
  
 
 

  التحالف الدولي للموئل
  شبكة حقوق األرض والسكن              

  
  " حقوق األرض والسكنرصدطاقم أدوات "

 
 الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية. أ

  المفهوم والمعنى. 1
لفردية أو الجماعية، يشمل حق الضمان القانوني للحيازة، سواء آانت خاصة أو مؤجرة أو أي شكل آخر من أشكال حيازة السكن ا

آما تضمن الحصول على، استخدام والسيطرة على األرض، والممتلكات . الحماية من اإلخالء القسري، التحرش وأي تهديدات أخرى
توفر الضمان القانوني للحيازة لكل المعرضين أو المهددين حاليا باإلخالء القسري "يجب على الحكومات أن و. والموارد السكنية

تخذ آافة اإلجراءات الالزمة لمنح حماية ضد اإلخالء القسري بناء على المشارآة والتشاور والمفاوضات الفعالة مع األفراد وأن ت...
  ."أو الجماعات المتضررة

 
يتمتع آل فرد أو جماعة بالحق في الحصول على مكان للسكن بدون وجود تهديد بنزع ملكية األرض أو أي جزء آخر من الممتلكات 

ويجب على الدولة أن تصون . ازل أو الموارد باإلضافة إلى الحيازات الفردية أو الجماعية الالزمة للحفاظ على العيش والحياةوالمن
  .إعادة توطين من يتعرضون لنزع الملكية والحق في التحرر من نزع الملكية، حماية الجماعات األآثر ضعفًا وتعويض

  
  المصادر. 2

، أهم القواعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي 2، الخطوة رقم قوق األرض والسكن في هذا الجزءشبكة ح" طاقم أدوات"يقدم 
وتسعى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان . تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم

  .صادر الشعبية اإلضافية في المستقبلوسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والم
ة التزامات                 يعد من الحيوي الترآيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني

ذا الكوآب       ى ارض ه سانية  موازية على معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن ش   . آحق دم المصادر ال عبية مطالب  وتق
ة أول األمر                                  " تنشأ" سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق صنيفها وجمعه تم ت ى ي سان حت مع لغة حقوق اإلن

  . آمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مختلفة من النضال التاريخي
  

  السلطة القانونية
يتكون القانون العرفي . ل مستويات مختلفة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلكيرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحم

ا                             رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي ة وي دول أساسية للغاي من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال
ة      المي لحق       . ملزمة لكافة األطراف القانوني ر اإلعالن الع ر                   ويعتب سان، اآث وق اإلن ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال سان، الكي وق اإلن

ذ                  ق والتنفي ضمان التطبي األمثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل
  .الكامل

  
وتنشئ آل منها . ملزمة لكافة الدول المصدقة األطراف فيها) ياتالعهود، المواثيق، االتفاق(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 

توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانونية الدولية أن يلعب آل . آيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيق
يتحدد تعريف قانون المعاهدات في .  لطبيعتها الملزمةويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا. منهما دورًا

  .أي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليمية: أنه
الخ والتي تعد ...عامةتشمل أدوات القانون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات ال
تضم تلك الفئة أيضًا . التزامات متعددة األطراف ناتجة عن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصة

اإلرشاد العام والخاص بدولة معينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة 
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) القرارات(ضافة إلى تلك األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية للدولة باإل

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية
إلرادة السياسية الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للمواد العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا بالفعل، تعكس ا

  .بدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وبدون آليات المراقبة القانونية الموازية
  



الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام موازيًا " تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
يتبعها المصادر اإليضاحية لألدوات ) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال 

  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 
  

  ة ــقانون المعاهدات الدولي
  لمعاهدات اإلقليميةقانون ا

  ةـــــالفقه واألدوات المثبت
  

  الجدل األخالقي
  

تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقوق في حد 
  .شترآة ولكنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقةآما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والم. ذاتها

  
الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : عناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئم" الحقوق البازغة"وتشمل 
نية لحل  لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانو- دائمة السعي نحو الكمال-فالمصادر الشعبية هي مؤشرات للخصوصية . أخرى

  .المشكالت التي تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتمع حقوق اإلنسان
  

. المصادر العامة: تحت عنوان) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 
مل أبعادًا قانونية بمعنى آونها مادة للمعايير القانونية وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تح

  .المستقبلية
  

شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام، والعلوم الطبيعية " طاقم أدوات"إننا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في 
باإلضافة إلى األشكال ) اإلضرابات(تحرآات العمالية واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت وال

  .األخرى من المبادرات العامة والجماعية لحل المشكالت
  

  .المائلعن المصادر القانونية من خالل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط " طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

يا متعلقة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو بعد قانوني إذ يقدم يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضا
 ولكنها -وتشمل األمثلة أحكام وقرارات خاصة بحاالت محددة . األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة

إسرائيل / النضال والصراع القانوني في قبرص، فلسطين  لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن -ذات صلة دولية
  :وجنوب أفريقيا

   
، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألراضى ILA)(قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية 

للمحكمة العليا في  6698/95 رقم إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية
  .إسرائيل جلسة محكمة العدل العليا

  
إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطني 

  ..(1999) 6826/99وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم 
  

 18 – 40/ 1993/ 435/ 514، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية رقم ) وملحقاتها50المادة (لويزيدو ضد ترآيا 
  .1996ديسمبر 

 
 

  مصادر قانونية 
  

  الضمان القانوني للحيازة
  

  القانون العرفي الدولي
  
  )1948(إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ا 

  ."لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو باالشتراك مع غيره... حد من ملكه تعسفا ال یجوز تجرید أ ":17المادة 
  



  :القانون الدولي للمعاهدات
  )1991" (الحق في السكن المالئم: "4اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 

ا اإليجار        إن شغل المس   : الضمان القانوني لشغل المسكن   ") أ. (8 ة منه ام والخاص  (كن يتخذ أشكاال مختلف اوني،   )الع ، واإلسكان التع
ى األراضي أو                              تيالء عل ك االس ا في ذل ر الرسمي، بم وشغل المسكن من قبل مالكه، واإلسكان في حاالت الطوارئ، واالستيطان غي

ة            وبصرف النظر عن نوع شغل المسكن، ينبغي أن يتمتع آل شخص بدرجة من األ                . العقارات ه الحماي ل ل من في شغل المسكن تكف
ة ترمي      . القانونية من اإلخالء باإلآراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات      دابير فوري ولذلك، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ ت

ة،                  ذه الحماي ى ه ا إل رون حالي ذين يفتق ى األشخاص واألسر ال سبة إل شغل المسكن بالن انوني ل ضمان الق ك من خالل    إلى توفير ال  وذل
  ."تشاور حقيقي مع األشخاص والجماعات المتأثرة

  
ة             ة والثقافي صادیة واالجتماعي الحقوق االقت ادة   ) 1966(العهد الدولي الخاص ب د            ): "1 (11الم ذا العه دول األطراف في ه ر ال تق

ذاء والكساء وال                  ا یفي بحاجتهم من الغ وفر م ه في تحسين     بحق آل شخص في مستوى معيشي آاف له وألسرته، ی أوى، وبحق م
شية ه المعي ة    . متواصل لظروف صدد باألهمي ذا ال ي ه ة ف ق، معترف ذا الح اذ ه ة إلنف دابير الالزم اذ الت راف باتخ دول األط د ال وتتعه

  ."األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر
  

سها         ): " 3 (1،  )1(1المادة  ) 1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        ر مصيرها بنف . لجميع الشعوب حق تقری
افي                            اعي والثق ا االقتصادي واالجتم سعي لتحقيق نمائه سياسي وحرة في ال ا ال ر مرآزه .... وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقری

ة    ر المتمتع اليم غي سئولية إدارة األق ا م ى عاتقه ع عل ي تق دول الت ا ال ا فيه د، بم ذا العه ي ه دول األطراف ف ى ال ذاتي عل الحكم ال ب
  ."واألقاليم المشمولة بالوصایة، أن تعمل على تحقيق حق تقریر المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة

  
صري     ز العن كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة للق ة الدولي ادة ) 1965(االتفاقي دول: "....5الم د ال ز    تتعه ر التميي راف بحظ األط

ي، في                     العنصري والق  ومي أو اإلثن ون أو األصل الق ضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو الل
ة      ) 4...(الحقق في السكن) 3...(هـ : ...المساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية        ع بخدمات الصحة العام حق التمت

  ..."حق اإلرث) 6) .. (د(ماعي والخدمات االجتماعية؛ والرعاية الطبية والضمان االجت
  )1962(للسياسة االجتماعية ) األهداف والمعایير األساسية( لمنظمة العمل الدولية بشان 117االتفاقية رقم 

ادة  زراعيين      ":4الم ين ال ة للمنتج ة االنتاجي ز الطاق ا لتعزي صة اتخاذه سلطات المخت ى ال ين عل ي يتع دابير الت ضمن الت سين تت  وتح
ايلي    شتهم م ستويات معي شة           ") د(: ...م ستويات معي ى م ق أعل ا لتحقي ى ظروف العمل فيه ازة األراضي وعل ى نظم حي اإلشراف عل

  ..."ممكنة عمليًا للحائزين والعمال 
  

  القانون اإلقليمي للمعاهدات
  )2000(ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي 

انوني، وال یجوز              لكل إنسان الحق في    ":17المادة   شكل ق ا ب ه التي حصل عليه تالك واستخدام والتصرف في توریث ممتلكات ام
ك  انون، ویخضع ذل ا الق ي ینص عليه شروط الت ي الحاالت وبموجب ال ة، وف ه إال للمصلحة العام ان أي شخص من ممتلكات حرم

ا تقتضيه             للتعویض العادل الذي یدفع له في الوقت المناسب تعویضًا عن خسارته، ویجوز أن             ات بم انون استخدام الممتلك نظم الق  ی
  ."المصلحة العامة

  
  )1981(الميثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

  ."  حق الملكية مكفول وال يجوز المساس به إال لضرورة أو مصلحة عامة طبقا ألحكام القوانين الصادرة فى هذا الصدد  ":14المادة 
  

  ) 1969(نسان االتفاقية األمریكية لحقوق اإل
ه         "): 1(المادة   ع ب ع لمصلحة المجتمع            . لكل إنسان الحق في استعمال ملكه والتمت ك االستعمال والتمت انون أن يخضع ذل ." ويمكن للق

ال يجوز تجريد أحد من ملكه إال بعد تعويض عادل له، وألسباب تتعلق بالمنفعة العامة، أو المصلحة االجتماعية، وفي الحاالت : ")2(
  ." يحظر القانون الربا وأي شكل آخر من أشكال استغالل اإلنسان لإلنسان: ")3(." شكال التي يحددها القانونواأل

 
  الفقه واألدوات المثبتة

  
  )2002(خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

انون الف      "). ط (7 ذين يع ة لألشخاص ال وارد الزراعي ام       إتاحة سبل الحصول على الم سكان  األصليين، والقي ساء، وال ر، وخاصة الن ق
  حسب االقتضاء، بتعزيز ترتيبات حيازة األرض التي تعترف بالنظم األهلية إلدارة الموارد واألمالك العامة وتحميها؛ 

اه وت                           )ط (40 ا في مجال استغالل األراضي والمي ة يمكن إعماله ًا محددة بدق ازة    تبني سياسات وتنفيذ قوانين تضمن حقوق ؤمن الحي
وانين و        دان                        /المشروعة، مع التسليم بوجود ق ة للبل ة والمالي ساعدة التقني ديم الم ا،  وتق ك األرضي وحيازته ة لتمل ة مختلف أو نظم وطني

  النامية التي تضطلع بإصالحات فيما يتصل بحيازة األراضي وتعزيز لسبل العيش المستدامة؛ 



سئوليات                   تشجيع ودعم الجهود والمبادرات الرا     )ب (67 وق والم ازة األرض، وتوضيح الحق صفة من حي تفادة المن مية إلى تأمين االس
فيما يتعلق بالستفادة من الموارد، من خالل عمليات إلصالح األراضي وحيازتها تحترم سيادة وتدون في القانون الوطني، وإلى تأمين        

ين من تحقي                ساء، والتمك ان، وخاصة الن ر             أسباب حصول الجميع على االئتم ى الفق اعي والقضاء عل ق االنتعاش االقتصادي واالجتم
ذا                                 رار وصاحبة أمالك في ه رأة المنتجة من أن تصبح صانعة ق ين الم ألرض، وتمك ا ل سليم إيكولوجي وتحقيق االستغالل الفعال وال

  "القطاع، بما في ذلك تمكينها من الحق في ورثة األرض؛
  

  ) 2001(التمييز العنصري، وآره األجانب وما یتصل بذلك من تعصب إعالن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة، و
ذه                      ". 43 افي له ادي والثق األرض بوصفها األساس للوجود الروحي والم شعوب األصلية ب ربط ال ي ت ة الخاصة الت ضًا بالعالق نقر أي

ى االحت           ادرة عل وارد      الشعوب، ونشجع الدول على أن تكفل، حيثما أمكن، أن تكون الشعوب األصلية ق ك الم ة أراضيها وبتل اظ بملكي ف
  " الطبيعية التي هي من حقها بموجب القانون الوطني؛

  
 -، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة س 5+ الموئل الثاني (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشریة األخرى في األلفية الجدیدة          

25/2) 2001( 
راء ". 38 ين الفق ى تمك ضًا عل زم أي دنا الع ازة   وعق ادة ضمان حي شجيع زي ا ت ن بينه ق م رون، عن طري ضعفة، وآخ ات المست  والفئ

  ..."األراضي
  

  )2000(إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية 
ادرة       مليون شخص على األقل من سكان األحياء الفقيرة وفقا100تحقيق تحسُّن آبير في حياة ... نقرر آذلك". 19 رح في مب ا اقت لم

  ."2020، وذلك بحلول عام "ياء الفقيرةمدن خالية من األح"
  

  )1988) (43/181 (2000االستراتيجية العالمية لألمم المتحدة من أجل المأوى حتى عام 
زام     ...الحق في سكن مالئم حقًا معترف به عالميًا من قبل عصبة األمم     ": 13النقطة   ا من االلت جميع األمم دون استثناء، لديها شكل م

  في قطاع المأوى،  
  

  2000االستراتيجية العالمية لألمم المتحدة للمأوى لعام 
فجميع األمم دون استثناء، لديها شكل ما من ...إن الحق في السكن المالئم هو حق عالمي معترف به من قبل مجتمع األمم  ":13نقطة  

كان       ات لإلس شاء وزارات أو هيئ ي إن ك ف ى ذل ال عل ل المث أوى، ويتمث اع الم ي قط زام ف كال االلت اع  أش وال لقط ، وبتخصيص األم
شاريع       ام                   . اإلسكان، وآذلك في السياسات والبرامج والم م الحق في اهتم راء، له انوا فق و آ ى ول دول، حت ع ال واطنين بجمي ع الم وجمي

دال من اإلضرا به                     ا أو  حكوماتهم واألخذ في االعتبار حاجاتهم للمأوى، واالقرار بالتزام أساسي بحماية وتحسين المساآن واألحياء، ب
 ]الترجمة غير الرسمية." [تدميرها

  
  "، المراة والحق في األرض والملكية والسكن1998/15اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان القرار 

سكن والتي       /تحث الحكومات على أن تتخذ آافة التدابير الالزمة بغية تعديل و          " ة وال األرض والملكي ق ب أو إلغاء قوانين وسياسات تتعل
ي تنكر                         ت د الت ادات والتقالي ر الع شجيع تغيي سكن، وت وق األرض والملكيةوال ى حق ساوي عل رأة والحصول المت ازة للم نكر ضمان الحي

ضمان الحيازة والحصول المتساويعلى حقوق األرض والملكية والسكن، وتعتمد وتنفذ تشريع يحمي ويعزز حقوق المرأة في االمتالك        
  ] الترجمة غير الرسمية" [ األرض والممتلكات والسكن؛والوراثة واالستئجار والتأجير

  
  "اإلخالء القسري"، 1998/9اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان، قرار رقم 

وهو ما يشمل حق المرء في أال . وإذ تؤآد من جديد أن لكل امرأة ورجل وطفل الحق في التمتع بمكان آمن للعيش فيه بسالم وآرامة   "
شكل   ...زله أو أرضه أو مجتمعه على نحو تعسفي أ وعلى أساس تمييزي         يطرد من من   د ت تؤآد من جديد أن عمليات اإلخالء القسري ق

زل والحق                       في حاالت آثيرة انتهاآات جسيمة لمجموعة واسعة من حقوق اإلنسان، وخاصة الحق في حرية التنقل والحق في أمن المن
 "في المساواة في المعاملة؛في أمن الشخص والحق في أمن الحيازة والحق 

  
  "اإلخالء القسري"، 1997/6اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان، قرار رقم 

سان، وخاصة      تؤآد من جديد أن عمليات اإلخالء القسري قد تشكل في حاالت آثيرة انتهاآات جسيمة لمجموعة واسعة من حقوق اإلن
  " والحق في أمن الشخص والحق في أمن الحيازة والحق في المساواة في المعاملة؛الحق في حرية التنقل والحق في أمن المنزل

ى ممارسة                           ". 2 ستويات، بهدف القضاء عل ع الم ى جمي دابير في الحال عل اذ ت ى اتخ سري عن       تحث بقوة الحكومات عل  اإلخالء الق
 ."مينطريق القيام، في جملة أمور بضمان الحق في أمن الحيازة بالنسبة إلى جميع المقي

  
  

اني              ل الث ال الموئ م المتحدة            ) 1996(إعالن اسطنبول بشأن المستوطنات البشریة وجدول أعم اني لألم ؤتمر الث ل الم د من قب اعتم
  )1996) (الموئل الثاني(بشأن المستوطنات البشریة 



درجاً     وإننا نعيد تأآيد التزامنا بإعمال الحق في المسكن المالئم على النحو المصكوك عليه فى ال               ": 8 ًا ومت اال تام ة إعم . صكوك الدولي
ة                  ى آاف وميين عل ر الحك امين والخاصين وغي شطة من جانب شرآائنا الع شارآة الن ق الم ى تحقي ووصوًال إلى تلك الغاية، سنسعى إل

م                            ى مسكن مالئ ساواةفي فرص الحصول عل ز، والم ة من التميي ازة، والحماي ول  المستويات من أجل آفالة الضمان القانوني للحي معق
  ."التكلفة لجميع األشخاص وأسرهم

ة                   : "39 ذا   . نؤآد من جديد التزامنا باإلعمال الكامل والتدريجي للحق في السكن المالئم، على النحو الوارد في الصكوك الدولي وفي ه
سكنية السياق، نسلم بوجود التزام على الحكومات لتكين الناس من الحصول على مأوى وبحماية وتحسين المساآن واألحي      ونحن  . اء ال

م يكون                     أوى مالئ ى م رد عل ستدام، بحيث يحصل آل ف ى أساس منصف وم شة والعمل عل نلتزم بتحقيق هدف تحسين ظروف المعي
بعدم صحيًا وآمتًا ومضمونًا ويسهل الحصول عليه وبتكلفة معقولة وهذا يشمل الخدمات األساسية، والمرافق، وأسباب الراحة، ويتمتع                 

  ."وسننفذ هذا الهدف ونعززه بأسلوب يتسق تمامًا مع معايير حقوق اإلنسان. ان، والضمان القانوني للحيازةالتمييز في اإلسك
ع               )ب(...آما نلتزم بتحقيق األهداف التالية     ":40 ى األرض لجمي  توفير الضمان القانوني للحيازة وتوفير فرص متساوية للحصول عل

ساوية للحصول                  الناس، بمن فيهم النساء والذين يعيشون في ال        ة ومت ساء فرصًا آامل ة للن شريعية وإداري فقر، الشروع في إصالحات ت
ان   ى االئتم ي الحصول عل ات، وف ا من الممتلك ك األرض وغيره ي تمل ي اإلرث وف ك الحق ف ي ذل ا ف صادية، بم وارد االقت ى الم عل

ة      ات المالئم ا          )د(... والموارد الطبيعية والتكنولوجي فافة وش اد نظم ش وق في األراضي                ضمان اعتم ل الحق سرة في مجال نق ملة ومي
  ..."والضمان القانوني للحيازة

ذين                            . " ب 61 ساء واألشخاص ال يهم الن ة، بمن ف اس آاف ى األراضي للن ساوي في الحصول عل ازة والت انوني للحي ضمان الق توفير ال
ار                        ي تتع سري الت ات اإلخالء الق ة من عملي ة الفعال ر، فضًال عن الحماي سان في        يعيشون في فق وق اإلن انون، مع أخذ حق ض مع الق

  ."عدم معاقبة المشردين بسبب وضعهماالعتبار، ومراعاة 
  

  )1995) (إعالن الرباط(اإلعالن العربي عن التنمية المستدامة للمستوطنات البشریة 
  .المستوطنات البشرية والتنمية المستدامة... المبادئ والمنطلقات العامة

ة         التهجير القسري واال  . 11 ة المحتل ًا صريحًا                   ستيطان في األراضي العربي ل إنتهاآ دولي عدم شرعيته، ويمث ر المجتمع ال  عمل أق
ذه                            اء ه إن انه ذلك ف ة، ول شرية في المنطق ستدامة للمستوطنات الب ة الم لحقوق اإلنسان، ويهدد السالم اإلقليمي والدولي، ويعوق التنمي

  . ادل والشامل في المنطقةالممارسات غير الشرعية يدعم تحقيق السالم الع
  

  "اإلخالء القسري"، 1993/77اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان، قرار رقم 
سان،                              . 1 وق اإلن رة انتهاآات جسيمة لمجموعة واسعة من حق شكل في حاالت آثي د ت سري ق ات اإلخالء الق تؤآد أن ممارسة عملي

  . وخاصة الحق في السكن المالئم
تحث أيضًا على . ات على أن تتخذ تدابير فورية على جميع المستويات، بقصد القضاء على ممارسة اإلخالء القسري              تحث الحكوم . 2

ة                         د الحماي د ي ة لم دابير الالزم أن تسبغ بالقانون أمن الحيازة على جميع األشخاص المهددين حاليًا باإلخالء القسري، وأن تتخذ آل الت
اء    سري، بن الء الق ن اإلخ ة م ات     الكامل ضررين أو الجماع خاص المت ع األش ة م صورة فعال اوض ب شاور والتف شارآة والت ى الم عل

 ."المتضررة
  

  )1992(، اعتمده المؤتمر العالمي لألمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية 21جدول أعمال 
د و   ) ب: (ينبغي أن تتخذ األنشطة التالية   " . 9. 7 دول أن تعتم ع ال ت  /ينبغي على جمي أوى، بأهداف    أو تعزز االس ة للم راتيجات الوطني

ام                 أوى لع ة للم انون      . 2000قائمة على، حسب االقتضاء، المبادئ والتوصيات المتضمنة في االستراتيجية األلفي وينبغي أن يحمي الق
  ."الناس ضد اإلخالء غير العادل من منازلهم أو أراضيهم

  
  

  "اإلخالء القسري"، 1991/12اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان، قرار رقم 
يؤدي إلى تدمير حياة وهوية الناس في جميع أنحاء العالم وآذلك إلى زيادة      ...وإذ تسلم اللجنة الفرعية، بأن ممارسة اإلخالء القسري         "

 لحقوق اإلنسان، ان ممارسة اإلخالء القسري تشكل انتهاآًا صارخًا) أ: ...(تسترعي انتباه لجنة حقوق اإلنسان إلى ما يلي"..."التشرد؛
ى ممارسة اإلخالء      ) ب(والسيما الحق في سكن مناسب؛     ى القضاء عل ضرورة اتخاذ تدابير فورية، على جميع المستويات، تهدف إل

ات واحتياجات األشخاص والجماعات       /تؤآد أهمية منح تعويض فوري ومناسب وآاف و  "..."القسري؛ سق مع رغب أو سكن بديل، يت
 ."ا أو اعتباطا، بعد اجراء مفاوضات ترضي األطراف مع المتأثرين من األشخاص والمجموعاتالذين يتم اخالؤهم قسر

  
  )1969(إعالن بشأن التقدم االجتماعي والتنمية 

سية أو األصل                       " :1المادة   دين أو الجن ة أو ال ون أو الجنس أو اللغ سبب العرق أو الل ز ب لجميع الشعوب وجميع البشر، دون أي تميي
ار         اإلثني أو ا   وا بثم ة وأن ينعم لمرآز العائلي أو االجتماعي، أو القناعة سياسية أو غير سياسية، الحق في أن يحيوا حياة آرامة وحري

  ."التقدم االجتماعي، ويترتب عليهم، من ناحيتهم، واجب اإلسهام في هذا التقدم
ادة  ة اختي : 6الم ل وحري ق العم سان ح ل إن ل لك اعي أن يكف اء االجتم ضي اإلنم ليقت   .ار العم

وق          ا لحق ام، وفق ا، والقي د اجتماعي تج والمفي ويقتضي التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي اشتراك جميع أفراد المجتمع في العمل المن



ي أي  اج تنف ائل اإلنت ة األرض ووس شاء أشكال لمكي ة، بإن ة للملكي ة االجتماعي ة والوظيف دأي العدال ية ولمب ات األساس سان والحري اإلن
  .غالل لإلنسان وتؤمن للجميع حقوقا في الملكية متساوية وتهيئ أحواال تفضي إلي مساواة حقيقية بين الناساست
  

  ) 1948(اإلعالن األمریكي لحقوق وواجبات اإلنسان 
ى آر                         ": 13المادة   اظ عل ساعد في الحف ة، وت شة الالئق ي بالحاجات األساسية للمعي ي تف ة  لكل شخص الحق في الملكية الخاصة الت ام

  ."الفرد والمسكن
  

  مصادر شعبية 
  

  الضمان القانوني للحيازة
  

  ) 2000(الميثاق األوروبي لحقوق السكن والكفاح ضد االقصاء 
  ."فهو حق في الكرامة والمواطنة. وهو حق أساسي، وال يقتصر فقط على مجرد حق في المأوى. لكل فرد حق في السكن ".1
  

  )1997(حقوقية شاملة بشأن اإلزاحة القائمة على أساس التنمية توجيهات : ممارسة اإلخالءات القسریة
ة ضد    : "9 ة الفعال ن الحماي صوى م ة الق ازة، الدرج وفير ضمان الحي ك ت ي ذل ا ف ة، بم ائل المالئم ل الوس ضمن بك دول أن ت ى ال عل

وق         وفي هذا الصدد، الب   . ممارسة اإلخالءات القسرية لجميع األشخاص الواقعين تحت سلطتهم القضائية         ة خاصة لحق الء أهمي د من إي
ات األخرى الستضعفة                      ساء والفئ ا الن ي تعوله ساء، خاصة األسر الت ال والن ة       . الشعوب األصلية، واألطف ذه االلتزامات ذات طبيع وه

  ."  فورية في التنفيذ وليست مؤهلة باعتبارات تتعلق بمصدر من المصادر
  

  ان والحریات األساسيةبروتوآول االتفاقية األوروبية لحمایة حقوق اإلنس
   ":1المادة 

انوني  ل شخص طبيعي أو ق وي(لك ه) معن سلمي بممتلكات ع ال ه إال من أجل . حق التمت ان أي شخص من ممتلكات وال یجوز حرم
دولي             انون ال ة للق ادئ العام اق المب ي نط انون، وف ددها الق ي یح شروط الت الل بال دم اإلخ ع ع ة، م صلحة العام   .الم

ضبط                              ومع ذلك، ال تخل ال     ضرورة ل ذآر حسبما تقتضيه ال وانين سالفة ال ذ الق ة في تنفي ة حال بحق الدول ى أی نصوص السابقة عل
   .استخدام الملكية بما یتفق مع المصلحة العامة، أو لضمان الوفاء بالضرائب، أو المساهمات األخرى، أو العقوبات

  
 )1996(ن في السكن المالئم التماس الشعوب لألمم المتحدة إلعادة التأآيد على حقوق اإلنسا

سكن واإلخالءات    [ وق ال سرا  [COHRE -]مرآز حق —The Centre on Housing Rights and Evictions]، ]سوي
COHRE [Switzerland], The People's Decade for Human Rights Education—PDHRE, Youth 

for Unity of Voluntary Action (India) and Habitat International Coalition (HIC).]  
سان،      " وق اإلن ا لحق بعض            1993يؤآد إعالن فيين سان ببعضها ال وق اإلن اط حق ة وعدم تجزأة، وتواصل وارتب ى عمومي ددًا عل ، مج

ان آمن                             . وفيما بين بعضها البعض    ل في مك رأة ورجل وشاب وطف سان لكل ام وق اإلن ة الراسخة، يتضح أن حق ذه الحقيق روح ه وب
سان               . م وبكرامة يعد شرطًا أساسيًا للعدالة االجتماعية      للعيش به في سال    وق اإلن تفادة من حق شعوب في االس وأمن المنزل ضروري لل

يم، والعمل المثمر     ية، والتعل صحية األساس ة ال ة الصحية، والرعاي ة األمن شرب والبيئ اه ال ى مي ساوي عل ق . في الحصول المت وتحقي
د أمر ضرور          ى            وصون الحق في السكن المالئم يع وي في المجتمع للحصول عل راد والجماعات وهو أساس حي دم األف ي ألمن وتق

  ."العدالة والكرامة
  

  )1990(الحملة القومية لحقوق السكن 
  ]بعض النقاط األساسية لصياغة تدخل الدولة في السكن بالهند اليوم[
شريدًا                 . 5 سكن وت دميرًا لل شكل ت ر، وتحطيم              البد من وقف إزاحة وإخالء الناس، حيث أنها ت شديد للفق ق ال ى التعمي اس، عالوة عل للن

  ."الهوية الثقافية والتسبب في انقسام المجتمع واالغتراب
  

  )1990(مشروع إعالن حول الحق في السكن المالئم 
ساوية في اإلقا                 : لجنة تخطيط المؤتمر  " العمل من أجل حقوق السكن    [" وق المت ة، مرآز الحق سكن المحتمل الكلف ة،  مجموعة عمل ال م

  .]1990لجنة التحرك القومي حول وضع المرأة، مؤسسة مأوى للمشردين، وشبكة الدعم الحضري، اجتماع في أتاوا، آندا، مايو، 
اب؛ وقف                             " يلة للعق ربح أو آوس اع أو ال وازع االنتف ع اإلخالء ب الحيازة األمنة، ترسيخ حق الجميع في مسكن وبيئة أمنة وصحية؛ من

العنف، أو التحرش أو الحرب أو            اإلخالء االقتصادي بفعل    ة، أو اإلخالء ب ة اإليجاري ة في القيم ر المحتمل ة وغي ر المتوقع الزيادة غي
وق الخاصة بالمجتمعات                           ة من العنف والحق ازلهم خالي اظ بمن الدمار البيئي؛ االعتراف بحقوق المرأة، وألطفال واألخرين في االحتف

  ."األصلية في األرض والموئل
” 
  



  رر من نزع الملكية والحق في التعویضالحق في التح
  

  مصادر قانونية 
  

  :القانون العرفي الدولي
  

  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها                  ": 8المادة  

  ."إياه الدستور أو القانون
  ."ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو باالشتراك مع غيره ":17المادة 
بس         ":25المادة   ى صعيد المأآل والمل  لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصة عل

ة أو المرض أو              والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية ال       ضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطال
  . العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه

  
  :القانون الدولي للمعاهدات

  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة 
د        ): "لتعویضا) (أ (3. 2المادة   ذا العه تظلم ألي شخص انتهكت                 ) أ.... (تتعهد آل دولة طرف في ه ال لل وفير سبيل فع ل ت أن تكف ب

  ."حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية
  

  :القانون اإلقليمي للمعاهدات
  )1969(االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان 

ادة  ي التعويض. 10الم ًا  : "الحق ف ي التعويض طبق ة، الحق ف ام العدال ق أحك اءة تطبي ائي مشوب بإس م نه ه بحك م علي لكل من حك
   ."للقانون
ة،                    " 2. 21المادة   ة أو المصلحة االجتماعي ال يجوز تجريد أحد من ملكه إال بعد دفع تعويض عادل له، وألسباب تتعلق بالمنفعة العام

  ."الت واألشكال التي يحددها القانونوفي الحا
  

  )1981(الميثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
ة           ".1: 21المادة   ا الطبيعي سكان وحدهم           .  تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها وموارده ذا الحق لمصلحة ال ارس ه وال . ويم

أى حال من األحوال                  ذا الحق ب ت    .2 .يجوز حرمان شعب من ه ة االس ه الحق        في حال ى ممتلكات تيالء عل م االس ذى ت شعب ال يالء، لل
  ..."المشروع فى استردادها وفى التعويض المالئم

  
  : الفقه آليات تصریحية وفقه

  
م    "،  7اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           حاالت إخالء المساآن      : الحق في السكن المالئ

  )1997" (باإلآراه
د                      ".12 ضًا مع قواعد العه ة، تتعارض أي دابير عقابي ة     . إن عمليات اإلخالء باإلآراه وتدمير المنازل، بوصفها ت ذلك، تحيط اللجن وآ

سكان          1977 والبروتوآولين الملحقين بهما لعام      1949علمًا بااللتزامات الواردة في اتفاقيتي جنيف لعام         ر ال ق بحظر تهجي  فيما يتعل
  ."ير الممتلكات الخاصة، من حيث صلة هذه االلتزامات بممارسة اإلخالء باإلآراهالمدنيين وتدم

ضا     .  وينبغي توفير سبل االنتصاف أو اإلجراءات القانونية للمتأثرين بأوامر اإلخالء      ): "...التعويض (.13 دول األطراف أي ى ال وعل
  ".متلكات تتأثر من جراء ذلك، شخصية آانت أم عقاريةأن تكفل لألفراد المعنيين آافًة الحَق في التعويض الكافي عن أية م

  
  )1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشریة 

وارث          .15 ة أو آ وارث الطبيعي سبب الك ك ب ان ذل  يجب أن تتمثل أولى األولويات في إعادة تأهيل المشردين و فاقدي المأوي سواء آ
ضمان        . لخارجيتسبب فيها اإلنسان و ال سيما بسبب العنف األجنبي أو ا    اون ل دول أن تتع ي آل ال رة عل ة األخي و يتحتم في تلك الحال

  ."سماح الجهات المسئولة بعودة المشردين إلى منازلهم و منحهم حق امتالك و التمتع بممتلكاتهم دون تتدخل
  

  )1988(المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة حول اإلزاحة الداخلية 
 ."ي الحماية من أن يشرد تعسفًا من مسكنه أو من محل إقامته المعتادلكل إنسان الحق ف": 1. 6المبدأ 

  
  "اإلخالء القسري"، 1997/6اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان، 



وري ومناسب وآاف و                       . 4 سرًا تعويض ف م ق ورًا لمن جرى إخالءه ع الحكومات ف سق مع     /توصي بأن توفر جمي ديل، يت أو سكن ب
أثرين          رغبات واحتياجات األ   شخاص والجماعات الذين يتم اخالؤهم قسرا أو اعتباطا، بعد اجراء مفاوضات ترضي األطراف مع المت

  "من األشخاص والمجموعات، واالعتراف بااللتزام باتخاذ مثل هذه اإلجراءات في حالة حدوث أية عملية إخالء قسري؛
  ات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في الجبر المبادئ األساسية والخطوط التوجيهية بشأن حق ضحایا االنتهاآ

اً                ]: "التعويض. [7 ة تمام ة وفعال سماح بتعويضات عاجل زوم لل . وفقًا للقانون الدولي يقع على الدول واجب اتخاذ تدابير خاصة عند الل
ر المشروعة من                   ال غي ى األفع ا يترتب عل ويم م ة أو تق ق إزال ضحايا عن طري وع االنتهاآات     وينصف التعويض لل ع وق ائج، ومن نت

شمل االسترداد والتعويض                 . وردعها ا يجب أن ي ا، آم اجم عنه ويجب أن يكون التعويض متناسبًا مع جسامة االنتهاآات والضرر الن
شكال  يمكن أن تتخذ التويضات شكًال أو أآثر من األ        ]: أشكال التعويض .....[وإعادة التأهيل والترضية وتوفير الضمانات بعدم التكرار      

  :المشار إليها في القائمة أدناهالتي ليست شاملة لكافة األشكال ومنها
ه                       .12  االسترداد يجب أن يوفر بحيث يتم رد الحالة التي آانت قائمة قبل انتهاآات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني إلى ما آانت علي

ان             ويتطلب رد هذه الحالة، بين جملة أمور، استر       . قبل وقوع االنتهاآات   ى مك جاع الحرية، أو الحياة العائلية، أو الجنسية، أو العودة إل
  . اإلقامة، أو العمل، أو األمالك

  :التعويض يجب أن يقدم عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديًا ويكون ناجمًا عن انتهاآات لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني مثل. 13
  المعاناة والضيق العاطفي؛الضرر الجسدي أو العقلي، بما في األلم و ) أ(
  ضياع الفؤص، بما في ذلك التعليم؛  )ب(
  األضرار المادية وضياع المكتسبات، بما في ذلك ضياع القدرة المحتملة على الكسب؛  ) ج(
  الضرر الملحق بالسمعة أو الكرامة؛  ) د(
  . تكاليف المساعدة القانونية ومساعدة الخبراء  ) ه(
  

  "اإلخالء القسري"، 1993/77یة حقوق اإلنسان، اللجنة الفرعية لتعزیز وحما
وري ومناسب وآاف و                       .4 سرًا تعويض ف م ق ورًا لمن جرى إخالءه ع الحكومات ف سق مع     / توصي بأن توفر جمي ديل، يت أو سكن ب

 رغبات واحتياجات األشخاص والجماعات الذين يتم اخالؤهم قسرا أو اعتباطا، بعد اجراء
  

  )1991" (الحق في السكن المالئم"، 4صادیة و االجتماعية و الثقافية، التعليق العام رقم اللجنة المعنية بالحقوق االقت
وفير سبل االنتصاف             -17 ق بت وتعتبر اللجنة أن العديد من العناصر المكونة للحق في السكن المالئم تتفق على األقل مع الحكم المتعل

ذه المجاالت أ        . المحلية ـى      وتبعا للنظام القانوني، يمكن له ا ال تقتصـر علـ شتمل ولكنه ع       ) أ: (ن ت ى من ي ترمي إل ة الت الطعون القانوني
اآم؛                   ك من خالل أوامر زاجرة تصدر عن المح دمها، وذل إخالء المساآن أو ه ا يتصل ب اإلجراءات  ) ب(العمليات المخطط لها فيم

ي        ) ج(القانونية الرامية إلى دفع التعويضات بعد إخالء المساآن بصورة غير مشروعة؛             الشكاوى ضد اإلجراءات غير المشروعة الت
ـز العنصـري أو                 ) العامة أو الخاصة   (يقوم بها أو يدعمها أصحاب المساآن        ساآـن والتميي ستويات اإليجار وصيانة الم ق بم ا يتعل فيم

ز؛       ساآن؛ و                      ) د(غيـره مـن أشكال التميي وفير الم ز في تخصيص وت أي شكل من أشكال التميي ة ب زاعم المتعلق شكاوى ضد    (    ه(الم ال
ة      ة          . أصحاب المساآـن فيما يتعلق بأحوال السكن غير الصحية أو غير المالئم نظم القانوني ضا في بعض ال د يكون من المناسب أي وق

  .بحث إمكانية تيسير إقامة الدعاوى الجماعية في الحاالت التي تنطوي على ارتفاع آبير في مستويات انعدام المأوى
  

  )1948(" تقرير مرحلي لوسيط األمم المتحدة: فلسطين" لألمم المتحدة قرار الجمعية العامة
ذلك                ]: "تعويض [11مادة    في أقرب     تقر بأن الالجئين الراغبين فيالعودة لديارهم والعيش في سالم مع جيرانهم ينبغس أن يسمح لهم ب

و     دم الع ارون ع ذين يخت ات لل ر الممتلك دفع نظي ي أن ي ويض ينبغ ن، وأن التع د ممك ق   موع ذي لح ضرر ال سائر أو ال ر الخ دة ونظي
سلطات          ات أو ال طة الحكوم د بواس ٍو جي ى نح تم عل ي أن ت ساواة، ينبغ دولي أو الم انون ال ادئ الق ًا لمب ي، وفق اتهم والت بممتلك

سئولة ين    ....الم اعي لالجئ صادي واالجتم ل االقت ادة التأهي وطين، وإع ادة الت ويض، وإع سهيل التع اق بت ة الوف ى لجن شير إل ع وت  ودف
زة                            ه، مع األجه سطينيين، من خالل ين الفل م المتحدة لالجئ ة لألم دير صندوق اإلغاث ة مع م ات القريب ى العالق اظ عل التعويض، والحف

  ."والهيئات المالئمة في األمم المتحدة
  

 مصادر شعبية 
  

 الحق في التحرر من نزع الملكية والحق في التعویض
  

  )2001(صدد مؤتمر مناهضة العنصریة إعالن ملتقى المنظمات غير الحكومية ب
ة األصلية،               " . 367 وارد الطبيعي اه واألراضي والم ويجب على الدول أن تتخذ على الفور تدابير فعالة إلنهاء التخريب والتلويق للمي

  ."ونزع الملكية وانكار الحصول على المياه، واألرض والموارد الطبيعية
ة        تطالب المنظمات بأن تتخذ الدول تد      .374 ابير فورية وفعالة النهاء تخريب وتلويث المياه واألراضي والمقاطعات والموارد الطبيعي

ة          األصلية ى أدوات             .  ونزع الملكية وانكار الحصول على المياه، واألرض والموارد الطبيعي شكل خاص عل ؤثر ب ة ت والعنصرية البيئي
 ." انية ومواقعهم المقدسة والتاريخيةالعيش التقليدية للشعوب األصلية، وممارساتهم الثقافية والروح

  



 )2003(الملتقي الكمبودي للمنظمات غير الحكومية، ورقة قضایا المنظمات غير الحكومية حول برامج إعادة التوطين 
ع األرض      " ادة موض اع وإع ط االنتف ذ خط د وتنف ة أن تع ى الحكوم ي عل خاص     ...ينبغ ن األش دد م يط ع ضمن التخط ي ان يت وينبغ

ازل                             المضارين وم  ك المن ة تفكي ة، وتكلف ى الملكي ًا عل ل التعويض قياس ة مث ضمانات القانوني سياسات وال رة في ال دى من الخسائر المق
ة               ة البيئي يش، والحماي ى              / الموجودة وإعادة بناءها في مواقع جديدة، واستعادة سبل الع أخير في الحصول عل سئولية عن زمن الت والم

  ."ادة التموضع وآليات التشاور مع الناس المتأثرينأرض جديدة، وتدابير أخرى تتعلق بإع
  
 
 المبادئ الالزمة للتطبيق. 3

تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن                     
ا     . معظم النظم القانونية في العالم     ادئ مب ز                  وتشمل هذه المب ر المصير، وعدم التميي ل الحق اللصيق في تقري وري، مث ق الف دئ التطبي

ة وت     -بشكل عام، والمساواة بين النوع االجتماعي      ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .عيةعلى المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طريق تبني تدابير تشري

د         ة، يع ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق ة       في حال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  المصدر  العه
ى ضمان                       ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة المعاه

، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1، فقرة 2المادة  (أي الدولة،   " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة     "للحقوق  " يالتحقيق التدريج "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ضمن     نفي ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع ق ينبغ روف  " الح ستمر للظ سين الم التح

 ."المعيشية
  

 تلزم الدول بأن تتخذ، بمفردها وعن        لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ا في   2 من المادة    1آما أن الفقرة    
الحقوق                             ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال طريق المساعدة والتع

حيث تلتزم الدول األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه المبادئ خارج            . لسبل المالئمة المتفق عليها في هذا العهد، وذلك باستخدام آافة ا        
ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ة  " التع صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي جانب

  .ي تفعيل حقوق اإلنسانوالثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدولة األساسية المهمة ف
  

ه والتي           ) عنصر(أما عن الرصد الشامل للحق في السكن المالئم فإنه يتطلب قياسًا لكل حق               ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق
  :تنشأ عن المبادئ القانونية األساسية التالية

  .تقریر المصير .1
 .عدم التمييز .2
 .المساواة بين النوع االجتماعي .3
 .حكم القانون .4
 ).عدم التراجع/ عدم النكوص(لتحقيق التدریجي ا .5
 .التعاون الدولي .6

 النهج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط يويقتض
دات الرئيسية لحقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة المشترآة بين المعاه

 الحق في نفيذوهذا الجزء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وت. جميع الحقوق
 .السكن المالئم واألرض

  
  تقریر المصير 

  وصف عام
ة            إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للش       شترآة الفعلي اتج عن الممارسة الم دولي الن انون ال ادئ الق عوب يعتبر مبدأ عام من مب

ام             . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ذي  1945ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت ، ال
  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها

ا                               إنماء العالقات الود  . 2 أن يكون لكل منه شعوب وب ين ال وق ب سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال رام المب ية بين األمم على أساس احت
  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 1...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

ذي يقضي    رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لق       " يام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ ال
  :بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة على

ص      ) أ( دم االقت ور والتق ل التط وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م ادي تحقي
  2واالجتماعي،

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26 الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، 1
  .55، المادة "التعاول االقتصادي االجتماعي الدولي" المرجع السابق، الفصل التاسع، 2



ة   ) ب( ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال صادية واالجتماعي ة االقت شاآل الدولي ول للم سير الحل تي
  والتعليم،

دين، وال تف                        ) ج( ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب ين    أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي ق ب ري
  ".الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال

    
سان   وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل م، فإن ومن ث

ادة            رة    2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ه، الواجب    2، الفق ى النحو            من ة، عل المي لعضوية الدول  الع
  : التالي

بااللتزامات التي أخذوها  لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية         "
  ".على أنفسهم بهذا الميثاق

  
ه قانو           دريجي وتعريف ٍو ت ى نح ر المصير عل دأ تقري ى مب د عل م التأآي سها        وقد ت ذ تأسي م المتحدة من ى مستوى نظام األم ًا عل م   3.ني  وت

ام          ادة  1966.4توضيح الداللة المادية لتقرير المصير أآثر في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان اللذان تم تبنيهما في ع  والم
رة  (1 دوليين) 2فق دين ال ين العه شترآة ب صادية واالجتم: الم الحقوق االقت د الخاص ب الحقوق  العه د الخاص ب ة، والعه ة والثقافي اعي

  : السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك
ة عن              ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال لجمي

ان أي شعب         . ن القانون الدولي  مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وع          ة حال حرم وال يجوز في أي
  .من أسباب عيشه الخاصة

  
سكن              /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     درآون بواسطتها الحق في ال ي ي المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت

دول    فتحديد المصير هو   . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة     . حق لل إن الدول ك، ف ومع ذل
دولي                  ام ال انون الع هي الشخصية القانونية الملزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق

  5.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها
 

ر ف   ذي يظه ق، وال وم وح صير آمفه ر الم ى    إن تقري ة عل ة الفعال سيطرة المحلي رات الخاصة بال اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع
ز    ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم التطورات والعالق

ر مصير                  ا، أو وحدة تقري ة المعترف به ة       الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي ا لدول ة المعترف به  داخل الحدود الدولي
  7. وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة 6موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع

 
م المتحدة           )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ، أعطت اللجنة المعني

  : صدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التاليتوجيهاتها ب
ادة  .1 ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم الًً بمقاصد ميث ع 1عم أن لجمي سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه

ه هو شرط                 . الشعوب حق تقرير مصيرها    ة خاصة، ألن تحقيق ر المصير بأهمي ين        ويتّسم حق تقري رام الفعلي ضمان واالحت  أساسي لل
انون            . لحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها       ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري

ا في ال   1الوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة   دين   بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليه عه
  . وقبل هذه الحقوق

                                                 
ستعمرة  منح ا إعالن بشأن انظر على سبيل المثال،   3 ادة  )1960(الستقالل لبلدان وشعوب م ة      "؛7 ، الديباجة والم وارد الطبيعي ى الم ة عل سيادة الدائم رار  " ال ق

ز العنصري              7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
شأن الت    5 اعي       ؛ إعالن ب اء االجتم دم واإلنم واد  )1969(ق دولي                3،  2: ، الم انون ال ادئ الق ه؛ إعالن مب اني من دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(، والجزء الث مب

شعوب    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري         "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل ادة  )1978(؛ المجلس االقتصادي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم
 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986( حول الحق في التنمية إعالن

دة                        4 م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتم
اذ   ، تاريخ   1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 دء النف اني    3: ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه

دة                            م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي سياسية اعتم  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200بالحقوق المدنية وال
  .49، وفقا للمادة 1976 مارس/ آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون

  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم" ، والتي تذآر أن 21اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  5
جموعـة مـن األشـخاص    م" في حين إن التعريف القانوني ألمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتمع، له حقوق مميزة آـ    6

يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن     
."  وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض        الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم                

  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم 
انوم    7 ه، انظر هرست ه تقالل،  " Hurst Hannumمن أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقات ر المصير   االس سيادة، وتقري ا    :  ال وق المتصارع عليه سوية الحق ". ت

 ).1996مطبعة جامعة بنسلفانيا، : فالديلفيا(



رتين     1وتكرس المادة   .2 ا 2 و1 حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب وفقا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه
افي              "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة    ". في تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم وتفرض الم

ام أخرى               . دول األطراف التزامات مقابلة   على جميع ال   وهذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك
 . للعهد وقواعد القانون الدولي

ادة           .3 شمل الم ارير ت ديم التق ارير يعطي       إ، ف 1وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ذه التق ط من ه ل فق ن القلي
ادة       . حا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذآورة       شرو ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1وقد الحظت اللجنة أن الكثير من هذه التق

دول األطراف          . معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في
 .1 عن آل فقرة من فقرات المادة تقارير تتضمن معلومات

ا، من ممارسة                    1 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة     .4 ن، عملي ي تمك سياسية الت ، ينبغي للدول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال
 . هذا الحق

ى                    2وتؤآد الفقرة    .5 شعوب، في إطار سعيها إل وغ   جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال بل
ي    ة، ف دافها الخاص اون          "أه ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام الل بأي ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته صرف الح الت

شه              . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي          ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي
ذا الح". الخاصة دوليويرتب ه ع ال ى المجتم دول وعل ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ة عوامل أو . ق واجب ى أي شير إل دول أن ت وينبغي لل

ع    ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته
 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد

 تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول األطراف، ال فيما يتصل بشعوبها         3أن الفقرة   وفي رأي اللجنة     .6
ذا                   وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه

د،           "وهي تنص على أنه     . تاريخ الذي مرت به صياغتها    وتتأآد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بال     . الحق ذا العه دول األطراف في ه على ال
ى             اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي

ان     ". ميثاق األمم المتحدةتحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام        ا إذا آ فااللتزامات موجودة بصرف النظر عم
دول األطراف في                . أحد الشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال              ع ال ه ينبغي لجمي ك أن وينتج عن ذل

ذه اإلجراءات     . ا الحق العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذ           وينبغي أن تكون ه
دول عن              اإليجابية متفقة مع التزامات الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال

ر المصير                      لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير     وينبغي أ  . التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت ن تتضمن التق
  .معلومات عن الوفاء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغاية

 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، 1وفيما يتصل بالمادة  .7
ة       وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية        ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال  والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األم

 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24العامة بتاريخ 
ة                        نفيذوترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن ت       .8 ات ودي ة عالق سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري  حق ال

 . ن بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليينوتعاو
 

  تقریر المصير بالتطبيق على المجتمعات
دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق

سان  1تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في المادة وفي ضوء هذه أو تلك، يعد      . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن .  المشترآة بين معاهدات حق
ق         ة، يطب اقم األدوات "وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل

  . حق في السكن من العهد، والتي تضمن ال11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 
  

ستند    " تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ع، ي اقم األدوات "إلى أقصى حد، على مستوى المجتم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل
شفهية     ( د   ) معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي

  .  الحقًاه تعريفسوف يردوالمقصود به ف" لمجتمعا"وعن . مصيرها
  

م               لقد صار تقرير المصير من الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك



ع          -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       سق مع جمي دولي المت سان     الجندر، والتعاون ال وق اإلن ى مستوى    .  حق وعل
الي،   " حاجات "عد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها        الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف

  . انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله
  

الناتجة عن سياسات    " اإلبادة الثقافية "و" اإلبادة العرقية " وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ        وينبغي مالحظة أن الدول األعضاء    
م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال

سنة  169اقية رقم    االتف ي، وتبن )1956(         المستقلة لسنة    ة  ) 1989( بشأن الشعوب األصلية والقبلية ل سائل   . في النهاي ومن الم
م                     ة رق ة العمل الدولي واد من        169ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقية منظم -13 في الم

دولي      في االتفاقية ذو دالال " الشعب"، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         19 انون ال ة آمصطلح في الق ًا لحق   (ت تطبيقي أي مانح
  ).تقرير المصير

  
ًا          " الشعوبية"ومع ذلك، فإن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست      ة أي سألة حيوي ر المصير م ي تجعل من تقري القانونية هي الت

تم  عي حق للمجتمعات، حتى  اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (ولو لم ي تم بع م ي ـ     ) أو ل ا آ م دولي راف به االعت
ة ل         "أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         ل، ضرورة لتجنب النت ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث

رًا و       ة، أو إخالءًا                   /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم سريًا، أو إجراءات     أو فصًال عن ق
ة شكل     -تنموي ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت صيري، بغض النظر عم وي وم ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ا ي  هن
  .في حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. مشترك

   
إن مصطلح                   من هذا المنطلق، وباالعتراف بأن     ًا، ف ًا أو خارجي ة      " تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ر المصير الداخلي " وحدة تقري

ى حدى                    ذا      . آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق
راء                    . صليةإلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أحد الشعوب األ          ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي ابًال للتطبي ائز أن يكون ق ومن الج

وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /الحضر، خاصة إذا آان بقائهم و      ل حق حق ويقتضي تفعي
  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
  

ى أن                      طعلى أية حال، البد للمُ     د عل انوني للتأآي ار الق ه التحدي واالختب ًا أن يجاب ًا أو داخي ر المصير سواء خارجي الب بالحق في تقري
سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت

ر مصير اآل    لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، وال   ى حق تقري اعي         عل وع االجتم ين الن ساواة ب ساء في الم  -خرين، وال حق الن
  .الجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخ

  
دمها                    ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي ق

شعوب األصلية،      ( آوبو   -تينيزمار م المتحدة        دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي
ـ         . حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال

ذا المجتمع             للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في ال       دفق        ) 1(مطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون ه ى ت ًا عل ابقًا تاريخي س
ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل

  . تقرير المصير
  

  صيرالتعریف القانوني ألصحاب الحق في تقریر الم
دول                      " األمة"أو  " الشعب"تعد التعريفات الخاصة بـ      سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب ر المصير، غي ة في تقري وق القانوني أصحاب الحق

ة              ة "وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب
ف   ذا التعري اق ه دة        انطب لية واح ة أص لي أو أم عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ا، البرت ( علي تثناء، وربم تبعدنا غباس ال، إذا اس

ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق
سطين،         (تخلص من االستعمار    وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق على حاالت ال          ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي أنجوال، الجزائ

في ضوء التخلص " أمة"شعب و "وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ). بورتو ريو، الخ  
إن التعريف الفعل             . من االستعمار آقيمة، وغرض    انوني، ف ذا المرجع الق ـ    وبالرغم من ه شعب "ي لل ة "و" ال زال محل جدل       " األم ال ي

  . ألسباب سياسية وعملية
  

دينا تعريف في        " الشعب"باإلضافة إلى التوجيهات المتعلقة بـ    ر المصير، ل وق تقري ين لحق الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني
سق ال     ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      و      وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن الن ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سالف  (رب

ذآر ين    و).  ال ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ة األول ة الدولي ر المحكم ا عب أتي إلين ي
  :جمهورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولى



دين        مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق            ة والعرق وال م ومتحدين في الهوي ودين ولغة وتقاليد خاصة به
ا يتوافق                          الهم بم ة أطف يم وتربي ى تعل واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل

  8.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض
  

ه    9غير مسموح به اليوم   ) نقل السكان (ا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض من رأي المحكمة          وإذا نحين  ذي تقدم ، فإن التعريف القانوني ال
دول     " الشعب"فتعريف ". أمة"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"المحكمة للـ    ر ألن بعض ال شكل آبي يظل خادعاًً ب

ل  . أو سيطرتهم على األرض/السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم وتجده بمثابة صندوق باندورا    وحتى اآلن تصر بعض الدول فى المقاب
و   واه وه ن محت ارغ م ديم المصطلح الف ى تق سكان األصليين"عل تخدام مصطلح " ال ذ اس ث يأخ وت أو " شعوب/شعب"بحي ي الخف ف

اء ه                  سبة لمطالب أبن ذلك الحال بالن ستحقة والحافظة              النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ ة الم وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال
ى     . لنفسها والمرتبطة بتقرير المصير    ر المصير عل ه   " مجتمعات "ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب

  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع
  

ا  ة هن ر ذو الدالل دد األم ًا ضيقًا ومح ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم شاري التعريف رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ن . أي م يك ث ل حي
انون        اك واضح للق ة انته لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب

ا تنحرف عن                       وهذا ال يرجع فقط لغياب التوافق، و      . العام الدولي  ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي ي سانية الواضحة الت المعاناة االن
ر المصير                           ل الحق في تقري ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ـ  -المفهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك  ل

ن       ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير المصير الخار      .  مواطنيها جميع ة في ف اق الحكوم اس اخف جي إنما تعمل آجهاز حساس لقي
  . الحكم الفعال

  
أمم، على غرار ما فعلت / وهذه األطروحة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوب

فاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون األآثر من ذلك أن القيم التي تدعمها تلك الم. المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال
إيجازًا يمكن القول، . الضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء الناتجة عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بها

 فإن" طاقم األدوات"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . إن تقرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحق
أو بقاء واستمرارية المجتمع /تحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخاص، وروح الشعب و" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"

  .بكرامة في مكان عيشه
  

 تقریر المصير بالتطبيق على ضمان الحيازة، التحرر من نزع الملكية
، يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم، أن لكل شعب حق لصيق في بالتطبيق على ضمان الحيازة، وبالتعبير الكالسيكي أو التقليدي

وتنص المعايير الدولية بشأن حقوق الملكية على أن لكل . وحداته اإلدارية واإلقليمية/تحديد شروط حيازة السكن واألرض في وحدته
 حيث ينبغي أن تشمل الحيازة الحرة 10.بمفرده أو باالشتراك مع غيره") الحصول سلميًا والتمتع بدون تنافس("فرد حق في الملكية 

  .عدد متنوع من الصيغ بما في ذلك حق الملكية والملكية الجماعية، سواء آانت مصحوبة بسند أو حجة ملكية أم ال
   

ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا للخصوصية . تنطبق الميزة نفسها على شعب في تحديد شروط االستئجار، أو أشكال أخرى من الحيازة
لمحلية، عاآسًا موافقة الشعب موضوع تحديد المصير، ولكن أن يكون هذا أيضًا في إطار االلتزامات التي نص عليها العهد الدولي ا

  ).مستشهد بها آنفًا. ( على العهد4الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا التعليق العام رقم 
    

نوع شغل المسكن، ينبغي أن يتمتع آل شخص بدرجة من األمن في شغل المسكن تكفل له وبصرف النظر عن "وهذا ما يعني أنه 
 على األقلولذلك، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ . الحماية القانونية من اإلخالء باإلآراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات

سبة إلى األشخاص واألسر الذين يفتقرون حاليا إلى هذه الحماية، تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالن
ومن ثم فإنه بالنسبة للشعوب في حالة آهذه، أو أشخاص آخرين ."  وذلك من خالل تشاور حقيقي مع األشخاص والجماعات المتأثرة
 لتحقيق الحيازة اآلمنة، بغض النظر يكون مطلوبًا" تشاور حقيقي"متأثرين، فإن التدبير الخاص بتقرير المصير والمؤآد من خالل 

  .عن نوعها
  

  عدم التمييز 
  وصف عام

ى مستوى                                سية عل ة الرئي نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق لصيق من حق
  .ًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسانفهو يسفر حتم. العالم، فغياب التمييز على أي أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالة

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم ."  8
أبعاد حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها نقل السكان، "،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoلخاصاونه وريبوت هاتانو انظر تقرير المقرر الخاص عون ا  9

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،
  

  . 17 آما أقر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة 10



واد                       سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من المبادئ الالزمة لحق
  .األولى لكل معاهدة رئيسية من معاهدات حقوق اإلنسان

   
ات     إن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول ا          ع اإلعالن دة لجمي ألطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه

  .الدولية والقرارات المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والشعوب بعضها البعض
  

ادة األو                    سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال ين العه شترآًا ب ز م ق      يأتى عدم التميي دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم وري ل وق   الف ع الحق  لجمي
ات     اذ الخطوات                       11.المتضمنة في هذه اآللي دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم ة المتع ضيلية أو العقابي ة التف ان المعامل دان يحّرم  فالعه

ز                دون مفاضلة أو تميي وق ب ضمان ممارسة الحق ون، أو ال          "الالزمة ل سبب العرق، أو الل وع ب دين، أو    من أي ن ة، أو ال جنس، أو اللغ
  12."الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

  
  :التمييز العنصري بأنه) 1965(وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

ستتبع     أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو     " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن  تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق
سياسي                          دان ال ساواة، في المي دم الم ى ق تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عل

 ."يدان آخر من ميادين الحياة العامةأو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي م
13  

ز                    دأ عدم التميي ة خاصة لمب والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي
  :آواحد من المبادئ الالزمة

ة       من هذه االتفاقية، تتعهد الدو     2إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة        ل األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف
يما            انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق

  .الحق في السكن) 3: .... ( الحقوق التاليةالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما) هـ: .... بصدد التمتع بالحقوق التالية
  

اده       م، مف ز مه زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس ن    : وعن ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن
ة يجب م         " والتمييز العنصري " العنصرية" ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع ا  تأتي ضمن التزامات الدول األطراف وحكوماته كافحته

ز العنصري هو    . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              والتميي
وق اآل                    ادي لحق اك م ه ووجوده، انته د، في تجلي ذي يع اء لممارسة أو            . خرين التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال أي فعل رسمي أو إلغ ف

  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوري يعد انتهاآًا اللتزام التغاضي عن تمييز عنصري
  

وهو موجود أيضًا في أنساق أخالقية، . التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    
  : أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية"القرآن الكريم"حيث جاء في 

وا اهللا إن                         وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منكم شنئان قوم عل
  14.اهللا خبير بما تعملون

 
سية           والتفريق األخالقي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جا           ورة الفرن اء الث شعار      . ء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته
ساواة، اإلخاء     "الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والمواطن يتمثل في          ة، الم ة          ." الحري ثالث مرغوب صفات ال ا جاءت ال وبينم

ذان         ا الل ط هم شريعهما  وضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية والمساواة فق م ت د حظيت آصفة بتطوير       . ت ا اإلخاء فق أم
ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي

  .في سبيل عدم التمييز على أرض الواقع
   

 رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم
على العكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص والجماعات . تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني

 15. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانيتوآيد أو فعل إيجابي/ أو الحاضر، آتمييز تصحيحي/تمييز في الماضي وللالمعرضين  
 

  عدم التمييز بالتطبيق على ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية
بالتطبيق على ضمان الحيازة، يضمن مبدأ عدم التمييز أال يحرم األفراد والجماعات من فرص الحصول على الحيازة اآلمنة، 

                                                 
شأن االل 11 اد ب ن االسترش د م سكن       لمزي ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح التطبيق عل ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني تزام

  . .E/CN.4/2002/59المالئم
 . 1 . 2ية، المادة ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس2 . 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 12
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106، االتفاقية الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 1المادة 13

 . 1969 يناير 4حيز التنفيذ في 
 ).8(األية } سورة المائدة {14

انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان "،" Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 15
  . 74-249، )2002 (43للقانون الدولي، المجلد 



وال ينبغي أن يحرم أحد من هذا الحق  بسبب العرق، . ونية، واالنتصاف القانونيوتتضمن الوسائل لذلك تطبيق القانون، والحماية القان
االقتصادية، أو / أو اللون، أو العقيدة، أو النوع االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الرأي السياسي، أو المكانة االجتماعية

وبالنسبة للشعوب .  مشروع، أو نسب، أو أي معيار آخر أصلي أو تعسفيالعجز البدني، أو الملكية، أو أي شكل لعمل/اللغة، أو القدرة
. األصلية القبلية أو شعوب أخرى متمرآزة، تلتزم الدولة باالعتراف بنظم الحيازة الخاصة بهم في القانون وفي األمور اإلدارية

يفضي إلى فقدان  de facto  أو فعلي de jureيقانونوبالمثل، ال تمتلك أي دولة السلطة القانونية لممارسة أو التغاضي عن تمييز 
وهذا . أو إنكار الحيازة اآلمنة ألي عضو من أعضاء أي جماعة، خاصة إذا ما آانت في صالح جماعة أخرى وبصورة غير عادلة
أسرة أو ما ينطبق على ممارسة التحيز أو المحاباة أو أي شكل آخر من أشكال الفساد الذي يسمح بمنافع غير مستحقة ألعضاء 

مؤيدين سياسيين، وأيضًا التفضيالت التي تعطى لجماعات على حساب جماعات أخرى مما يقود إلى إشعال صراع طائفي أو صراع 
  .بين جماعات وبعضها البعض

  
 آما أو الحاضر،/ويدعو القانون العام الدولي الدول لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا لتمييز في الماضي و

 مثل هذا العمل التعويضي يأتي في جوهر اإلقرار 16.هو في برامج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمان
 من العهد، تلتزم الدول باتخاذ 11القانوني للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والذي يفيد بأنه وفقًا للمادة 

 17" ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة إلى األشخاص واألسر الذين يفتقرون حاليا إلى هذه الحماية"تدابير 
 
 

  الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي 
  وصف عام

ذآر    ( الجندر   -بالرغم من القبول العالمي لمبدأ المساواة بين النوع االجتماعي         دولي، إال أن         )الدور االجتماعي لألنثى وال انون ال  في الق
اعي                    دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء    .  آثير من النساء محرومات من المعاملة المت حوالي ثلث ن

ل من                ة ويملكن أق ر مالئم الم   1% العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غي ر    18. من ممتلكات الع ين الفق اطع ب  والتق
ل أخرى وعوا سن،    (م ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق مث

ة الحصول     . إنما يزيد من تهميش المرأة) العجز، الترمل، الجنسية أو المواطنة، الخ   اقص إمكاني ر، وتن وفي سياق التأنيث المتزايد للفق
خذ في التزايد في أوضاع   آدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة، فإن المرأة توضع وبشكل              على الخدمات العامة وت   
  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا

  
ويمكن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق             . وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       

سياسية          في ال         ( الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق
، العنف ختطافعلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال (المالئم يمكن أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف             

  ).ن الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، الخالقائم على التفريق بي
  

د ذآر        -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق  الجندر آواحد من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن
ادة             سان، الم وق اإلن ز   (2بشكل عام في اإلعالن العالمي لحق ضًا ورد  ) عدم التميي ة        وأي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت عل

اعي        ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    وع االجتم ين الن ساواة ب  -على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت الم
ا العهد بضمان مساواة الذآور     تتعهد الدول األطراف في هذ    : "آمبدأ الزم ملزم في المادة الثالثة المشترآة بين العهدين الدوليين         الجندر  

  ."واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد
  

رأة                    ز ضد الم يداو (وقد تم تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميي ادة    19).س زم الم  13 حيث تل
طراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي                  الدول األ 

ك من أشكال                               ر ذل اري، وغي رهن العق ى القروض المصرفية وال وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب تكفل على أساس الم
ة     2 االتفاقية، فقرة     من 14في المادة   . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل محدد    ،"س ساواة مع        ، وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق

المرافق الصحية                             ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المناطق الريفية في التمت
ى القروض   واإلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتعليم واال      شمل      . تصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "ويمت الم

وطين الريفي                   شاريع الت ذلك في م ادة     ." في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن
سئولياتها         1 الفقرة   16ادة   مع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين تكفل الم           يحقوق المرأة بالتساو   رأة وم ا حق الم  منه

                                                 
وق السكن، انظر تقرير المقرر الخاص حول السكن المالئم،  لمزيد من االسترشاد حول االلتزامات القانونية بالتطبيق الفوري لمبدأ عدم التمييز بالتطبيق على حق16

E/CN.4/2002/59. 
  ).أ(. 8، فقرة "الضمان القانوني للحيازة"، اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 4 التعليق العام رقم 17

 . في السكن، وألرض والملكية مرآز حقوق السكن واإلخالءات القسرية، صحيفة حقائق حول حقول المرأة 18
دة     19 م المتح ة لألم ة العام م  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعي سمبر  18، 34/180 رق ق في     1979 دي ز التطبي  3، ودخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 



ات،       ازة الممتلك ة، وحي ق بالملكي ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم ساواة بالرج م
  . واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها

  
ي تعترض حصول                  وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة التأسيسية       ات الت ع العقب  لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي

ى األرض           ددة األطراف               20.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول عل ات متع ًا في االتفاقي ًا أو ثابت ذا نموذج  ويظل ه
ل   ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ة والت ة ال21)1996(الالحق ستدامة  وخط ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم تنفي

)2002.(22  
  

ة     " ماستريخت"وآانت توجيهات    ة والثقافي صادية واالجتماعي ، والتي طورت من أجل     )1997(         بشأن انتهاآات الحقوق االقت
ى ال        ،فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ه من أجل القضاء عل ى أن رأة      قد أآدت عل وق الم ز ضد حق تميي

رأة والتي نتجت                        المعترف بها في االتفاقية، فإنه على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
   23.عن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية أخرى

 
فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من النساء يخلقن . ي العالموبالمثل، يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية ف

وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . الدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واألبوية في المجتمع عامة
  .جتماعيةالمكان الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة اال

 
  الجندر بالتطبيق على ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية-المساواة بين النوع االجتماعي
مثل الطبقة، الشعوب األصلية، الالجئين، الهجرة، النظام االجتماعي، التوجه الجنسي، األغلبية (إن تقاطع الفقر مع أي مكانة أخرى 

وفي سياق التأنيث . يزيد من تهميش النساء آصاحبات حيازة في مساآنهن)  أو القومية، الخالعرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية،
المتزايد للفقر، يجد االنحدار في فرص الحصول على الحيازة اآلمنة طريقه إليهن بشكل متزايد في مواقف ال يجدن فيها مسكنًا 

  .فالهن في التزاحم الحادث نتيجة لندرة المواردمالئمًا، متضمنًا ذلك إنكار الحيازة اآلمنة لهن، أو ببساطة إغ
   

تفهم على أنها تعني إتاحة االختيار والتعبير الثقافي داخل إطار حقوق اإلنسان؛ أي ) المالئمة الثقافية(وممارسة المرء لثقافته بحرية 
التغاضي عن ممارسة لحقوق غير ومع ذلك فإن تكريس أو . وفقًا لحدود يؤدي تجاوزها إلى تأثر حقوق اآلخرين على نحٍو سلبي

ثقافية أخرى أمر ال يتسق مع هذا اإلطار وبالتالي يكون من المرجح أن /اجتماعية/متساوية للحيازة اآلمنة، والوراثة وحقوق اقتصادية
القتصادية  الجندر الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق ا-تنتهك آل من األحكام المتعلقة بالمساواة بين النوع االجتماعي

 24).1969(واالجتماعية والثقافية وأيضًا األحكام أو النصوص األساسية الواردة في معاهدة فيينا الخاصة بقانون المعاهدات 
 

 حكم القانون 
  وصف عام

ك  .في المبادئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية            ومعنى ذل
ا        قواعدأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              .  يمكن أن تكون غير متسقة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق

  .والمؤسسي
  

ادة  سان، الم وق اإلن المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ه بالشخصية  "6وآم رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن
د  ) 16المادة (وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     " .القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ

دولي                    25.على الحق ذاته   د ال آما أن الحق اللصيق والعالمي في المحاآمة العادلة، الذي يتضمن افتراض البراءة، نجده مكرسًا في العه
  27.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 26السياسيةالخاص بالحقوق المدنية و

                                                 
 .)م (58 الفقرة 20
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 21
   ).ب (67الفقرة 22
رأة                     23 ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل ا في اتفاقي سيداو ( المصادر ذات الصلة بالمساواة بين النوع االجتماعي للنساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليه ) ال

ادة  ، االتفاقية الدولية للقضا)3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2ء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم
ادة        4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 سياسية، الم ادة         26؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2؛ والعه

  . 27 والمادة 1 فقرة 16، و1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1رة ، فق11، والمادة 3، المادة 2فقرة 
ومبدأ القانون العرفي، الناتج ." ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهدات "27 تقر اتفاقية فيينا، في المادة 24

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي : "قوق اإلنسان يذآر إن لإلعالن العالمي لح8عن المادة 
   ."يمنحها إياه الدستور أو القانون

  .3دة ؛ واالتفاقية ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، الما5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 25
ا، للفصل في                             : " تذآر 10المادة  26 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

تكابه لها قانونا في محاآمة علنية آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ار" تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ."تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8؛ االتفاقية األمريكية المادة 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 27



  
سفي، أو أن         ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  اإن الدولة المطبقة للقانون وموظفيها ال ينبغي أن يكبحو         سق أو تع ر مت  القانون على نحو غي

وا            . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال ر     وال شكل غي تحت ضرر ب
عادل أو غير قانوني لهم الحق في الحصول المذلل على االنتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من                 

  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبتحمل الدولة االلتزام 
  

ع          والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات             ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب   يتمي   إمكاني
ذ       يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . الحصول عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا        على الخدمات العامة، مثل تنفي

ائمين         . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ضاة الق ة والق ى تنف   وسلوك ضباط ووآالء النياب ا إذا           ي  عل انون يمكن أن يحدد م ذ الق
ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على تنفيذ القانون    . آان حكم القانون محترمًا أم منتهكاً     

قة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقي  .  له نأو الممتهني والممارسين  
ة            وة الدول ة استخدام ق انون    28.والمعايير الخاصة بالضرورة والنسبية في حال ا يكون الق شريعي   وأينم وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق

  .السكن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن
  
دولي     . د ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد في آليات إعالنية لحق الحصول على العدالة    وق انون ال ًا لتطوير الق وتتويج

شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                         المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب
  :توضح الحق وما يتعلق به من التزامات الدولة، آما يلي) 2003(قانون الدولي والقانون اإلنساني أجل ضحايا انتهاآات ال

   حق الضحية في االنتصاف-سابعًا
  : تشمل سبل االنتصاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية في. 11

  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  الضحية من أذى؛وجبر ما يصيب ) ب(
  .والحصول على المعلومات الوقائعية بشأن االنتهاآات) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل العمليات ال          -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

دولي     القوانين المحلية القائمة وفي       انون ال دولي                     . إطار الق انون ال ة االلتزامات الناشئة بموجب الق وانين المحلي اح في الق ويجب أن تت
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. لضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متحيزة

ب      ) أ( ع س ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي انون       أن تعل ة والق سان الدولي وق اإلن اك حق ي حاالت انته ل االنتصاف المتاحة ف
  اإلنساني الدولي؛

أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان         ) ب(
ا من                سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل         ة أو غيره ضائية أو اإلداري د اإلجراءات الق اء وبع  وفي أثن

  اإلجراءات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛
أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك       ) ج(

  .اني الدوليحقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنس
ن الض . 13 سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب ذ أي ضاء، يجب أن تتخ ى الق راد إل ى وصول األف اوى حوإضافة إل ع دع ايا برف

  .جماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر جماعي
شم                   . 14 دولي ي ساني ال انون اإلن ع اإلجراءات     إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق ل جمي

ة           صاف المحلي بل االنت ن س ي أي م ق  ف ذا الح س ه ب أال يم انوني، ويج ا وضع ق رد فيه ون للف ن أن يك ي يمك ة الت ة المتاح الدولي
 29.األخرى

  
العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على / إن التعويض عن السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضية

والتزال الجهود مستمرة لتطوير هذه المناهج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولية . حايا انتهاآات حقوق السكنض
  30.حول التعويض لالجئين

 
  حكم القانون بالتطبيق على ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية

                                                 
ة الع 28  ل الجمعي ن قب د م انون، اعتم ذ الق ى تنفي ائمين عل انون اإلجراءات للق رار ق ة بموجب ق ي 34/169مومي سمبر 17، ف ادة 1979 دي ادئ 3، الم ؛ المب

ا،                 ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثامن لألمم المتح
 . 11-1من ، الديباجة والمواد 1990 سيبنمبر 7 أغسطس وحتى 27

  .  E/CN.4/2000/62 (2000)آما جاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قرار 29 
 يونيه، 2السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخليًا، "تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرتو،  30 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  



تطبيق حكم القانون في سياق من المساواة وعدم التفريط وعمومية في حالة النزاع على الحيازة، تتحمل الدولة التزامًا بضمان 
بدور في نزاع ) مثل المحاآم أو الشرطة(وفي الحالة التي يضطلع ممثلو الدولة . الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن المالئم

حجام عن ارتكاب انتهاآات للحق في السكن من على الحيازة، فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة بحقوق اإلنسان واإل
افتراض ) 1: (قبيل اإلخالء القسري غير القانوني، أو أشكال أخرى من العنف، أو القيام بسلوك عقابي ال يتسق مع المبادئ التالية

  . مراعاة النسبة والتناسب) 3(و) فيما يتعلق باستخدام القوة(الضرورة ) 2(البراءة  حتى ثبوت اإلدانة، 
  

والدولة المراعية للقانون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال ينكروا حيازة السكن بشكل تعسفي أو أن يمارسوا أي شكل من 
والسكان الذين فقدوا حيازة مساآنهم بصورة غير عادلة أو قانونية يكون لهم الحق في الوصول . التمييز التعسفي ضد صاحب الحيازة

  .نتصاف، متضمنًا ذلك تعويض الضحايا، والذي تتحمل الدولة إزاءه اإليفاء بااللتزام المرتبط بهذا الجانبالمذلل إلى وسائل اال
 

 التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 
  وصف عام
" يجيالتحقيق التدر" من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان        2تحدد المادة   

ا         . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    د إنم ذا العه دول الطرف في ه ى أن ال وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن
سببت        د إذا تهاونت أو ت ذا العه وق     " تراجع  "في تخرق ه ع بحق من الحق ة          . في التمت ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق

ادرة، ف وارد الن دولي، الم اون ال ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب يس لإن الدول ديم ول ع -النكوص عنتق  التمت
  .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك السكن المالئم وما يتطلبه من حقوق أخرى

   
ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث ا  وقد مضت الهيئات التعاقدي ات مع         العملي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ت ال

سان                    ال  خرين  آأطراف   وق اإلن ة لحق ل االلتزامات التعاقدي ذ أو تفعي ر عدم تنفي ار لتبري ة          31.يمكن أن تث ال، إن الطبيع ى سبيل المث  عل
ادة    )1969(دات  الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاه            ادة  27،  توضح في الم  ، والم

ة                    إثارة منها، أن    47 ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي دم تفعي ر لع وًال آتبري يس مقب ًا ل ًا داخلي ة مع    ا ولتناسق  32. قانون اللتزامات التعاقدي
وجه الصياغة السياسية وعمليات صنع  التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن ت          

ل يجب أن                     . القرار في الدول الملتزمة بالقانون     وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق ق أو بل ة تحقي ومن ثم، فإن عملي
  ).11المادة " (التحسين المستمر للظروف المعيشية"تضمن 

  
صادية      Limburg" بورغليم"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه

ة     ة             Maastricht" ماستريخت "وتوجيهات   ) 1986(واالجتماعية والثقافي ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت  حول انتهاآات الحق
د الخاص                       33،)1997( دولي من خالل الوظائف الرصدية للعه ه ال دة من الفق ة    وأيضًا حاالت عدي صادية واالجتماعي الحقوق االقت ب

  . والثقافية
صادية           / األمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر العولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز الحقوق االقت

ًا تعاق          . الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية ًا ميثاقي صادية ال         ومن ثم فالدولة تتحمل التزام سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل
ي أو ضغوط من طرف خارجي،                               ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج تسبب قلقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذل

م      " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       . مثل مؤسسة مالية دولية    شكل  من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ  ي
دولي                 اون ال ة    . جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية المتعلقة بالتع ذه العملي وه

ة                    يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . رية تتطلب تنسيقًا محسنًا وسط الهيئات الحكومية ذات ال وه
دريجي   "لواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في                من وازع ا   ق الت ل  " التحقي ب

  .  منه2أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 
ال     دولي الخاص ب د ال ى      إن العه ضًا عل ق أي د عل ة ق ة والثقافي صادية واالجتماعي ة  "حقوق االقت ق   " االلتزامات الجوهري ا يتعل دول فيم لل
ًا،                   . بتطبيق الحق في سكن مالئم     ا فوري ا يجب اتخاذه اك خطوات بعينه ة، فهن وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن حالة التنمية ألي دول

ى              اإلقالعوتشمل  . انباإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنس       ضًا االنخراط عل وق، وأي  عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحق

                                                 
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  31

لرئيس   لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ملحق2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

ى ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحد): "القانون الداخلي ومراقبة المعاهدات (27 المادة  32
 ال يجوز إلحدى الدول إثارة -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46وهذه القاعدة ال تطغي على ماجاء في المادة ." المعاهدات

قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على استخالص المعاهدات آمؤثر الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام 
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2. على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية

  ”.ع الممارسة الطبيعية وبينة سليمةدولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق م
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 33



نحو إيجابي في ممارسات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم المعيشية وفقًا للعناصر المحددة           
  34.والتي شرحناها آنفًا

 
 
 

  لى ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكيةالتحقيق التدریجي بالتطبيق ع/ عدم التراجع
ينبغي على هيئات ومكاتب الدولة وأيضًا سياساتها المرشدة وتشريعها أن يضمن ترتيبات حيازة السكن والتحسين التدريجي لجميع 

لرسمي والممارسة في السلوك اوهذا ما يعني أن هناك قوانين أو سياسات جديدة وأيضًا تيارات . الحقوق المخولة للسكان في منزلهم
 األآثر عرضة لالنتهاك، أو ضحايا لفقدان أو تدهور أي حق من البد من أن تتحسن في اتجاه عدالة أآبر للجميع، وحماية ألولئك

آما ويقصد بذلك أيضًا أن أولئك األطراف أنفسهم البد وأن يطوروا من القدرة على تقديم العون لمن . حقوقهم في السكن أو األرض
  .زلهم أو مأواهمفقدوا من

 
 التعاون الدولي 

  وصف عام
دولي    "تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق             اون االقتصادي ال ادة    35".التع رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق

ق                    ا وعن طري اون    العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده ساعدة والتع الم
ع            ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده
  .الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

إن         وب ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "روح االتفاقيات العديدة متعددة األطراف بشان حق ق الت صادية واالجتماعة    " التحقي وق االقت للحق
ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دولي"والثقافي اون ال ن خالل  " التع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :خرى، واألمم والشعوبالعالقات مع الدول األ
  في المؤاخاة والتضامن .1
 ديمقراطيًا وخارج حدودها .2
 أو جماعيًا/فرديًا، وباالشتراك مع و .3
  

وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظمة العالمية على النحو           
سح  أن ندفع بالرقي اال"على أنفسنا    ة أف رة   ." جتماعي قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم

ي      دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح اق تح صادية      "الميث صبغة االقت ة ذات ال سائل الدولي ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع تحقي
ا بال       واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق       ك إطالق  اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذل

  ."تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء
   

  : من الميثاق55 علينا المادة ووبربط التعاون الدولي مع تقرير المصير آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتل
ذي يقضي          رغبة دأ ال رام المب ى احت  في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل

ى أن                             م المتحدة عل ر مصيرها، تعمل األم ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب رام       ...بالتسوية في الحقوق بين ال الم احت شيع في الع ، ي
  " .اسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدينحقوق اإلنسان والحريات األس

  
ه من                            م المتحدة، أن اق األم ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث

  :  الضروري
ا   ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     اق؛              واجب الدول للتع ا يتوافق مع الميث ةأخرى بم وم     ) ز...(ون مع دول دأ أن تق مب

ة في إطار                          ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفترضة من قبله
 36.المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛

 
سالم                      يتقاسم الدول    ى ال اظ عل ك للحف نهم، وذل األعضاء باألمم المتحدة واجب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي

ذه      . واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاهية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز               وفي سبيل ه
  : واسطة أعضاء األمم المتحدة تعهدات، مثلالغاية النبيلة، جسد اإلعالن ب

                                                 
 الحق في السكن ال تتطلب       وكما هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، فان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز                    "34

وبقدر ما تعتبـر أي خطـوات كهـذه         . سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها              
 للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد       متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن                

  . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك23 و22 و)1(11
   2 .1 المادة المشترآة 35

) 15 (2625مة في قرارها رقم إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق األمم المتحدة، اعتمدته الجمعية العا 36
 .1970 أكتوبر عام 24في 



سيادة                     ) ج( ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي صادية واالجتماعي تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت
  والتكافؤ وعدم التدخل؛

ام  تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو )  د(  منفصلة بالتعاون مع األمم المتحدة وبما يتفق مع األحك
  .ذات الصلة الواردة في الميثاق

وم والت               دم          كوعلى الدول أن تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي
 37.ي ترقية النمو االقتصادي على مستوى العالم، خاصة فيما يخص البلدان الناميةوعلى الدول أن تتعاون ف. التعليمي والثقافي الدولي

  
م                2باإلضافة إلى ما جاء في المادة         من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعلن العهد تعريف نظم األم

ة   -عهد المجلس االقتصادي واالجتماعي من إخراج تقارير الرصد       ويمكن ال . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
  38.عن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية لألمم المتحدة

   
بعض          دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معايير التفاقيات التعاون ال وباالت

  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensاإلنسان وغيرها من مبادئ القانون معايير أو قواعد حقوق 
ومن أجل أغراض االتفاقية . تجتنب االتفاقية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانون العام الدولي  

عترف به من قبل المجتمع الدولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن              الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول وم       
  .تعديله فقط بتوسطة معيار الحق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصية

    
ق     والدول األطراف التي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما                 يتسق مع التحقي

صادية وق االقت دريجي للحق ة/ الت ة/االجتماعي سان الخاصة  . الثقافي وق اإلن ى نحو خاص لحق د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف وم
  .السكن المالئمباألرض و

  
وق   آآلوبالنسبة للدولة المانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت     المتضمنة في الحق     أي من الحق

ة           دان المنتفع دم                   . في سكن مالئم بالنسبة للسكان في البل سرية، مصادرة أو ه ى إخالءات ق ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م وه
ازل ون   . من د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال سفر عن إزاح ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال وف

اور مع األشخاص المتأثرين وعلى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان المنصوص          موضوعًا للتش 
  .عليها في الميثاق

  
ا من إجراءات             رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف الهيكلي، واالستثمار األجنبي غي

صطبغ باتفا ة    ت سان للدول وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي ساعدة للترتيب رامج الم ات وب قي
والدول األطراف  . واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة             . المتأثرة

ديها فرصة ال           سان ل وق اإلن ة                 في آليات حق ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل سئولية الحف ة وم ة الذاتي حماي
  .لضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان القانوني للحيازة بالنسبة للسكان) األخالقية، القانونية، العملية(
   

ر في              وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية م          سألة محلية، فإن اآلليات اإلقليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب
ة                       ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب دول وإجراءات عملي نح        . تحديد التزامات ال ال، يم ى سبيل المث عل

  :، والتي تفر بأن1 : 21لي في مادته اتفاق واسع على مدة التعاون الدو) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 
  

ان شعب   . ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم
ت                    . 2. من هذا الحق بأى حال من األحوال       ه الحق المشروع فى اس ى ممتلكات تيالء عل م االس ردادها في حالة االستيالء، للشعب الذى ت

ي     يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. وفى التعويض المالئم   اون اقتصادى دول ة تع بااللتزام بتنمي
ة        . 4 .قائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال

دول   . 5 .ارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي            أو جماعية بمم   تتعهد ال
ا           األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين

  . من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعيةلشعوبها من االستفادة بصورة تامة
  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ة المرتبطة بالتجارة،                      ات الممتلكات الثقافي تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ة بمراجع إن الدول األطراف مطالب
ددة     ساعدة         واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع ة، وشروط الم ة التجارة العالمي  األطراف، في سياق منظم

                                                 
 .  المرجع السابق37
للمجلس االقتصادي واالجتماعي استرعاء نظر هيئات األمم المتحدة األخرى وهيئاتها الفرعية، والوآاالت المتخصصة المعنية بتوفير " تنص على أنه  22 المادة   38

اریر المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ویمكن أن تساعد تلك األجهزة آل في مجال اختصاصه، على تكوین المساعدة التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التق
 ”.رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهد



ساق مع                                ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النقد الدولي الت
صادية و                 وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق ا   االلتزامات المرتبطة المنصوص عليه ة لمواطنيه ة والثقافي . االجتماعي

ة            والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق ة مشروطية ستكون معرضة ل ضمان أن أي ل
  . والثقافية بالنسبة لسكان الدولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاق

  
ة               وبرامج العولمة قد تؤدي إلى ح      ازة آمن سكن والحق في حي وق ال ان من حق ة                . رم ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال

ازتهم                 دون حي ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ى في الحاالت    . والذين تم تسريحهم آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م وحت
ال في           التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية         وق العم دفاع عن حق دول األطراف في محل ال سبة لل الدولية بالن

  . السكن المالئم عن طريق الحماية القانونية والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرى
  

ازة اآل  انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتفيوالمثال على التعاون الدولي     ة  طبيق على السكن المالئم والحي من
ا              ق به هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ثالثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل

ت استيطانية، أو دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمراممن جرائم دولية، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات         
ة  ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال سماح . أي أشكال أخرى م ن ال دول األطراف م ع ال والواجب يمن

ال يمكن               للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصالح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم
ذه األشكال من                . تهاآات دولة أخرى للميثاق او اتفاقية بهذه الطريقة       أن تسهل من ان    اتزال ه ة في دول م وهناك اليوم العديد من األمثل

ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  . االنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو تعاون مع دول أخرى   
  .  المرتكبين لها بعد على أي مستوى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدوليةهذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة

  
ة ألشخاص                           ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل إن مشارآة دولة في عقوبات اقتصادية دولية من النوع الذي ي

واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق صادية .  الدول الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال د نص العه وق
ة أو          نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعي

   39.جزائية والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاك
  

من (للتنمية والمساعدة المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق  في برامج واإلمداد المباشر أو المشارآة
وهو ما يشكل خرقًا ). قبيل، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن، أو اإلخالء القسري، الخ

يدًا، البد للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق وعلى نحو أآثر تحد. لاللتزامات التعاقدية
مودعة أن يوجه ويحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض شرطيات اقتصادية على دول 

وقد أصبحت قانونية تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات . ة للسكانأخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكني
القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة من الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير 

  .اصة بحقوق اإلنسانمباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخ
 
 

 التعاون الدولي بالتطبيق على ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية
ينبغي أن يؤدي التعاون الدولي في التنمية إلى حماية أفضل لضمان الحيازة، سواء بواسطة تدعيم القدرات اإلدارية أو الحكم أو 

أو قطاع /وأي تعاون متقاطع مع استثمار في المستوطنات البشرية و.  الماديةاإلمداد بالخدمات أو التعاون التقني أو الفني ذو الطبيعة
وعلى الدول أن تصر على أن أي مساعدة دولية البد وأن تكون حافظة . آخر ينبغي أال يؤثر على الحيازة اآلمنة على نحٍو سلبي

   .هاك أو المستضعفينوداعمة إذا أمكن للحيازة اآلمنة لسكن مالئم، خاصة للفئات األآثر عرضة لالنت
 

 مبادئ تطبيقية أخرى 
ا  . إن المبادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك المذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان        في الوقت نفسه، يمكنن

م       سكن المالئ ذه  . األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال اهيم من خالل     وتظهر ه ادئ والمف  المب
ات والتوصيات                      ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي تم بواسطة الهيئ الفقه الدولي لمراجعات الدول األطراف والتي ت

دة األطراف،  آما أنها تأتي أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متعد             . العامة لتلك الهيئات  
سان          آومن   وق اإلن ق حق ق     . راء الخبراء الموجودة في األدب القانوني، ومن الخبرة المتطورة في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن

  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" عدم تجزأ الحقوق: "البد من وضعها في االعتبار تعرف بـ 
  

  عدم تجزأ الحقوق
ات حق       م يأتي  و.  اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت نفسه          مفهوم حقوق    رز محتوي دما نف ه عن ن اإلدراك بأن

  . من الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًا

                                                 
 ." العالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"الجتماعية والثقافية  للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية وا8 انظر التعليق العام رقم 39



  
سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل دهور في المالمح البنائي       . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ رك        فالت زل يت ة للمن ة أو الهيكلي

ضمان الصحة     "السكان عرضة  للتلوث في المحيط المباشر للسكن، وهو بال شك يؤثر على التمتع بالحق في                  شة یكفى ل مستوى معي
الحقوق                25على حد ما جاء في المادة       " والرفاهة له وألسرته،   دولي الخاص ب د ال  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه

ة یمكن بلوغه     حق "قتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته    اال  –." آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي
  . من العهد12 المادة

  
دول، حيث                         وق التصويت في معظم ال ار حق ًا النك د مطابق ان محل         أوبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع سجيل والتصويت يتطلب ن الت

ده،   في "ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق آل فرد . domicile fixe  إقامة ثابت ة لبل المشارآة في إدارة الشئون العام
سان            " إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        وق اإلن المي لحق ادة  (آما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق

سياسي         ة وال وق المدني دولي للحق ام    العهد ال رد في          1966ة ع ا             " آحق لكل ف ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام شارك في إدارة ال  أن ی
ة،        ارون في حری ادة   " (بواسطة ممثلين یخت ل و           ). 25الم دولي للموئ رة أعضاء التحالف ال ع خب الم،     آوبتجمي ى مستوى الع خرين عل

س      صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "اني فت انتباهنا أيضًا إل ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل
  .وسط الحقوق أو العناصر المكونة للحق في السكن المالئم

   
ه               سر فهم ا يي ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي وق  . إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون ت وحق

بعض،                       . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       ى بعضها ال دة عل سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل ومع ذلك فعل
ي جاءت في اإلعالن                   . والفصل الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي         سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق من األمثلة على ذل

صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق دين أس  . الع ي عه ي تبن سبب ف ى      وال ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب اس
ام                     دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966أيديولوجيات الحرب البادرة المتعارضةالتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي

الحقوق ا        اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال صادية أي القت
ة الخاصة    "واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األيديولوجية أيضًا لتستبعد حق من حقوق اإلنسان وهو          من  " الحق في الملكي

ه الفصل          ). 17المادة  (هذا العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان             ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال
سياسية يعترف في                       بين الع  ة وال الحقوق المدني هدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال أن العهد الدولي الخاص ب

  :ديباجته، بأن
ة     .... السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري
سياسية،            المد ة وال ه المدني ع بحقوق سان من التمت ين آل إن ة الظروف لتمك نية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ

  وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
دهورات أخرى                    وق     . وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سبة للحق ي      بالن سياسية الت ة وال المدني

ة          (الثقافية  /االجتماعية/حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الحقوق االقتصادية        ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت
ؤلف ا  يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن وق" أجي صادية      [1]40..للحق وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن  / مق

ـ             . الثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتهاآات       / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "فترشيح الحقوق المدني من  " جي
وق  " الجيل الثاني : "الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية         وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق

ة    ". جيل ثالث"لفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير، أصبحت تعتبر آـ مميزة عن الحقوق ا  ذه الرؤي وقد ظلت ه
ك                  " التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال وب في العه المطل

ق أو     خواالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال      التحقيق المتروي للحقوق االقتصادية      وق معرضة للتحقي ك الحق اصة بتل
اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     م حقوق اإلن ذا أن       .  المتدرجة أو الجيلي م، فال يمكن لطاقم األدوات ه ومن ث

                                                 
40[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 

the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . ترى الحرايت أساسًا مدنية وسياسية في طبيعتها وتخدم لحماية من جور الدولة ’Vasak من وجهة نظر فاساك. الجيل األول من حقوق اإلنسان يتعامل مع الحرية
 ,freedom of speech, right to a fair trial.  المحاآمة العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهااألول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

of religionfreedom ,  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية21-1وذلك آما جاء في المواد من . 
وق من األساسية ما يجعلها وهذه النظرية ترى هذه الحق، ومن ثم فالجيل الثاني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادية، ثقافية

 تحجم عنها  أناألعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال التي يفترض أال تقوم بها الدولة أو أي إن ;positive rights حقوق إيجابية 
  .  في سبيل إدراك الحقوق-مثل اإلخالء القسري

وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق ." التضامن"الجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو 
  . غير مؤآدة قانونيًاعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق لم تعد ملزمة بعد ووم. في المشارآة في التراث العام للجنس البشري

، وروج )مدنية وسياسية(وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستند على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق 
، حقوق التضامن، متمثل )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة(والعالم الثالث ). االقتصادية واالجتماعية والثقافية(ثاني الحقوق الشؤق للجيل ال

  . في نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من االستعمار المعطلة حتى اليوم
. 



ي تفصل                    يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحقوق         ات الت ة أن النظري ل لحقيق ة، ب ة أو فكري اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي
  . بدقة بين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقع

  : ومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
م ال يمكن           وق                    إن الحق في السكن المالئ ـين الخاصين بحق دين الدولي ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س أن ينظر إلي

. وقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز            . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     
وق            سائر الحق ع الكامل ب ل الحق      -ويضاف إلى ذلك أن التمت ات          مث وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل رابطات   (في حري مث

رارات                     )المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية      اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت
وبالمثل، يشكل . ميع الفئات في المجتمع أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصالح ج        -العامة  

الغ           دا ب ه أو مراسالته بع حق الفرد في أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل
  [2]41.األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم

 
  االلتزامات الجوهرية

الم                   اهدات،إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص المع        دول األطراف حول الع وب لل ه المحدد المطل دم التوجي وحدها، ال تق
ة ا الدقيق ة التزاماته دول  . لمعرف ب ال ة تطال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي والن

ي الت  "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " باتخاذ خطوات"  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)" دابيربتبن
" تدريجية"،  " مالئمة"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/القليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون عليه تلك الخطوات           

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  اون دو ، تتضمن ي تع شمل  ل  وت
ة                      ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق ة بالرصد تتحمل مهم ة القائم ات التعاقدي إن الهيئ ومن ثم ف

  . لإلمداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطراف
م      ام رق ا الع ة التز : "3وفي تعليقه دول األطراف   طبيع ة         [3]42”"امات ال صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  وفى العه

  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 
ستويات األساسية                                دير، بالم ل تق ى أق اء، عل زام األساسي بضمان الوف ى من االلت يقع على عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن

وق الدنيا لكل حق من       واد                            . الحق راد من الم ام من األف ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل ومن ث
ية،  يم األساس يين، أو من أشكال التعل أوى والمسكن األساس ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس الغذائي

د    ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء ب       ا بمقتضى العه ى،           . التزاماته زام األساسي األدن ذا االلت ى نحو ال يحدد ه د عل رئ العه إذا ُق ف
  raison d’être .43[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 

زم آل دول     ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود مادية للدول           د تل دول   من العه ة من ال
ا المتاحة      "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       "بأقصى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ ،  وق

ي هي تحت تصرفها في                   "التعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها           وارد الت د من أجل استخدام آل الم قد بذلت آل جه
   [5]44." سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنياسبيل الوفاء، على

ه                  " االلتزامات الجوهرية الدنيا  "آما تتضمن    م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي
ين الت     . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ق         ومن ب ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم

انوني                             ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق االتساق بين التشريع المحلي والحقوق المنصوص عليها في العه
وق اال           . الوطني ة من الحق ق جوانب معين صادية  وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي قت

ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ز فوري دم التميي ل ضمان ع ن  . مث ه م ة أن ددت اللجن د ح صعب مواصلة"وق ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ٍو طبيعي        - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ى نح ذاتها عل ضًا مع شروط           .  ل سق أي انوني يت سند الق ذا ال انون      وه ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء                   "على، والتي تنص    )1969(المعاهدات   ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]45."إحدى المعاهدات

                                                 
 ). 1991 (9فقرة ." الحق في السكن المالئم: 4التعليق العام رقم  [2]41
  . E/1991/23) 1990(تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها الخامسة  [3]42
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]43
 .المرجع السابق[5]44
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23وقعت في فيينا في  اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، [6]45

 ال -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "تذهب المادة أيضًا إلى أن ." امعاهدات
يجوز إلحدى الدول إثارة الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على 

 يظهر -2.  وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسيةاستخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في
 ”.االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة



ات مع أطراف أخرى                         وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السياسية والت
  [7]46.ر تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسانيمكن أن تثا

م                           ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث دولي الخاص          . ربما يكون عدم التميي د ال د نص العه وق
رى،      ياء أخ ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت ولي  "ب راف أن ت دول األط ي لل ينبغ

ار بوجه خاص                       ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  . األولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش في أحوال غي ه
ات             ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ة، أال توض الحال

 [8]47."األخرى
أي، أن هناك آثير من  . وتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتطبيق الفوري  التزامات سلبية      

دمير                                  ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال التدابير لتحقي
سف ين    التع صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ ة "ي للمن ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م

 . تلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامة. الجماعات المضارة
  

  العمومية
یولد جميع الناس أحرارا ومتساوین في      : " في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان     حقوق اإلنسان بسيطاً  " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     

شرية  ). 1المادة  (." الكرامة والحقوق  ومن  . فالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب
دولي،  . لحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل    وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إذا آان ل            وفي القانون ال

سق مع حق             ى نحو مت ع "يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال
ة للحد األدنى من ا  التمييز إعماًال    ا      . اللتزامات الجوهري ٍو خ ى نح سكن، عل سير    وفي مجال ال دول تف سمح لل ى من    ص، ال ي الحد األدن

نهم دون                واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آالتزاماتها الجوهرية بشكل انتقائي، أي على مواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال
خ          " للجميع"أيضًا   اجرين، ال ال المه ين، والعم ك المقيم ل      . بما في ذل انون تتمث دة المتاحة في الق راد    والخصوصية الوحي  في آون األف

  . المعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آأعضاء في األسرة البشرية
ة في الماضي، آل              ة، واإلسهامات الثقافي وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد العبودي

ستويين                       هذا خدم آوسائل لتعزيز وترقية حقوق        ى الم ٍد سواء وعل ى ح انون والممارسة عل ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان اإلن
دولي ي وال ًا أو    . المحل ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل وم

سان،              وقد ساهمت المقاومة    . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      وق اإلن راف بحق ة في االعت والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم
  : واالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوال. ولكنها لم تحمل قوة القانون

  :حدود مجال التطبيق
ام              إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستوى العالم،          .4 ق باالحتك ا تطب ة أنه ة بفعل حقيق  تعد أيضًا ذات محدودي

 .إلى جماعة فكرية أوعقيدية ما، دون تطبيقها بعمومية
ة العظمى      " الماجنا آارتا "فرضت   .5 واطنين خاصة                     1215أو الوثيق دة للم وق جدي ة حق ة آانت بمثاب ى الحصانة الملكي  حدودًا عل

 . هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الجغرافية للملك اإلنجليزيومع ذلك فإن . المواطنين الحائزين ملكية خاصة
  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق

ة  "حققت   .6 ة والتي         " الثورة األمريكي ستعمرات اإلنجليزي ة الحق في                 أصبحت في الم ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي  في النهاي
ومع ذلك، فإن الحق في تقرير المصير آحق لصيق، طبق في .  raison d’étatوسبب للوجود تقرير المصير آحق قانوني شرعي 

ز             شعوب األصلية األخرى    . حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -أم
 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم-والذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا لإلزاحة

راد           .7 ة لألف وق المحقق ا والحق ة في سياق         . الثورة الفرنسية، بكل انجازاته وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت سعى الفالحون الفرن
 liberté, egalitéواإلخاء ومع ذلك رفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، والمساواة، : الثورة

et fraternité وبترآيز فردي؛  
ة الخاصة         . نتائج الثورة البلشفية أسست لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ         .8 ا    . ومع ذلك رفضت الحق في الملكي ومع آونه

ة لح        أداة عام ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه ًا لمنطق الغ ات  أسست أخالقي ان األشخاص والمجتمع رم
  . وشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن أهمية تلك الحقوق

  
  التراجع

                                                 
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية [7]46

لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

  ."طبيعة التزامات الدول األطراف: "3التعليق العام رقم [8]47 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم "} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]47 
 لكل شخص حق اللجوء إلى " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إن 8المادة ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن " ،وفاءها بأداء إحدى المعاهدات

  ."المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون



أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تحت قيادة عبد سابق صار في             
الم       Toussaint Louverture"رتوسان لوفرتيو"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي أنتجت الث

ق بمصالح        1801 عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة في             12فقط قبل    ة  ألسباب تتعل ، إمبراطوري
  .عواقب تمتد إلى يومنا هذامرجعة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية في تاهيتي مع 

   
ا في                د ساهمت جميعه ي ق وبالرغم من أوجه القصور المذآورة، فإن هذه الشواهد في اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل

 فقانون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي في شكل قانون         . تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي       
  . دولي وعمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إنسانية بدون حماية متبادلة في النظام القانوني متعدد األطراف

  
 حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت                    عموميةإن  

ات، سواء ألسباب    العموميةآما أن . ستحق مستوى أقلشعوب الثقافات األخرى ت     تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من االلتزام
وق                    ة تنتهك الحق ى ممارسات تقليدي خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل

  .أو مبادئها الالزمة للتطبيق
   

ة   آما هو الحال في       ( باالتساق مع ثقافة ما      وتفسير الحقوق  ة الثقافي سكن  المالئم رات دارجة        )  لل ارات وتعبي ًا الختي ًا محلي ي تطبيق يعن
ازة، أو            اومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ضمان الحي ساوية ل ر مت لممارسات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي

إلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي ومن المرجح أن تنتهك آل                الوراثة، أو أية حقوق أخرى من حقوق ا       
اعي    وع االجتم ا الخاصة             -من أحكام المساواة بين الن دة فيين واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه در ال  الجن

   [9]48).1969(بقانون المعاهدات 
  

تراتيجيات      نفيذنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن توبينما تمضي خبرة التطبيق وال    وع من االس  حقوق اإلنسان، آاشفة عن عدد متن
ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       داد              )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق سماح باالرت ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي ، ف

ة واالستحقاق          ادئ الالزم اقم األدوات     بالحقوق بشكل ينتقص من المب ا في ط ا هن ر عنه راهين       . ات المعب د من خالل الب ا هو مؤآ وآم
  . األخالقية والسند القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكان

  
  خاتمة

ما أ.  إن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسان                 
فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإلنسان أو معترف بها في الفقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث                 " مبادئ التطبيق األخرى  "

  . وضعها في االعتبار
  

ادئ اإلضافية    وضع هذهإن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على           المب
  . في االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاءها آخطوات إضافية في عملية الرصد

 الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم            ئةفعدم تجز 
فهي  " الحقوق المطابقة "أما  . لي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد على الحق في السكن           على العهد الدو   4

ين                                  ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف مشتقة من حق
  . ت أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم عدم التجزأ بشكل عمليومن ثم، فإن االستحقاقا. وآليات أخرى

 في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق تنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و
م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من     عناصر الحق   (، والمجسدة هن سكن المالئ د    ).  ح-أ في ال إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب

ة             نفيذالمحلي بالنسبة لطبيعة ومستوى الجهد المطلوب لت        الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي
  .وبطرح حلول من جهتك لمشكالت في المجال والميدان

  
سه في المدى       ، فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم        الحق في سكن مالئم      عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م

دولي   لكل من 2الواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم             انون ال المصادر   ومصادر الق
  . الشعبية

  
ذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آمادة لدورة األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة ه

فبتطبيق . ومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافية.  آانتاتعليمية، تدريبية، أي
ميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض المنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع ج

  .والمعتمدة بعضها على بعض موضع الممارسة الحية
 

                                                 
 



  الضمانات. 4
  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم

يمكن أن . سوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدك
ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . لتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي األآثر آليةنبدأ با

قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني 
  .في السكن المالئم

  
التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية( ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصديقها على المعاهدات الدولية ومن

أو (ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة . اإلنساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددة
أما على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب أن يساعدنا التقييم على تحديد أي القواعد والقوانين . تور الوطنيفي الدس) مساوية

. المشرعة أو النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق يخوله الحق اإلنساني في السكن المالئم
مؤسسات العامة والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور التطبيق العملية يفترض أن تمثل السياسات والبرامج وال

  .المكملة لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني على أقصى المستويات اإلجرائية المحلية
  
  

  هنا یبدأ التحري
عددًا من األسئلة " الضمانات"تحري عن اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في ال

فمن اآلن سوف يصبح دورك أآثر تفاعًال، وبالتالي سوف . للراصد آي يجيب عليها
نتبع منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام 

  :إلى الخاص ومن ثم نرآز على
لتزامات الناتجة عن التصديق متعدد اال: التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 

 . للمعاهدات ذات الصلة) دوليًا وإقليميًا(األطراف 
ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض والسكن : النصوص واألحكام الدستوریة 
 .المالئم
 .التشريع والقانون المحلي: النظام القانوني الوطني 
أو آشخصية اجتماعية تشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي : المؤسسات 

 .أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفي
 .ذات التطبيق واسع المدى على مستوى البالد بأآملها: السياسات 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: البرامج 
 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

 
والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق من الحقوق االثنى عشر التي يخولها الحق وبهذا التنظيم 

" المصادر"وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك األسئلة من خالل األقسام السابقة عن . اإلنساني في األرض والسكن المالئم
 المثال، وحددت العديد من أدوات المعاهدات متعددة األطراف التي تضمن الحق فقد تعرفت، على سبيل". المبادئ الالزمة"و

 سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال الصورة الخاصة بكيفية ترجمة تلك المعايير إلى ناإلنساني في السكن المالئم واآل
  .تار أن ترصده وتقوم بتقييمهضمانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من حقنا اإلنساني تخ

ًا في        (في اعتباره الضمانات المتعلقة بالمبادئ الالزمة للتطبيق        أن يضع   لقائم بالرصد   ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ا وضحت آنف آم
ة               " زع الملكي ازة والتحرر من ن م       " المبادئ الالزمة بالتطبيق على الضمان القانوني للحي اقم األدوا     3في الخطوة رق ذه  ). ت من ط وه

ة و                         سان، يفترض أن تكون من العمومي وق اإلن سية لحق ة لل  المبادئ التي وجدت في المواد األولى بجميع المعاهدات الرئي ق  القابلي تطب
م واألرض                 سكن المالئ ذه   . على مستوى العالم من أجل تأمين السياق الخاص بتحقيق آافة الحقوق، وليس فقط الحق في ال وحيث أن ه

ئلة في مسار                                المبادئ تظلل، أ   ة األس ا تظهر أوًال في قائم سكن واألرض، فإنه ى ال ق عل ذي ينطب وقي ال و تأتي على قمة اإلطار الحق
ة               . تحقيقنا ة أو الالزم ادئ المظلل ذه المب ضمان ه دول ل نرجو  . (وهذه األسئلة تتضمن قائمة من األدوات القانونية والتعليقات من قبل ال

ا تجد أن بعض من               مالحظة أن هذه قوائم توضيحية؛ أي        ٍم بضمانات أخرى، وربم ى عل د تكون عل ة، وق املة أو نهائي ا ليست ش أنه
  .)المدرج هنا ال ينطبق على الوضع في بالدك

   
ه ضمانات        ريوبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح     ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  حول ال

  .من تحقيق الحق في السكن واألرض عمليًا على أرض الواقعأآثر دقة وعملية تض
  

الخاصة بتطبيق المبادئ ) المتعلقة بالسياقعامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا تتضمن اختبارًا لـ 
أي، (ني للحيازة والتحرر من نزع الملكية حالة الحق القانوني الخاص بالضمان القانو للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في الالزمة

عدم النكوص، والتعاون / الجندر، وحكم القانون، وعدم التراجع-تقرير المصير، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي



المنبثقة عن ة الملكينزع  القانوني للحيازة والتحرر من ضمانلل) الوظيفية والمحددة(الضمانات المحلية ) 2(، وأيضًا )الدولي
  . الضمانات المذآورة أعاله

  
 

 ضمانات تطبيق المبادئ الالزمة 
  تقریر المصير

  أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، متضمنًا ذلك سياق السكن؟
 )1984(ة أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسي 
  إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(الجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وا 
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1990(لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع ا 

  
خ، أو صوتت في             ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1986( التنمية إعالن الحق في 
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(معية العامة لألمم المتحدة قرارات الج 
 )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  )المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب(إعالن وبرنامج عمل دربان  

  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  
  

  هدات اإلقليمية صادقت أو انضمت إليها الدولة، وتضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، بما في ذلك سياق السكن؟أي المعا
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول
  بيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تط

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000( المنامة إعالن 
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 



سان،                         وق اإلن دأ الزم وحق من حق ز، آمب أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن تطبيق التحرر من التميي
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(بة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقو 
  إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(تصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االق 
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169العمل الدولية رقم اتفاقية منظمة  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  
  ) 1961(اتفاقية تقليل األشخاص الذين ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم
  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من التكييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(ن الحق في التنمية إعال 
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب(إعالن وبرنامج عمل دربان  
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال        وق، ش أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق

  ذلك سياق السكن؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(ن اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسا 
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(روبية قرارات المفوضية األو 
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي



اعي                  وع االجتم ين الن ساواة ب در، آم -أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن تطبيق الم دأ الزم وحق    الجن ب
  من حقوق اإلنسان، شامًال ذلك سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اقية حقوق الطفل اتف 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ،      ات، ال م أو تجمع  أو صوتت في   هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

 الجندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال  -صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي           
  ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(ل البشري الثاني الموئ 
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب(نامج عمل دربان إعالن وبر 
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ين             ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي اعي  أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق وع االجتم ادئ    - الن در آأحد المب  الجن

  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(اية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لحم) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول
وع   ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف اعيالق ياق -االجتم ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن

  السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )ةمتنوع(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

امًال                   سان، ش وق اإلن أي المعاهدات الدولية انضمت اليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق حكم القانون، آمبدأ الزم وحق من حق
  ذلك حيز السكن؟

 )1984(و الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ 



  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(ياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (اف والمعايير األساسيةاألهد( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961(أن سكن العمال  بش115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤت   ات، ال م أو تجمع مرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق حكم القانون آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(الجتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان ا 
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(ية إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماع 
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ب و  {إع ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع ن  الم ذلك م صل ب ا يت م

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ك مجال                             امًال ذل ة، ش ادئ الالزم انون آأحد المب م الق ق حك أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبي

  وحيز السكن؟
 )1981( اإلنسان والشعوب الميثاق اإلفريقي لحقوق 
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات اقليمية أو قمم أو تجمعات، الخ، أو صوتت في صالح           هل شارآت الدولة     
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ حكم القانون آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(حقوق اإلنسان اإلعالن األمريكي ل 
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  



  )1995(إعالن الرباط  
  

  عدم التراجع 
االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو 

  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966( الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد 
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
يات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاق

صادية      وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ع  ف دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل
 مالئم؟واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن ال

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(اسطنبول إعالن  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن المي ل{إع ؤتمر الع ن    الم ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن مكافح

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
دأ عدم التراجع                    ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه رام،   ما هي المعاهدات اإلقليمية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن  في احت
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(األوروبية قرارات المفوضية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
 )1995(إعالن الرباط  

  
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في 

ا           منظمات إقليمية تضمن تطب    ة بم ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت يق مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق
  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )عةمتنو(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  



  التعاون الدولي
ولي لضمان احترام، ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ التعاون الد

  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  •
  )1979( التمييز ضد المرأة إتفاقية القضاء علي جميع أشكال •
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  •
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  •
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •
  )1966(ة والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي •
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  •
  )1970(شأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية  ب131اتفاقية العمل الدولية رقم  •
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1990(اجرين وأفراد أسرهم اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المه •
 )1951(اتفاقية الالجئين  •
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  •
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  •
 

ها هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوت
صادية     وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ضمان احت دولي ل اون ال ق التع ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل

  واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(الن الحق في التنمية إع 
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162نظمة العمل الدولية رقم توصية اتفاقية م 
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(لبشرية إعالن فانكوفر للمستوطنات ا 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ضمان                        ما هي المعاهدات اإلقل      دولي ل اون ال دأ التع ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ا أو االن ة بالتصديق عليه ي قامت الدول ة الت يمي

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  



  
اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار 

منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
لتزامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدولة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، ما هي اال

  . وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبالتالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية
 الدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية على ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها

تعد مراقبة تلك االلتزامات المهمة المعهود بها إلى الدول األطراف في . اإلعالنات غير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسية
  .بون من الحكومة والمجتمع المدنيوالتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراق) الدول المصدقة(المعاهدة 

  
ة                       ة والمالي دول والمؤسسات التنموي ين ال ات ب آما يجب أن نضع في االعتبار أن بعض اإلعالنات متعددة األطراف والعديد من االتفاق

  الدولية
   

ع       تلك  . قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسان                د تعوق التمت االتفاقيات ق
سان في                         /االجتماعية/بالحقوق االقتصادية  وق اإلن ي تحمي حق د المعاهدات الت زام بع الثقافية ولذا يجب أن تحتل المرتبة الثانية في اإلل

  المقام األول وليس العكس
 

 ضمانات محلية 
   تصدیقات وتعليقات دولية

ضمان الحيازة والتحرر من نزع المالئم، خاصة  ها الدولة تضمن الحق في السكنصادقت عليانضمت إليها أو أي المعاهدات الدولية 
  .)لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق في ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية (؟ الملكية

  
  أحكام دستوریة

ن المالئم بما في ذلك الضمان القانوني للحيازة هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسك 
  .والتحرر من نزع الملكية

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟ 
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من نزع الملكية؟ 
   الجندر؟-حق في المساواة بين النوع االجتماعيهل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن ال 
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟ 
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ 
ة     ا                           هل تحوز الدول ا فيه سان بم وق اإلن ة في ظل إطار عمل وأهداف حق ات الدولي ه، يضمن إجراء العالق ا يماثل  دستورا، أو م

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟
  

  وطنيالنظام القانوني ال
النظام القانوني هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم، شامال ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية، آحق منفصل في  

  للدولة؟
هل يتماشى التشريع القومي مع الحق اإلنساني في األرض والسكن بما في ذلك الضمان القانوني للحيازة  والتحرر من نزع  

  الملكية؟
  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ 
الحكومة ويتم / في التحرر من التمييز؟ ما هي القوانين التي شرعتها الدولةهل يتماشى التشريع القومي والمحلي مع الحق 

  تطبيقها بالفعل لضمان عدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة ضمان الحيازة؟
  ازة آمنة تتالءم وتتساوى مع اآلخرين؟هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصولهم على الحق في حي 



هل يحافظ القانون القومي والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالسكن واألرض والضمان  
 القانوني للحيازة   والتحرر من نزع الملكية؟

العدالة والتمثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على  
  المتعلقة بالسكن واألرض والضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

  هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة؟ 
ما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل داخل البالد، في ظل هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، ب 

إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم 
  شامال الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

 ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم بما في هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون 
  ذلك الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

هل يتميز أداء القضاة والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك الضمان القانوني  
  ة والتحرر من نزع الملكية؟ ما هي األمثلة على ذك؟للحياز

  
  المؤسسات

  هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم في تقرير المصير؟ 
ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن  

  صة الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟المالئم خا
هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط ضمان الحيازة والحماية من نزع  

  الملكية؟ 
ع عن، نشر، وتنفيذ الحق في ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفا 

  السكن المالئم خاصة الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق  

  رر من نزع الملكية؟في السكن المالئم خاصة الضمان القانوني للحيازة والتح
التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  

  وخاصة ضمان الحيازة؟
 في ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة معها التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي 

 الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع  

  الملكية لمن يحتاجون ذلك؟
  

  السياسات
  سياسات التي تطبق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة ضمان  الحيازة؟ما هي ال 
ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان  

ة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق في وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساوا
  عدم التراجع والتحسين المستمر لظروف المعيشة /حقوق اإلنسان، التحقيق التدريجي

آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من الضمان القانوني للحيازة  
  والتحرر من نزع الملكية؟

آيف أثرت السياسات الوطنية إيجابيا على الضمان القانوني للحيازة  والتحرر من نزع الملكية في البالد من اجل  
  ضمان عدم التمييز؟

آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تحسين ظروف الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية  
  ذلك؟في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون 

آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقيق العدالة إلى تعظيم ظروف الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع  
  الملكية خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟

آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق  
  لحيازة  والتحرر من نزع الملكية خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟مثل الضمان القانوني ل

ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود  
ي للحيازة الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من ضمان قانون

  والتحرر من نزع الملكية لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو ممارسات دولتك الرسمية في ضمان الحق في الضمان  

  القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ 
  



  البرامج
) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(مستوي الوطني في الفترة الماضية ما هي الخطوات التقدمية التي اتخذتها الدولة على ال 

إصالحات : قد تشمل(من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ 
ن، برامج للنظر في التصديق على العهود قانونية، تطوير البنية التحتية، طرق تنفيذ وتطبيق اآثر فعالية، برامج تسجيل السكا

  )الخ....الدولية  وتقييم تطبيق حقوق السكن
ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان  

النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق في وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين 
  عدم التراجع والتحسين المستمر لظروف المعيشة /حقوق اإلنسان، التحقيق التدريجي

ما هي برامج  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم وخاصة  
  للحيازة؟الضمان القانوني 

آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف الضمان القانوني للحيازة والتحرر  
  من نزع الملكية؟ 

ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على الضمان  
  القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية في الدولة؟

هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى  
ك؟ هل تشمل تحسين ظروف الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذل

  حقوق األرض وقضايا الميراث؟ 
ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة و التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن  

ر من نزع هم في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الضمان القانوني للحيازة والتحر
  ملكية السكن؟

آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من ضمان قانوني  
  للحيازة والتحرر من نزع الملكية لمن هم في حاجة لذلك؟

الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها برامج اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات  
احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من ضمان قانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية 

  لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
لممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف ا 

  الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية لكل من يعيش على أرضها؟
 

  المشروعات
سنوات أو منذ آخر / سنة(ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  

استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من الضمان في شكل مشروعات ) تقييم قمت به
  القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ 

ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم        
  لحيازة؟وخاصة الضمان القانوني ل

آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف الضمان القانوني للحيازة  
  والتحرر من نزع الملكية؟ 

ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على  
  مان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية في الدولة؟الض

هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى  
إلى ذلك؟ هل تشمل تحسين ظروف الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون 

  حقوق األرض و قضايا الميراث؟ 
ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة  

زة والتحرر لمن هم في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الضمان القانوني للحيا
  من نزع ملكية السكن؟

آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من ضمان قانوني للحيازة  
  والتحرر من نزع الملكية لمن هم في حاجة لذلك؟

والكيانات الدولية العاملة داخل حدود ما هي الطرق التي ضمنت بها مشروعات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه العالقات الدولية  
الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من ضمان قانوني للحيازة والتحرر من 

  نزع الملكية لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
د، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحدي 

  من خالل مشروعات تطور بالفعل من الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية لكل من يعيش على أرضها؟
  



  الموازنات
  العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانية مع أهدافموازناتما هي ال 

 اإلنفاق والتطبيق الحقيقية؟
هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج والمشروعات المؤثرة على  

 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟
 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازناتالع على هل يتمتع العامة وأفراد الشعب بإمكانية االط 

 التأثير على ما تخوله حقوق السكن من الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
معيشية هل تدعم المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف ال 

 للمحتاجين خاصة بالنسبة لما يخوله الحق في السكن من ضمان قانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ 
ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من الضمان القانوني للحيازة  

 والتحرر من نزع الملكية؟
تزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من الضمان القانوني ما هي االل 

 للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
ازة                     انوني للحي ضمان الق ه من ال ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخول

 حرر من نزع الملكية؟والت
 
 
  عقبات، عراقيل، عوائق. 5

في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناصر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح القانوني للسكن المالئم، 
 الحق مع االلتزامات وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيما يتعلق بتصنيف

ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات االجتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئيسي . الموازية على الدول المصدقة
ة تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واألولويات المحلي. لحقوق اإلنسان على مر التاريخ

  .آما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق على الحالة التي تتناولها. لحقوق اإلنسان
ضمانات                                 م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م وفي هذه الخطوة فإنك تتق

وق                   سوف ت . المكونة له  ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق نتق
ات                       . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان عينات األسئلة التالية تساعدك آراصد عل

ازة                       والعراقيل والعوائق والتهديدات والقيود التي     ان من حق وعنصر ضمان الحي اك والحرم سبب في االنته  تسببت في أو هددت بالت
  .والتحرر من نزع الملكية الذي نتعامل معه حاليًا

وافر                 عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت
فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وضعنا،                  . ةأفضل وأآثر المعلومات ثق   

  :إال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالية لمعلوماتك
 .التمام أو األحكام 
 .درجة التفصيل والتحديد 
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  
 ).نقص التناقضات: مثال(تكامل المعلومات  
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(االستخدام الفعال للغة  
 .االرتباط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكن: االتصال 
 ).السمعة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمع(مصداقية المصدر : المصداقية 

  
ين التأآي           ي سوف تحدد                    ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسجام ب ع المحل سكن والواق ساني في األرض وال ة للحق اإلن دات النظري

ازة والتحرر من                 اآلن إلى أي مدى تساهم العوائق، العقبات، العراقيل، التناقضات في انتهاآات محتملة أو فعلية للحق في ضمان الحي
  : وسوف تدعم األسئلة التالية تلك العملية. نزع الملكية

  
 بادئ الالزمة عقبات تعترض الم 

  تقریر المصير
 هل الناس غير راضين عن شروط الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ 
هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة دور فعال في تحديد شروط ضمان الحيازة والتحرر من  

  نزع الملكية؟
و القدرات الكافية للتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في هل يفتقد المجتمع إلى المعلومات الكافية أ 

في طاقم " المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات"انظر {الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ 
 }"األدوات



ي السكن المالئم، خاصة ما يخوله من حق في هل تعد األمية عائقًا أما الحصول على المعلومات الكافية للتمتع بالحق ف 
في طاقم " المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات: "انظر{الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ 

 }"األدوات
 

  عدم التمييز
 ن نزع المليكة؟إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في الضمان القانوني للحيازة والتحرر م 
أي نوع من التمييز الممارس عشاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو ) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

  مؤسسي في صورة ما يؤثر على  ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
  الملكية؟ ما هي طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق بضمان الحيازة والتحرر من نزع 

  
   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي

 ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يطبق على تفعيل الحق في  
ضمان هل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على  

   والتحرر من نزع الملكية؟الحيازة
هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآور واإلناث في  

 جميع األعمار؟ آيف؟ 
 

  حكم القانون
نساني في هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات الذات الصلة دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإل 

 السكن المالئم؟
هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية يمكن أن تحد من اثر الضمانات  

  الخاصة بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في الحق المخول لضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
 القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع هل تعوق أوجه القصور 

  ؟ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكيةعن الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في 
ائية الدولية مشكلة بذلك حدود على خيارات البحث هل أخفقت الدولة المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجن 

 عن العدالة ووسائل االنتصاف أمام االنتهاآات الكبرى للحق اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السكن؟  
صدية ذات الصلة والتي تغطي الحق اإلنساني في السكن هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الر 

  المالئم؟
هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتعلقة بتنفيذ الحق  

 اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 تعمل بسلطة مستقلة؟ ) فيذيةالقضائية، التشريعية، التن(هل الفروع الثالثة للحكومة  
 هل تنسق الفروع الثالثة للحكومة بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل نظام واحد من القانون؟  
  الجندر؟ -هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن المساواة بين النوع االجتماعي 
ضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما ي 

 الديمقراطي؟ 
 هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟  
إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان، هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات الدولية في  

 متضمنًا ذل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ 
هل يفتقر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك ضمان الحيازة والتحرر من نزع  

 الملكية؟
 ين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة؟هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما ب 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

  الديمقراطي؟
ة الدولية لحقوق اإلنسان في فيما يتعلق بتشكيل هل أخفق التشريع في تحقيق االنسجام بين القوانين القومية وااللتزامات التعاقدي 

 سياسات تؤثر في الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
 الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟هل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  
أو السياسات المكافحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك الضمانات الخاصة /ذ القوانين وهل هناك قصور في انفا 

  النساء واألطفال، واأليتام، الخ؟: بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل
 صادقت عليها أو/هل تخفق السلطات المحلية في االعتراف علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحقوق اإلنسان والتي وقعتها و 

الدولة والتي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذلك الحق في الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع 
 الملكية؟



هل يعتبر التشريع القوميوالمحلي غير متسق مع الحق اإلنساني في السكن واألرض، بما يشمله ذلك من الحق في الضمان  
 والتحرر من نزع الملكية؟ القانوني للحيازة 

 الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟هل يعد انفاذ القانون غير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في  
هل المسئولين عن انفاذ القانون في حاجة إلى تدريب ومعلومات حول الحق اإلنساني في السكن المالئم بغرض االلتزام والحفاظ  

 لضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟اعلى الحق في 
أو القضاة إلى الوعي والتدريب على حقوق األرض والسكن والذي يخولهم الحفاظ على /هل يفتقد المحامون ورجال النيابة و 

 الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ والدفاع عن الحق في 
أي صورة آانت في قبول مطالب الضحايا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم هل أخفق النظام القومي للمحاآمة ب 

  الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ضحايا انتهاك الحق في 
هل يخفق حكم القانون، أو القواعد، أو انفاذها في حكم قوى السوق بشكل فعال لضمان احترام، وحماية، وتعزيز، وتفعيل الحق  

؟ وآيف يؤثر هذا )على سبيل المثال، السيطرة على االحتكارات، وإجراءات التصحيح والتعويض القانوني(في السكن المالئم 
 الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟على التمتع بالحق الذي يخوه الحق في السكن والمتمثل في 

من الدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات التي من شأنها توفير احترام والدفاع هل يقيد القانون المحلي منظمات المجتمع المدني  
 عن وتعزيز وانجاز الحق فيالسكن، متضمنًا ذلك الحق في الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

  
  عدم النكوص/ عدم التراجع

الضمان القانوني للحيازة والتحرر رة منها في هل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة المؤث 
 الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ ) العام أو األعوام(على مدار الفترة من نزع الملكية، 

هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  
 ؟ قانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكيةالضمان ال

هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم في الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر  
 الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟منها في 

ني في السكن المالئم فيالفترة األخيرة،خاصة ما يؤثر منها هل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنسا 
  ؟الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكيةفي 

هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكلية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن  
  ؟ القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكيةالضمانالمالئم، خاصة ما يؤثر منها في 

هل أخفقت برامج على المستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق  
  الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

 تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع هل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في 
 الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيما يتعلق بالحق في 

هل أخفقن مخصصات الموازنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحقاإلنساني في السكن المالئم،  
  الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟لق بالحق في خاصة ما يتع

، الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكيةإلى أي مدى جاءت جهود الحكومة قاصرة في تحسين شروط  
 خاصة بالنسبة للفقراء والفئات المستضعفة أو األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟ 

 
  التعاون الدولي

اك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على هل هن 
الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ وهل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع الضمان القانوني الحق في 

 للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما ) دول، أو مؤسسات مالية (إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية 

 الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟يتعلق بضمان الحق في 
فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون دولي، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه "هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  

في الضمان القانوني للحيازة والتحرر من ) خاصة الفقراء والمستضعفين(وامكاناتها لضمان حقوق الناس " مواردها
 نزع الملكية؟

  
 عقبات محلية 

 المؤسسات
 ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية، هل هناك فجوات أو بقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 

ولة، الحكومة، ومؤسسات عامة أخرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما تخوله حقوق أوجه قصور لدى الد
  السكن من الحق في ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

ق ما هي المؤسسات العامة أو التابعة للدولة التي توجد آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الح 
 اإلنساني فيالسكن المالئم، خاصة الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟



 ؟هل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسسات المجتمع المدني والتي يعتمد عليها المجتمع 
 الدفاع عن ونشر هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في 

 وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني ) بما في ذلك القواعد االجتماعية(غير الرسمية ) الشرائع(ما هي المؤسسات  

 49للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟في السكن المالئم، وخاصة الضمان القانوني 
 ؟  الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكيةهل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية لحماية  
هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام المالحظات الختامية الخاصة بالهيئات  

 دية ذات الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟التعاق
 

  سياسات 
هل تتقاعس الوزارات ذات الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات  

 كية؟ المؤثرة في الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع المل
ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، وخاصة، الضمان  

 القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ 
هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير المصير في تحديد شروط وظروف  

 ان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ آيف ولماذا؟ الضم
على نحٍو إيجابي ) حتى بالرغم من التصريحات التي تفصح عن نية رسمية(هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  

  الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ آيف ولماذا؟للتأثير على 
الضمان القانوني للحيازة والتحرر  الجندر إلى تحسينات في ظروف -ومية للتعامل مع النوع االجتماعيهل أدت السياسات الق 

 من نزع الملكية؟ آيف ولماذا؟
الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ هل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  

 خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ 
هل أخفقت السياسات القومية للسكن في تأمين التحسين المستمر للظروف المعيشية، خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق  

  الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟الذي تخوله حقوق السكن في 
أو الرجوع إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في /العتبار في وهل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى ل 

  الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية، وأي هذه االليات تلتزم بها الدولة؟السكن المالئم و
يما يتعلق بضمان الحيازة األمنة إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك ف 

  والتحرر من نزع الملكية؟
هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة منفذة لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار حقوق اإلنسان عن طريق  

ي في السكن، خاصة وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنسان
 الحق في ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

 
  البرامج

الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/العام(ما هي الخطوات السلبية التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة  
 نزع الملكية؟ وقد يتضمن لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في ضمان الحيازة والتحرر من) تقييم أو قياس قمت به(

 ذلك قوانين تقليل المساعدة القانونية، تدهور البنية التحتية بدون اصالح، انحدار جهود التفعيل أو التنفيذ؟ 
ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن  

 ؟ ة والتحرر من نزع الملكيةضمان الحيازالمالئم، خاصة 
هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير  

 ضمان القانوني الحيازة والتحرر من نزع الملكية، في مجال السكن، خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ تحسين ظروف ال
  ة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟هل البرامج الموجودة قاصر 
هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أجل  

أو انجاز الحق في السكن المالئم، خاصة ضمان الحيازة والتحرر من /تحسين وتقدم احترام، والدفاع عن، وتعزيز، و
 نزع الملكية؟

قاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير هل ت 
 تابعين لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا من أجل تحسين الحق في ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

 
  مشروعات

                                                 
بهذا المعنى تضم قواعد اللعبة التي يجري في ظلها األنشطة الرسمية وغير " لمؤسساتا. " المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يضم آل من المؤسسات الضامة والموصلة 49

على سبيل المثال الحادثة من خالل الشباب، (الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات والقاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة 
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، . ووفقًا لـ دوجالس س). أو الديمغرافية، وغيرها من السلوآيات الجديدةالتكنولوجية، التحوالت االقتصادية 

 ." اخنراع انساني يشكل التفاعل اإلنساني"، تعد المؤسسات 1993



تمت من قبل الدولة وأدت إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  ما هي األعمال أو االخفاقات ذات الصلة والتي  
لتحسين حقوق السكن، خاصة ) الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت به) األعوام/العام(أو االستكشافية في القترة 

 الحق في ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
لحكومية التي أخفقت في البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غير ا 

 ؟ ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكيةالهدف في ضمان الحق في السكن المالئم، خاصة 
هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف ضمان الحيازة والتحرر من نزع  

 الملكية؟ آيف ولماذا؟ 
اك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على هل هن 

 الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ آيف ولماذا؟ الحق في 
هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلية أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن والخدمات العامة وأزاحت  
ضمان اللحيازة والتحرر ور ومسئوليات الدولة والسلطات المحلية في انجاز الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة د

 من نزع الملكية لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
  
 ناتزاوم

هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول النفقات العامة في قطاع السكن، أو في مجاالت تؤثر على  
 التمتع بالحق اإلنساني في سكن مالئم، بما في ذلك ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ 

هل هناك نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في المعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة  
  زع الملكية؟العامة في مجال السكن والمرتبطة بالحق في ضمان الحيازة والتحرر من ن

هل تعد الموازنات العامة غير مالئمة لضمان الحق في السكن المالئم، وخاصة ضمان الحيازة والتحرر من نزع  
 الملكية؟

هل هناك قصور نفقات في الموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤثر على ضمان  
 الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

س بنود الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات هل تعك 
لتحسين ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية، ألولئك السكان 

 المستضعفين والمحتاجين داخل بلدك؟ 
نية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي هل يتوفر للعامة امكا 

تعمكل في مجال السكن ولها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من الحق في ضمان الحيازة والتحرر من نزع 
  الملكية؟

ن والمؤسسات المسئولة عن التحسين هل المعلومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولي 
المستمر للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق في ضمان الحيازة والتحرر من 

  نزع الملكية؟
هل تؤثر االلتزامات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها في قطاع السكن، مضمنًا ذلك التأثير  
  سلبي على الحق في ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ال

على أي شيء تؤثر االلتزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في قطاع السكن، بما في ذلك ضمان  
  الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

قب سلبية على قطاع السكن، بمافي ذلك الحق في ماهي السياسات المالية التي تقيد من الموازنة العامة وتأتي بعوا 
 ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟

 هل انجاز ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟  
هل تخفق الدولة في التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان، وبالتالي تجنب الفساد، والتواطؤ واالحتيال  

  والتمييز، والمحاباة، والمعاير التعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الحق  في ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على ضمان الحيازة والتحرر من نزع  

  الملكية، فرديًا وآذلك جماعيًا؟
ة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول على ضمان الحيازة والتحرر من هل تسمح سلطات الدول 

  نزع الملكية؟ فرديًا وآذلك جماعيًا؟
هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعوزين للحصول على امكانية ضمان الحيازة  

 والتحرر من نزع الملكية؟
  ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية، خاصة للفقراء والمستضعفين، والمعوزين؟الدولة إلى موارد لتأمين هل تفتقد  
 ضمان الحيازة والتحرر من نزع هل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئمو 

 الملكية؟
أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن /هل هناك صراع في بلدك يعوق المؤسسات الخاصة و 

 ؟ ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكيةمن ظروف 



هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما  
عوق هذه الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة وهل تضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟ في ذلك 

 فاعلين على المستوى العام والخاص؟ 
 
   الفاعلون:  األآثر ضعفًا واألشخاص الضحایا.6

في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق األرض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد 
  .آما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضح. ين يظلون أآثر ضعفًا وعرضة للتأثرالذ

شعوب أصلية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 
ألفراد المتأثرين ونسبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل ومن الهام تحديد عدد ا. مصادرة األراضي

  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص
  

يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والشخصيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان 
. ام والبيانات الديمغرافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاكآما أن األرق.  األآثر ضعفا

ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد . شاملة أآثر من نوع واحد من أنواع التمييز) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 
آما يعد تحديد جوانب .  أي مجموعة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعلأو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد

سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي عوامل ديموغرافية (الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 
 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى

  
 

 .المجموعات األآثر ضعفًا/التمييز بين الضحایا 
أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 

 معين ضد سيما في مرحلة الحقة من العملية وذلك عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء
وعلى أية حال فمراقبة األآثر . االنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما حدث بالفعل

ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد تحديد حل معين للحالة سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة من 
  .عمال الكامل للحق في األرض والسكن المالئمأجل اإل

  
التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع الترآيز على البعد اإلنساني في ) عينة(وتوجه األسئلة 

 .قضية انتهاك ما يخوله الحق في السكن من ضمان الحيازة
 

 الضحایا
 :ة والتحرر من نزع الملكيةحدد نوع وشكل انتهاك ضمان الحياز 

o عدم وجود مأوى 
o اإلخالء القسري 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
  

  في ضمان الحيازة؟من الذي تأثر بانتهاك الحق  
  

  هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي  
  

  :حدد التفاصيل الديمغرافية للضحايا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o اث عدد ونسبة الذآور واإلن  
o  المحرومين من السكن اإلداري(عدد العمال ( 
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد األشخاص الواقعين تحت الكفالة ومحرومين من الحقوق المتساوية في الميراث 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  



o  والتاريخيالحالي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز (  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

 ...)ريف، حضر، (أين يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان  
  

  بوع؟ أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك تلك األوقات؟متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األس 
 

  :الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
  :حدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال للحق في ضمان الحيازة والتحرر من نزع الملكية 

o  عدم وجود مأوى 
o  اإلخالء القسري  
o الهدم التعسفي  
o ويةإنكار حقوق اإلرث المتسا 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة  
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة(  
  

  من هي الجماعات األآثر عرضة النتهاك الحق في ضمان الحيازة؟ لماذا تعد اآثر ضعفا؟ 
  

  :ماعات األآثر ضعفا، مثالحدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الج 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  والتاريخيالحالي (عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول  
النساء، األطفال، الشعوب (الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي 

العمال المهاجرون، /ة، سكان األحياء الفقيرة، الالجئون، العمالاألصلي
  )المزارعون

 
  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب

عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على يتطور موقف قضيتك وينال تدعيمًا 
األنواع المحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل الترآيز على 

/ جتماعية التي تمثل عينة مثالية للحرمان متعدد الجوانبالمجموعات اال
ويجب على القائم بالرصد أن يحدد تلك األشكال المتعددة من . المتداخل

  ).أعاله(الحرمان لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء 
تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها قد 

ر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك الحق في السكن المالئم أو انتهاك تكون أآث
  :متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطة

  
  النساء
هل تعد النساء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في ضمان  

  الحيازة والتحرر من نزع الملكية؟
  ي دوافع أيديولوجية أخرى؟ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أ 
  هل تعوق ممارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها بحقها في ضمان الحيازة؟ 
  هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في ضمان الحيازة؟ 



  
  األطفال
ى ضمان الحيازة آعنصر من عناصر الحق في السكن المالئم إلى حد ظهور العنف هل تعوق ظروف السكن الحصول عل 

 واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنزل أو المجتمع؟
 هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر ضمان الحيازة، مالئمة لألطفال إلنجاز أو إتمام تعليمهم واستذآارهم؟ 
  عنصر ضمان الحيازة، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية؟هل تعد ظروف السكن، خاصة 

  
  الجماعات العرقية، وغيرها 

 من هم ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكار ضمان الحيازة؟ 
السكن المالئم خاصة ضمان الحيازة ألنهم من حقهم في ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  

 ينتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو شعوب أصلية؟ 
  آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، على الوضع الحالي؟  

 
 استمارة توثيق حالة الضحية 

  
  العواقب/ الخسائر. 7
 

  منهجية التحدید الكمي 
  . داة لتقييم اثار عمليات الهدم والمصادرة واإلخالء القسريأ: المالئمنتهاآات الحق في السكن الكمي القياس ال

ساعد استخدام            يتمثل الهدف من هذه األداة في تحديد قيمة الخسائر والتكلفة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم ، آما ي
  : لحق في السكن ومن هذه المراحلة لرصد السليم النتهاآات معينللهذه األداة في مختلف المراحل الضرورية 

  .التوثيق والتسجيل -1
 . وإعداد التقاريررصدال -2
 .التقييم/ الكميالقياس -3
 . التعرف على المشكالت وحلها -4
 . المتابعةقياسات  -5
 .بعثات تقصي الحقائق -6
 . اإلعالم الجماهيري والحمالت -7
 . التعبئة االجتماعية -8
 . العمل اإلعالمي -9

 .عمليات التعويض -10
 . المقاضاةانوني و القدفاعال -11
 . تنفيذ االلتزامات الدوليةصد ر -12

  
ك           " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي العاملين بمجال حقوق اإلنسان بكل مرحلة من مراحل عملي

دخل لتخف                 ان الت م أو آ ضارة عن انتهاآات      عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ ار ال يف اآلث
ة الر                   . حدثت بالفعل  سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق اك           صد وقد يشترك نفس الع ان يكون هن  وفي بعض األحي

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  ن هذه األداة تساعد في تنظيم المه  سقة انتمبطريق
ا             ة ذاته ة في العملي ر من منظم ر من شخص أو أآث اك،    ف .ومكملة لبعضها البعض وذلك في حالة اشتراك أآث ان هن ى سبيل   إذا آ عل

ة تتخصص   أو منظمات  ، فرق عمل    المثال ا ف       مختلف ة بعينه اطق جغرافي أنه      إفي دراسة األوضاع بمن ة من ش ذه اآللي ق ه أن ن تطبي
  . في مثل هذه الحاالتوارد حدوثه ئق الساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقاي

  
ة الرصد، سواء           إنما  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم       منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    ى عملي ائمين عل وي حجة الق تق

اهيري             دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    سياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم د       ومن ث   . أو تحليل ال م فهي تحشد التأيي
  . للحرآة من أجل وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهم

  
ة لكل                            إومن هذا المنطلق ف    دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال ن التكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته

تم اخذ                ) سرةويقصد بها هنا األ   (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال متضررة ثم يتم جمعها ، وبالتالي فف
  . عينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررة

  



اس           ة للقي ر القابل د الك وعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي ا في         مي  أو التحدي ارير به سجيلها وإعداد تق ضا ت ين أي والتي يتع
  . ويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل للجدول الخاص بالقياس سردية، صورة

  
ك مثل قانون يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلد    (ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل             

ثًال من أجل                        الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل المرور والخالفات التي تنشأ في هذا الشأن أو الق
در             إ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي ن التحديد ال

ين الراآ اون ب ر من التع زمنصدبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت ك ف. ومجتم ى جانب ذل ن إ إل
دار الوقت      ى م م   . الحصول على قدر آبير من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن

ل       تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو     ي امج و     تنسيقه من قب ديهم برن ذين ل زام با  هؤالء ال اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل
  . المدى البعيد

  
ا ف                   تسعى  هذه األداة   إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إلقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال

سيين  أثرالرئي ذين ت ؤالء ال م ه صد به ذا  سيق ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته ن ج رة م اتهم مباش تهم وحي ت ملكي
سري     خ  ،االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخالء الق اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ

م هؤ                 ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال ذين يتعرضو  يطلق عل و  نالء ال ال    خسائر  ن للخطر ويتحمل  ناتجة عن أفع
ر مباشر، و                        شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب       موجهة لغي ر      من ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال

  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين
  

اس     " المنهجية" الثاني والمعنون    يحتوي العمود  ة      " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   بجدول القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل
واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى  التي تم تقديرها وحسابها ، آما يرشدك         سجيل أن بت

م           "الخسارة أو التكلفة في     االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع       سكن المالئ وم        " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال
د                           .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل وفي هذا المكان أيضًا يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف

ضررين  ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ازللمت د المن دم أح راء ه ن ج ًا م ود .  جماعي ذلك العم وارد ب أن الوصف ال
  . يجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود سطر أو سطرين" المنهجية"
  

 غير أننا نوصي بأن  (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ائج                  ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن حساب      .)يشترك جميع المراقبين في دراسة أي ى سبيل المث  وعل

وفي جميع . خسائر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي       
ة االنتهاآات الخاضعة للدراسة       األحوال من الضروري الوصول إل  المي لتكلف الي ع م إجم واردة في       . ى رق يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريحة من التكلفة باستخدام المعادلة المرفقة ببرنامج 
  

  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 
  . ئر المادية للضحاياالخسا 
 .الخسائر غير المادية للضحايا 
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  
 ). متضمنة الخسائر االجتماعية(الخسائر غير المادية لغير الضحايا  

  
  ةالتكلف/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر

  الخسائر المادیة للضحایا 
  المــبانــــي

سجالت    . لسوقية العادلة للمنزل، أو المأوى أو أي مباني أخرى     القيمة ا  رد في ال وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت
داً         إوعلى سبيل المثال ف   . الرسمية لمعظم القوائم الضريبية الحديثة     سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي

سوق             غير متوافق مع ا   قديمًا ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ة مع القيم ضا    . لزمن الحالي بالمقارن د تكون أي وق
الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر"، وهي القيمة التي يعبر عنها     "قيمة المضاربة "القيمة السوقية أقل من     

يم  - إذا تم الحفاظ على جزء منه -عد إجراء تغييرات عليه معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وب         للتداول في النهاية أو إعادة التقي
السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة        يتمثل في   والمرجع الذي يعتمد عليه في تحديد القيمة السوقية         . فيما بعد 

المنهجية األساسية على الحصول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط       تعتمد  . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      
  . العادلةأو التداولية بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة السوقية 

  
د             ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل ة  وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق  القيم

  . السوقية هو التكلفة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحالية
  



ذه          تمثلون في  الضرر في هذه الحالة ي     م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي
   . الحيازة التقليديةالوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم 

  
  األرضقطعة 

ار                        قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        انبي العق ة ج د قيم ا تحدي تم فيه ي ي وائم مع األوضاع الت األرض والمباني بشكل منفصل للت
اني، ولكنه ينص    ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المب         امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     

زاع           . على الحق في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني           آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند حدوث ن
ى حساب                             . على إحداهما دون األخرى      ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال

  . جمع بين قيمة المباني وقيمة األرض أيضا في النموذج، يمكن القيمتهما معًا
  

ا               ى أو حيازته ى من       . وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم عليها المبن ة، يكون عل ك الحال في تل
ساب    ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي سائريجري عملي ي بعض  .  الخ ك، ف رغم ذل وب

ه بالضرورة            ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة "الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ل   " أرض دول تم نق أو ي
ا إذا آانت                   . ملكيتها إلى الدولة   ة ليحدد م ذا   ة الحال  ولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د  هك عن

  . حدوث اإلزالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمه
  

زل ف              ا المن ام عليه ه   هذا وفي حالة قيام الدولة بمصادرة األرض المق ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي
  . م تحديد تكلفة األرض من خالل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخروفي مثل هذه الحاالت يت. محددة للمنطقة المقصودة

  
  حتویاتالم

ة جرد بالم              ات ينبغي على آافة المتضررين أن يتعاونوا مع فريق العمل الميداني في عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية        قيمة اإلحالل أساس  وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على        . عملية الهدم  ة ال د  .  لجميع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه خ (تك ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه واد الغذائي س، والم اث، والمالب ل األث ) مث
ة    . ن آافية لتغطية تكاليف اإلحاللعرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكو     ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . (إلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي فقدت أو دمرت نتيجة لعملية الهدم            وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
اليف اإلحالل ل   د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي ن  األخرى ذات القيم ي ال يمك ة أو الت ر المادي سائر غي ك، فالخ ع ذل ا؛ وم ه

درج في              " الخسائر غير المادية للضحايا   "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           ا يمكن أن ي في النموذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به

  
  

  الخسائر الموازیة
ذه الخسائر ممتلكات     يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية ال   شمل ه تي أصابت ضحايا غير مباشرين بشكل خاص، وت

وفي حاالت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات         . الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات التي اتخذت        
  . قد تدمر تمامًا، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما أو المتفجرات مثًال

  
  

  البنية األساسية
ة أو اإلخالء أو المصادرة                               ة اإلزال ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني

د   . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    ا بمول تم إحالله ائي أو من خالل    مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح  آهرب
ة        . شراء الطاقة من مصدر بديل     ى عملي اج إل د تحت ة، ق والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب

ك         . إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبية لعنصر         -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش
وع العمل                                 ال ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل  -عمل بالسعر السائد الستئجار ه  تمث

  . القيمة التي يجب حسابها في هذا القسم
  
  

  الخسائر التجاریة
ذه             درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه ذه الخسائر       إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري سم، وه ذا الق ة في ه التكلف

  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي
  
  

  المعدات واألصول



دادات                     ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . يشمل هذا البند قيمة اآلالت والمعدات، واألصول األخرى، مثل األث
سلة أو ورش اإلصالح    .  والتي فقدت أو أضيرت في الحادث  يشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين       ك أن المغ والتي  مثال ذل

ا، وينبغي أن ت                   ا ورده تم التعامل معه ة ي ذه الحال ذه الممتلكات    حسب  تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ة ه ذا  ضمن قيم  ه
  . الرقم

  
  

  الدخل المتوقع
العجز عن تقديم السلع والخدمات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،            وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن          

ل           . أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الوفاء بها بسبب الحادث            ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث
تم تطويره محل              . بطرق مختلفة  ا ي د من الخسائر منهج د     ويتبع هذا البن ا لتحدي العمالء           "ي ا ب سوق وعالقته شرآة في ال ة ال آأحد  "  مكان

ي للمؤسسة               ى    (األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال التي تتكون عبر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل
  ). قانون التأمين

  
  

  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 
صا الء أو الم ة أو اإلخ ية   إن اإلزال ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ة المال ي عالق أنها أن تلغ ن ش درة م

ك،   . والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة المادية، مثل المواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار                ورغم ذل
سئوليته عن ر            ات أو                        ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ي حصل عليه يم الت ك الق د ثمن تل

أما في حالة تخلى المدين عن . زيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا القسم على المدى القصير والمدى الطويل
ذه الخسائر         )  حاالت الكوارث الطبيعية   مثال في (الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية            ينبغي رغم ذلك حساب ه

  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 
  
  

  الماشية
الزم                ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه يتم حساب قيمة الماشية المفقودة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه

وع من العمل      خالل الوقت الذي أنفق في جم    ذا الن تئجار ه ة اس ة      . ع الماشية التي تشتتت على أساس تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم
ة                               ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع الماشية أو منتجاتها في الظروف الطبيعي

ذآورة                   وفي حالة حساب قي   . على المدى القصير والمدى الطويل     ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ستخدم في العم ات ت مة الماشية آحيوان
ود                         د من خسائر المحاصيل، أو البن ة المواصالت، والعائ ادة في تكلف ية، والزي ذه الماش تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه

  . األخرى ذات الصلة
  
  

  األرض
رتبطة بالمبنى الذي وقع عليه الضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو  يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير الم       

وقد تكون هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،            . الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرنا أعاله        
ة اإلخالء            وقد تفقد هذه األرض بالكامل      . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ا آنتيجة لعملي بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته

ى              . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك الحق في األرض تمام
  . ألرض محل التقدير آخسارة آاملةفي تلك الحالة، يتم حساب قيمة ا. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء

  
  

  األشجار والمحاصيل
ة                         ات مماثل ادة زراعة نبات ة إع ى أساس تكلف ل للحصاد عل ارا أو أي شيء قاب يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم

د           أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن                . محلها شكل سردي تحت بن درج ب الخسائر  "تن
ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي ة للحصاد              . حسبما يكون مالئم تج محاصيل قابل ي تن ة األشجار الت ا قيم أم

د  (وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                 ى القصير والمدى    على الم
سها أو                 ). الطويل ع األشجار نف ع من بي ويجب حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق

  . محصولها
  

ضا    - إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي له
ة            . قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع ويمكن حساب األضرار المصاحبة     . ويتم حساب األضرار البيئية على أساس تكلف

لذلك على الحياة البرية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في 



وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . آلما أمكن ينبغي إدراج القيم الكمية تحت هذا البند        و. ذات الوقت 
ر                      ا هو أآث ى م التقريري في آل من األقسام المتعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل

  . عمومية
  
  

  األجور/في الدخلنخفاض اال/الخسائر
ا                    رزق مرتبط ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم قد يترتب على فقدان المن

ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. بالمسكن أو باألرض التي فقدت   وذل
ا، أو              . مضي دون عمل منتج نتيجة للحادث وما يترتب عليه من أحداث          الوقت الذي ي   دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت

ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  (تفرض الضرورة ضمان عمل بديل، خاصة إذا آان المكان المخصص إلعادة التوطين              بعيدا عن مك
ة، يجب أن نخصم          . المعتاد ل من األجر أو               ولحساب هذه القيم ى المدى القصير أو المدى الطوي دخول األخرى عل ة األجور وال قيم

وع الحدث                  ل وق ة قب ى عمل     . الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظروف العادي وحيث أن الحصول عل
ا األخرى،        جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سا               ة وبعض المزاي بقة، واألقدمي

ة للحساب    . فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل وقد تكون األقدمية في العمل غي
ذه األ . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ة     ومع ذلك، فلو آانت ه ا تحتمل إمكاني ة نظري قدمي

  . الترقية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذا البند أيضا
  
  

  الرعایة الصحية
ين          . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اء الطبيعي د سجل آل من العلم ار   وق اعيين آث  واالجتم

د       . اإلخالء وإعادة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة          ائج الملحوظة تحت بن ذه النت درج ه وبينما ت
سان أ . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "الخسائر غير المادية للضحايا   " و ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن

م  "األضرار الصحية األخرى ترجع إلى قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير                  األل
ضحايا                             ". والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه ويمكن أن يشكل أي نموذج يؤخذ من مث

  . تحت هذا البند
  

 يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤقت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن            وغالبا ما 
ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . يوفرون لهم هذا اإليواء البديل في مساآنهم الخاصة    مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي

  . اف إلى تكاليف الرعاية الصحيةقيمة إضافية تض) الخ
  
  

  اإلیواء المؤقت
ة مع                    زل عن سكنى بديل ة للمن ازة اآلمن ان من الحي غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم

ة أخرى               ة أو في منطق ة ، والتي ينبغ      . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ه قيم سكن ل ذا ال ى أساس سعر     وه ي حسابها عل
آخر                        شكل أو ب ضا      . اإليجار العادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ذا أي ؤدي ه وي

ارهم                               ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال إلى اتساع التعريف الحقيقي لمن ه
ا               ض ي يتحملونه ى أساس الخسائر الت ة عل ك          -حايا من الدرجة الثاني ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال

  . أضيروا مباشرة من اإلخالء أو المصادرة أو الهدم
  
  

  المصاریف القضائية واإلداریة
ات       عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد            ضائع والنفق ق بالوقت ال ضحايا لخسائر تتعل  يتحمل ال

ل وقوعه        (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ذا الخطر قب ة ه ة معرف ك في حال وينبغي حساب   ). وذل
ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري شا ) البيروقراطي دفاع  واالست ة وال و   . رات القانوني ى ول حت

ة أو منظمات          (آانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات              ر حكومي القاعدة  منظمات غي
ذه الخسائر            ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   الي  . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه ود  وتتحدد تك ف الجه

  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا"اإلدارية للموظفين العموميين فيما يلي تحت بند 
  

أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال ى  /وقب اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له سكن مالئ ى م ضحايا عل ال
ة       ويجب حساب التكال  . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       املة الرسوم والخدمات القانوني ة ش ذه العملي يف التي تنفق في ه

  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها
  



  المسكن البدیل
م            ل ودائ ديل مماث د                 . (ويدرج هنا تكلفة الحصول على مسكن ب ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي

ة األساسية                                ويقصد بالمسكن    اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ل للمسكن ال ى سكن مماث شتمل عل المماثل أن ت
ديل، حسب الظروف        . والموقع والخدمات  . وقد يتضمن ذلك حساب قيمة الخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع

دل           مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثل         رقم المع ا، وال ة بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها السوقي قد يكون مختلف
ة األساسية أو الخدمات   . يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   . وقد يكون ذلك المسكن مماثال في معظم خصائصه، ولكن تنقصه البني في ه

سعر ا                   ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه ي الحالة يجب إضافة تكلف اثال للمسكن             . لمحل د مم ان المسكن الجدي ل، إذا آ وبالمث
ساآن،                         ا ال األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة العائلة والجماعة األصلية التي ينتمي إليه

  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 
  

ة                        وحيث أن هذا البند    أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة بدرجة أو ب ة دائم ه طبيع ة المدى     " من الخسائر ل . من النموذج   " الخسائر طويل
ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في                       إن حساب ه الي ف ة، وبالت ة طويل م عملي وعادة ما يكون الحصول على مسكن بديل دائ

  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك
  
  

  إعادة التوطين
ضا     . كل نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطين  تش ذا أي شمل ه د ت وق

ل المدى              ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت وينبغي  . قيمة الجهد والوقت المبذول من قبل أشخاص عدي
  . قة بذلك بقدر اإلمكانحساب آافة التكاليف المتعل

  
  تكلفة المواصالت

ى المواصالت             إن (هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو المصادرة وما ينفق عل
ى محل        وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول       . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد في االنتقال من وإل

ام   ابر، والقي ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل رزق، وزي مصدر ال
  . بالمهام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخ

  
  الخسائر غير المادیة للضحایا

  الصحة 
حق في السكن المالئم من الناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه  ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك ال    إ

ه ألحد أطراف الجسم من خالل                    . في صورة مادية   ه أو فقدان دان الشخص لحيات ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فق
ال  الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق وا   ذه     . لمرور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع وهن

  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك
  

  الحيز المكاني المتاح للحياة
ن تقليل الحيز المكاني المتاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى            إ

سية                    األسر التي ت   ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال عرضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء أو األقارب في المن
د    دير الخسائر          .  مثل العصبية الدائمة واألرق باإلضافة إلى احتمال اإلصابة بأمراض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن

  .  تعرض لها المتضررينشرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي
  

  الحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازل
اب                     إ ازل في أعق اء المن ن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي للحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بن

ستهلك    ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ دير   اله ي تق ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف  وال
  . الخسائر

  
  األضرار النفسية

يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذهني والضرر النفسي والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو                      
شرد ا     ات    اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت ذه العملي اجم عن ه أن     . لن ذا الخصوص ف وفي ه

ذه                       ل ه شونها في مث ي يعي اة الت ى المعان ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ األطفال هم أآث
ش          . الظروف ى الت ل   وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل ة مث ريعات المحلي

  . تلك المتعلقة بالمرور أو التأمين
  



  تشتيت األسرة 
ات  إ صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح ى ت ؤدي إل د ت سكان ق ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ن عملي

ذ                     . العائلية دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب ول       إضافة إل ر المقب سلوك غي راد لل ا الوضع بعض األف
  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية

  
  فقدان المجتمع

ؤذي التماسك                   إ شتيت المجتمع وت ى ت ن عمليات اإلخالء وخسارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل
زة                        االجتماعي بمرور  ا من األجه ل  ( الوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث

خ               ي ال دعم          ). الدعم الموجه لرعاية الطفل بأشكاله المختلفة ، وتقسيم العمل على المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم
تحملن                        هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشا         ساء ي أن الن ذا اإلطار ف ة أخرى ، وفي ه ة من جه رآة في األنشطة االجتماعي
  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك

  
  االستثمار في البنية األساسية 

ة               إ ل         (ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) والطرق مث والس
سري أو      . آانت أجهزة اإلدارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء         وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإلخالء الق

  . وعيةالمصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تط
  

  االستثمار في المرافق الصحية ونظم التخلص من المخلفات
ة                  إ اب الخدمات العام يما في غي ا   .ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلول بسيطة والس ومن هن

اجم عن            شتات الن ه والتي      فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل دم أو اإلخالء أو خالف ات اله عملي
اة متضمنة الحق في            تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الحي

  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات
  

  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية
ذه     ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضط     إ رة للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه

ذا                   الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إلى جانب ذلك فأن الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه
  . العنف االجتماعي

  
  تعليميةاالستثمار في البنية التحتية ال

ؤدي                   إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س ن المشروعات المنفذة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت
ام الدراسة      (إلى انهيار التعليم الرسمي      ة حيث             ). مثل عدم انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من

  . يه األبناء على أداء واجباتهميعمل ف
  

  الموروثات 
اك                         إ أثر وال شك من جراء االنته ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان والثقافة تت

لى جانب آخر فأن الخسائر غير وع. ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   
ة   "القابلة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة                    الخسائر غير المادي

  . في النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق له" للضحايا
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 
  النظام البيئي البيئة و

ات              إ ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف ن مختلف أشكال انته
اة في      اإلخالء وما يستتبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي

  .  غير آمنة وخطيرة عليهمبيئات
  

  األقدمية /الحيازة
ة                 إ ازة آمن ع بحي ة والتمت ة من جه ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث الملكي

دان األ    . للمأوى من جهة أخرى    د فق ى    أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع درة عل دون الق رض يفق
ا           . تقديم النصح أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك       ي عاشوا به اطق الت ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف آ

م إل                             م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن ا لفترة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني . يه



ر ملموسة ولكن يمكن               ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي آذلك فأن التدهور البيئي الناجم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س
  . حسابها أيضًا في النموذج

  
  التهميش السياسي 

وان ثا                    إ ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ادة    ن األشخاص المشردين في العدي ات إع بت ، أي أن عملي
يما في ضوء                     ا وال س وا إليه ي نقل اطق الت التوطين تؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن

  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة
  

  التهميش االجتماعي
ه             ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي      إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال  يعيش به يعني عادة فقدان التكامل االجتم

ة                               ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع أطراف المدين م للعيش ب تم نقله ذين ي فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال
  . التحتية االجتماعية على حد سواء

  
  مخاطر أخرى 

قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ن المنزل واألرض ورأس المال االجتماعي       ن فقدا إ
ساء الالتي تعرضن    . الطبيعية التي قد تضر بهم وال سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخل    وفي هذا السياق فان الن

  .  حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على انتهاك حقهن في السكن المالئمللتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد
  

  الخسائر المادیة لغير الضحایا 
  الشرطة

ذا                           إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم ن المسئولون المخولون بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ
اق       اتهم                            الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف ذلك مرتب م وآ ام عمله إذا قمت بحساب عددهم مضروبًا في ساعات وأي ة ، ف ام للدول  الع

  . والمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على حجم اإلنفاق العام الذي تتكبده الدولة في هذا الشأن
  

  الجرافات 
ازلهم    تسن المحاآم تشريعات للسكان     ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال

ى     . انصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه العمليات           ائم عل ى الق ين عل وفي الحاالت األخرى فيتع
د             شغلونها لتحدي ذين ي ات      مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال ذه العملي ل ه ام لمث اق الع  اإلنف

  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم
  

   القانون اممارسو
ستهلكون                     إ اآم ي املون بالمح ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق األرض والسكن ألحد األشخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع

ة الخاصة لكل           المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزاني        ه والتكلف ذي يبذلون د ال أن مستوى الجه ذلك ف ة ، آ ة العامة للدول
  . تساعد أيضًا في تقدير التكلفة في اإلنفاق العام) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 

  
  الجيش 

سية وه      إ ة العك ذلك في الحال وات المستخدمة   ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ ي الق
ذه                      دًا لوضع ه ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه لمنع مثل هذه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف

  . التقديرات في نظر العامة
  

  القوات األخرى 
ام                 ذه           في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي ام والوظائف في حين أن ه بعض المه  ب

  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا
  

  البيروقراطية والمسئولين 
ة    ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت ضمين عملي ضًا ت ك أي يمكن

  .  المكتبية في المؤسسات العامة في دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامةوغيرها من المهام
  

  الخسائر غير المادیة لغير الضحایا 
  التكلفة االجتماعية 



ه ، ح                     إ شية       ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل يث أن الظروف المعي
ة            . المتدهورة في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي           ات عدائي ق عالق ى خل ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم آما أن فق

ه                           م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . بين السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ
ة في                     ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل د ت سة ق شية البائ الظروف المعي

  . انخفاض الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة
  

  النظام المدني 
صادية واالجتماعي  إ وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم دهور  ن النظ ة ت ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت

د رد                             ة تع زع الملكي دم ون سكان واله اري لل ل اإلجب الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق
اح        ا ب ازاء عدم التزامه ة ب سكن    فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول ترام الحق في ال

  . المالئم للسكان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذ
  

  الشرعية السياسية 
ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزاب السياسية والحكومة وحتى شرعية الدولة ذاتها التي ارتكبت على أرضها االنتهاآات إ

ن إوبالتوازي ف. ن حقائق وأرقام حول الحالة المعينة التي يتم دراستهاتتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد م
العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نتجت عنه يتضمن بطبيعة الحال تكلفة استعادة شرعية هذه األجهزة 

  .ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة
 

 مصفوفة الخسائر 
 

 ویات السكنقائمة محت 
 
  أصحاب الواجب /صاحب. 8

حق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب الواجب من الناحية القانونية الراصد المحترف لإن 
ك أو في حل مع اآلخرين إما في عملية االنتها) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . والمعنوية
إن جمهور النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتما إلى . المشكلة

أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه /صورة آاملة وواضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض و
  .وحتى الوقت الحاضراآلخرين من البداية 

وآما ذآر آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية حيث أن الدولة هي 
دولة  وتتمثل واجبات ال. الكيان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوق

  :في ثالث نواحي
  تجنب الحرمان ♦
 حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان ♦
 .توفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المساندة والعدالة للمحرومين ♦

  وربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهل
وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب . حماية أو معالجة الحرمان وذلك من خالل العقبات المحددة آنفا

 .مثل الكوارث الطبيعية أو الكساد االقتصادي العالمي
  

فمن الممكن . هم في حدوث انتهاكإن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تس
وربما تجد أن .  والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وطنيين IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . هؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
أي في حالة (ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . نفس األثر مثل الدين أو الممارسات االجتماعية التقليديةلديها 

الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا اإلنكار أو الفشل في حماية وضمان تقديم العون
وفى بعض . ة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليات إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضيتحصل على أصول بصفة منتظم

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . الحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية سياساتها الواضحة بشأن التعويضات و إعادة التوطين
شروعات العامة الدولية ولذلك فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للم
  .المختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجب

  
وال يجب أن نغفل حقيقة أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى 

فما هي مسئولية الدولة في . أن يكونوا أيضا أعضاء في المجتمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحاياما آان عليه، من الممكن 
 هذا الوضع؟



  
إن الدولة بصفتها الجهة القانونية المسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق 

حقوق اإلنسان اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل مباشرة في تنفيذ التزامات 
والمناطق التي تمارس فيها (لتنظيم سلوك األفراد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها 

إن معاهدات حقوق اإلنسان ... من أجل الحفاظ على الحقوق) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر
وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق 

سان من قبل أطراف ثالثة ليس فقط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ولكن اإلن
  .أيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات المعنية أو الدولة نفسها

 
خدام وللحصول على مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب الواجب وااللتزامات القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك است

بكفاءة بما أن آل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة من " طاقم األدوات"
  .أصحاب الواجب الذين يتماشون مع هذا العنصر

 
  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين

 والتحرر من نزع الملكية؟ وما هي تلك الخطوات المهملة؟هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة ضمان الحيازة  
...) مثال عن طريق القضاء، العودة ، التعويضات، الخ(هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واألآثر ضعفا وساندت الضحايا  

  لوقائية واإلصالحية؟فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصة ضمان الحيازة؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات ا
مثل تعليم حقوق اإلنسان، الحمالت، إعالنات الخدمة (هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق في ضمان الحيازة؟  

 ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه اإلجراءات؟ ....) العامة، إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخ
هل هي عقد أم . اب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باالنتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقةما هي عالقة الدولة بأصح 

 اتفاق معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاية سياسية، الخ؟ 
  

  ؟ والتحرر من نزع الملكيةضمان الحيازةخرون على إنكار فاعلون آأثر هل : أصحاب الواجب الثانویين
  ؟ محليون غير الدولة مسئولين عن إنكار حق ضمان الحيازة؟ من هم  وما هي أدوارهمهل هناك فاعلون آخرون 
 مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية (IFIs)ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية  

  الدول المتضررة؟/  على ضمان الحيازة في المجتمعاتأومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط التي تؤثر
ما هو دور وتأثير الشرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات والشروط الخاصة بحق ضمان الحيازة في  

  الدولة المتضررة؟/ المجتمع
لى أي مدى يمارسون التأثير على سياسات آيف يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئولية انتهاك حق ضمان الحيازة؟ وا 

 االنتهاك؟بالدولة وبرامجها والقوانين الخاصة 
 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزامات ضمان  هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 

 الحيازة؟ ولو آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ 
 تفاصيل تلك السياسات أو ميثاق العمل؟ وآيف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم ما هي 

 وضمان الحيازة؟
 هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر مع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟ 
 روعات؟ وهل يضعون العواقب المحتملة غير المقصودة في االعتبار؟قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المش 
في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية  

 انتهاك حق ضمان الحيازة؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟
تقاللية في تنمية السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان حق اإلنسان في هل تفتقر السلطات المحلية إلى االس 

 المسكن المالئم وخاصة ضمان الحيازة؟
هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستقاللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة  

  امات الدولة وسياستها الوطنية؟في االنتهاك وإنكار التز
 

  تقييم
 إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بضمان الحيازة؟ 
 إلى أي مدى يكون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بضمان الحيازة؟ 

 
 
9 .Actions 

The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 



but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.  
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(website regularly for updates and further reference org.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  
Develop “limited equity 

cooperatives”50 Gather information for 
community to consider 

tenure options 
Inform and train 

community in pursuing 
land-tenure options51 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate housing52 

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations 

and centers provide legal 
advice and representation 

to disadvantaged 
individuals and 
communities53 

Organize popular 
resistance to HRAH 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)54 

Community blocks housing 
rights violations by State and 

non-State entities 

Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 

Organize national 
campaign on RAH55 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 

                                                 
50 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 

limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

51 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research and 
Education Program, University of California, 1996). 

52 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  

53 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 
Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

54 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

55 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 



to disadvantaged 
individuals and 

communities 

housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns56 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)57 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 
on an affirmative-action 

basis 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

Raise public awareness 
toward social mobilization 
through public education58 

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international mobilization)60 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 
to build strong 

argumentation59 
Public-information 

campaigns61 

Convince public of violations 
and need for resolution 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)62 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

Organize and divide 
volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

Community housing and built 
environment upgraded on-site 

as alternative to relocation. 

                                                 
56 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
57 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 

58 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 
guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 

59 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 
Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

60 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  

61 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
62 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

63 Ibid. 



to develop alternative plans resources and social 
capital63 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Identify and locate 
absentee landlord65 

Establish a tenants union64 
Community presents a 

common position in defense 
of its rights and interests 

Cooperate and negotiate66  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution67 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions68 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

Cooperate with National 
Human Rights Institutions69 

Propose and lobby for the 
implementation of National 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

                                                 
64 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  
65 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
66 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

67 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

68 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 

69 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 
(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 



Plans of Action for Human 
Rights70 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner71 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing72 

Maintained and upgraded 
social housing 

Train in negotiation and 
mediation skills73 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing74 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 
Propose and implement 

National Shelter Strategy75 

Develop community/local 
government cooperation 

Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

                                                                                                                                                                      
70 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action [Professional 

Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 
 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 
71 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: Earthscan, 

2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-Private 
Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: Participation 
in the Future (London: Earthscan, 200X). 

72 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 
73 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute Resolution 

Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination and 
Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

74 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," in 
Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

75 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 

76 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 
E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 



rights systems)76 rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 
retrogressive violations)77 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law78  
Law and policy enforced to 

respect, defend, promote and 
fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Violators prosecuted and 
punished Collect sufficient data to 

determine material and 
nonmaterial losses to 

victims of housing and land 
rights violations 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., 

India)79 
Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 
Lobby parliament 
Raise test cases, 

constitutional challenges 
through court system 

Conduct national housing 
and land rights 
assessment80 

Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

Law promotes housing and 
land acquisition and retention 

in disadvantaged 
communities consistent with 

international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

                                                                                                                                                                      
77 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
78 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

79 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 
prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   
80 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human right 

to adequate housing. 



Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform81 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions82 

Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 

strategy training83 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 
Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

Present admissible 
evidence in litigation on 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

                                                 
81 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-

hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 
82 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 

available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 

83 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 
(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 



Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

values of losses and other 
consequences84 

behalf of victims85 

Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 
lawyers, prosecutors and 

judges86 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 
women and gender-

discrimination victims 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses87 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  
Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-up88 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

                                                                                                                                                                      
84 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
85 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 
86 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual on 

Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
87 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 

88 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 



Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  
Design, adapt and 

implement alternative-
finance schemes; (e.g., 

small savings toward 
common projects) and self-

financing for needy 
inhabitants (with freehold 

tenure options)89 
Establish and operate 

nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing90 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Organize self-help 
cooperation through 

rotating community credit 
(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing91) 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
89 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

90 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

91 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 



Immediate, diligent and 
effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 
Develop microcredit 

schemes (for upgrading 
and construction, but with 

social and legal 
components providing 

HRAH content)92 
Analyze economic costs of the various possible 

alternatives (on-site upgrading v. relocation) 
Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit93 

Plan/undertake reconstruction,94 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

                                                 
92 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 

Community Lands Trust (1996). 
93 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 

Community Lands Trust (1996). 
94 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 



Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective95 

Develop participatory 
budgeting96 (ensuring that 
necessary programs and 

projects are budgeting 
according to housing rights 

obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria97 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 
Legal recognition of 

traditional legal and tenure 
systems and provision of 

secure title99 
Legal recognition of tenure 

and the human right to 
adequate housing of people 

without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)98 
 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

                                                 
95 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); Maria 

Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

96  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
97 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 
98 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual on 

Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
99 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 



Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)100 

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees101 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses102 

Transitional justice (post conflict)103  

Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission105 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced evictions/removals106

Social reconciliation 

Social reconciliation Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences104 

Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees107 

                                                 
100 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
101 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
102 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

103 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  

104 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
105 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

106 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 



 
Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
 

  عةالتقييم والمتاب. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه .  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحركإن تقييم أي 

والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع التأآيد بشكل خاص على المراحل . مبسط لمهمات التقييم المحددة التي ستواجهها
  .لمستقبليالنهائية والتصور ا

  
  :وألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييم

والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحركمتابعة الموقف بعد االنتهاء من  )2( والتحرك تقييم ) 1(
 -النجاحات(م وتستفيد من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة المنظمة أو المجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعل

أما المستوى الثاني من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع ). النجاحات القريبة، الفشل والنتائج غير المتوقعة
ئية قد أتت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب أو شبكة العمل على اختبار النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النها
وأخيرًا فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج . والسكان الذين تأثروا من النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفة

 .التاليالتحرك الهام، المتمثل في، تحديد 
 

 التحركتقييم  
 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية الث عمليات متكاملةتتضمن عملية تقييم النشاط ث

  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 
  
  مراقبة تطور التنفيذ  .1

ية إنتاج ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عمل. تعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في عملية التعلم
مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي (المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

ومن الممكن اختياريا أن . ويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النشاط لعام أو أآثر). للموئل
ير بشكل اآثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة الحرآة مثل حاالت التهديد تقدم التقار

  .باإلخالء أو الكوارث الطبيعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرى
  

ا زادت المشارآة آلما آانت النتائج أفضل مع االخذ في االعتبار أنه آلم. يجب أن يشترك مجموعة من الفاعلين في عملية الرصد
  ).وضع أفضل= مشارآة أآثر (المتضمنة في التخطيط اإلستراتيجي ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 

  
النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق أو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

أما الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون . اط أو إلى الموظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاطالنش
 . أو الممولين/داخلي لصالح األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األعضاء و

التخطيط وصلة أنظر إلى (قسيم العمل ومواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط وفيما يتعلق بتوآيل المهام وت
  ) المذآور آنفااإلستراتيجي

 
 مؤشرات التقييم الشكلي لإلنجازات .2

رنة بمقاييس في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة المهام المنفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقا
  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك

                                                                                                                                                                      
107 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 

Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



  
وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا . آما يجب أن تقوم بوضع خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنفيذ المشروع
ء أو تقارير خطية أو نتائج االختبارات لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك إما في شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلرا

ومن المحتمل أن تتطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات تقييم سريع وجمع بيانات قليلة . الخ...الخاصة بجودة المياه
سيطة التي تستهدف التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت أو استمارات تقييم التدريب والدراسات الب

  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط
  
  تقييم ومؤشرات أثار التطویر .3

أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، / إن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم بها أنت ومنظمتك
 من أجل تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن سيسهم في معرفة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك

  .المالئم
  

من الممكن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في المرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع 
هذا التقرير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي      ويجب أن يسجل .أو التقييم الناشئ عن االستخدام األولي لطاقم األدوات/و

تستفيد منها في المراحل التالية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع 
  . المعلومات التي قمت باستنتاجها

  
تي ربما تحتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  ولخدمة النواحي التكتيكية ال ومن أجل الحفاظ على تماسك منظمتك

ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفاالتخطيط اإلستراتيجيأنظر (نقدي في ضوء األغراض واألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة 
  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي

  عمل؟مجتمع ال/ آيف يرتبط النشاط باألغراض الخاصة بمنظمة 
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ آيف يرتبط النشاط بالهدف 
 هل اعتمد النشاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟ 
 ما هي النتائج المتوقعة؟ 
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ 
 هل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ 
 ما هي الدروس المستفادة من النشاط؟ 
 تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟/  النشاط ببناءآيف قام 
 مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير التجربة؟/ آيف قامت منظمة 
مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما هي / آيف قامت منظمة 

 تيجة؟الن
  هل آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟  

  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط  
 

  متابعة الموقف 
) 2(تحديد إن آان اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و ) 1: (يحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقل

  .الخطوة التاليةتحديد 
 والتي نظرتها المحكمة Oostenberg وغيرها ضد مقاطعة  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 

جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص بحق اإلنسان في السكن ) 1999(الدستورية لجنوب أفريقيا 
 آيب الغربية   وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . ية المفروضة على ممارسة اإلخالء القسريالمالئم وفى ظل القيود القانون

 من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل 510 من البالغين وعدد 360 بضمان توفير السكن  والخدمات لعدد  Oostenbergووالية 
وحتى اليوم . فاع من الخدمات العامة المرتبطة بهذا الحق وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنت Wallacedeneقهري في منطقة 

  .لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل آامل
  

 2000   في نهاية األمر عن القرار رقم Katzir ضد  قعدانوبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائيل الخاصة بعائلة 
نائها على أرض فلسطينية وتدار وتمول أساسا من قبل الوآالة وهى مستوطنة تم ب (  Katzirللمحكمة العليا والذي قضى بأن 

باستبعاد غير اليهود من الحصول على " الجنسية" قد تعاملت بشكل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز على أساس ) اليهودية
 وهى عائلة من  قعدان Adil and Iman وحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، لم تتمكن عائلة عادل وإيمان قعدان . المسكن

والوآالة اليهودية مستمرة في توفير منافع األرض  . Katzirالمواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستوطنة 
   .فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"والسكن للحاصلين على 

  



طين والتي وهناك أمثلة آثيرة لعمليات إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التو
 إال أنها فشلت في االلتزام  أسفرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمن

شبكة حقوق إن: ملحوظة. (بالعناصر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذ
وطاقم األدوات المذآور هنا ال يشجعان على إخالء وإعادة  األرض والسكن

ن المناطق التي يتم إعادة توطينها غالبا ما يفتقر سكا). توطين المناطق الفقيرة
إلى السلع والخدمات العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع المناسب وال يحصلون 
على التعويض المناسب ودائما ما يتعرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم لتقرير 

  .المصير
  

وما زالت هناك بعض الفجوات وأوجه القصور في جهود الدفاع عن حقوق 
اج إلى تناولها على الرغم من  أن بعض المدافعين والمنظمات غير السكن تحت

. الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ما
إال أن االختبار الرئيسي يظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق 

  .اإلنسان في السكن المالئم وعلى المدى الطويل
طاقم األدوات على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئم آنوع من أنواع استكمال ومع تأآيد 

إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطاقم األدوات . التوضيح النظري الخاص بهذا الحق في القانون
 هذا المقام يجب أن تسهم أيضا في أن تكون معيارا حقيقيا للتقييم النهائي وذلك لمعرفة إن آانت ومن ثم فإن األدوات المذآورة في

  .األبعاد المكونة لحقوق اإلنسان يتم تنفيذها وهل هي موجودة بالفعل أم ال
  

 لكل من الدول يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان في السكن المالئم، وهى معايير ملزمة
مجتمعك إلى أن هناك انتهاك أو تجاهل ألحد المعايير فيجب / فإن توصلت أنت أو منظمتك. األطراف وممثليها ويجب عليهم تطبيقها

  .في هذه الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاع
  

ألدوات المطلوبة على األقل متوفرة إن آان عليك وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال هناك احتياج إلى مزيد من العمل، ولكن ا
  .ولذا يمكنك البدء اآلن، الرجوع إلى مرحلة التخطيط

 
 
 
 



  الخدمات والسلع العامة. ب
  المفهوم والمعنى . 1

ل المياه، ال يمكن أن نصل إلى التحقيق أو التنفيذ الفعال للحق في السكن المالئم دون الحصول على الخدمات والسلع العامة التي تشم
  . الرعاية الصحية، النقل والمواصالت، الوقود، اإلصحاح، اإلضاءة والكهرباء، الصرف الصحي والتخلص من النفايات

  
ويجب أن تتميز تلك الخدمات بالمالئمة، بمعنى أن تقوم على احتياجات المجتمع آما يجب أن تقوم الحكومة بتنظيم توزيع تلك 

، أن تضمن وجود بنية تحتية آافية وأن تظل مسئولة عن آفاءة األداء في حالة التعاقد مع القطاع الخدمات بفعالية لتجنب الفساد
  .الخاص لتقديم أو صيانة تلك الخدمات

  
  المصادر. 2

 ، أهم القواعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي2، الخطوة رقم شبكة حقوق األرض والسكن في هذا الجزء" طاقم أدوات"يقدم 
وتسعى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان . تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم

  .وسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصادر الشعبية اإلضافية في المستقبل
  

ة التزامات      يعد من الحيوي الترآيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي            والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني
ذا الكوآب       ى ارض ه سانية  موازية على معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن شعبية مطالب     . آحق دم المصادر ال وتق

ايير ح                         " تنشأ" ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق صنيفها وجمعه تم ت ى ي سان حت ة أول األمر         مع لغة حقوق اإلن سان القانوني وق اإلن ق
  . آمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مختلفة من النضال التاريخي

  
  السلطة القانونية

يتكون القانون العرفي . يرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل مستويات مختلفة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلك
ا                         من تلك المعايير والمبا    رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي ة وي دول أساسية للغاي دئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال

ة      ر                          . ملزمة لكافة األطراف القانوني سان، اآث وق اإلن ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال سان، الكي وق اإلن المي لحق ر اإلعالن الع ويعتب
ذ            األمثلة ذات الصلة على القانون العرف      ق والتنفي ضمان التطبي ي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل

  .الكامل
  

وتنشئ آل منها . ملزمة لكافة الدول المصدقة األطراف فيها) العهود، المواثيق، االتفاقيات(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 
توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانونية الدولية أن يلعب آل . قآيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبي

يتحدد تعريف قانون المعاهدات في . ويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا لطبيعتها الملزمة. منهما دورًا
  .المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليميةأي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات : أنه
  

الخ والتي تعد ...تشمل أدوات القانون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات العامة
تضم تلك الفئة أيضًا . تماعات أخرى متخصصةالتزامات متعددة األطراف ناتجة عن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اج

اإلرشاد العام والخاص بدولة معينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة 
لجنة  (عددة في النظام الدوليالنابعة من آيانات سياسية مت) القرارات(باإلضافة إلى تلك األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية للدولة 

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية
رشادًا قانونيًا وسياسيًا بالفعل، تعكس اإلرادة السياسية الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للمواد العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إ

  .بدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وبدون آليات المراقبة القانونية الموازية
  

الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام موازيًا " تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
يتبعها المصادر اإليضاحية لألدوات ) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(وًال لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أ

  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 
  

  ة ــقانون المعاهدات الدولي
  قانون المعاهدات اإلقليمية

  ةــــالفقه واألدوات المثبت
  

  الجدل األخالقي
 خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقوق في حد تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل

  .آما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ولكنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقة. ذاتها
  



الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : نساني في السكن المالئمعناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإل" الحقوق البازغة"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل - دائمة السعي نحو الكمال-فالمصادر الشعبية هي مؤشرات للخصوصية . أخرى

  .المشكالت التي تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتمع حقوق اإلنسان
  

. المصادر العامة: تحت عنوان) 2الخطوة (لصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات تتواجد المقتطفات ذات ا
وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعادًا قانونية بمعنى آونها مادة للمعايير القانونية 

  .المستقبلية
  

شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام، والعلوم الطبيعية " طاقم أدوات"لك المطالب في إننا نحافظ على اإلبقاء على ت
باإلضافة إلى األشكال ) اإلضرابات(واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات العمالية 

  .تاألخرى من المبادرات العامة والجماعية لحل المشكال
  

  .المائلعن المصادر القانونية من خالل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط " طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلقة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو بعد قانوني إذ يقدم 
 ولكنها -وتشمل األمثلة أحكام وقرارات خاصة بحاالت محددة . ي أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدةاألساس للجدل القانون

إسرائيل /   لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال والصراع القانوني في قبرص، فلسطين-ذات صلة دولية
  :وجنوب أفريقيا

   
، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألراضى ILA)(يلية قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائ

للمحكمة العليا في  6698/95إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم 
  .إسرائيل جلسة محكمة العدل العليا

  
وستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطني إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أ

  ..(1999) 6826/99وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم 
  

 18 – 40/ 1993 /435/ 514، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية رقم ) وملحقاتها50المادة (لويزيدو ضد ترآيا 
  .1996ديسمبر 

 
 مصادر قانونية 

 
 القانون العرفي الدولي

 
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

لكل شخص، بوصفه عضوا       ... لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده          ": 22، والمادة   2. 21المادة  
 حقه أن توفر له، من خالل المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل آل في المجتمع، حق في الضمان االجتماعي، ومن

 ." دولة ومواردها، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية
 
 

 :القانون الدولي للمعاهدات
  

  )1966(تماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالج
 ."تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل شخص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمينات االجتماعية: " 9المادة 

  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  ." الوظائف العامة في بلدهأن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد): "ج. (25المادة 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

ز                          : "...5المادة   سان، دون تميي ة أشكاله، وبضمان حق آل إن ه بكاف ز العنصري والقضاء علي  تتعهد الدول األطراف بحظر التميي
حق " 4)... "هـ...(القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية      بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، في المساواة أمام             

  ."التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية
  

  :القانون اإلقليمي للمعاهدات



  
  )2000(ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي 

 دة االجتماعيةالضمان االجتماعي والمساع: 34المادة 
ة،                      -1 ل األموم ة في حاالت مث وفر الحماي ي ت ة الت اعي، والخدمات االجتماعي ضمان االجتم ات ال  يقر اإلتحاد ويحترم الحق في إعان

وانين         ع والق انون المجتم ضعها ق ي ي د الت ًا للقواع ة وفق د الوظيف ة فق ي حال شيخوخة، وف وز أو ال ل، والع ابات العم رض، وإص والم
ات           -2. حليةوالممارسات الم  ى إعان ي الحصول عل اد األوروب انوني داخل نطاق االتح شكل ق  يكون من حق أي شخص يقيم ويتنقل ب

ر   -3. الضمان االجتماعي والمزايا االجتماعية وفقًا لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية      اعي والفق  لمكافحة الحرمان االجتم
ذين                      يقر االتحاد ويحترم الحق في الحصول        – ة لكل أولئك ال اة الئق ة اإلسكان من أجل ضمان حي ة، ومعون ة االجتماعي ى المعون عل

  .يفتقرون إلى الموارد الكافية وفقًا للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية
  
  

  الميثاق االجتماعي األوروبي
زء األول راف " : الج ل األط سياستها –تقب دف ل تم– آه ق     أن ت اق، وتحقي ي الميث ًا ف ًا ودولي بة محلي ائل المناس ة الوس ا بكاف  متابعته

  :الظروف التي يمكن من خاللها أن تتحقق الحقوق والمبادئ التالية بشكل فعال
ة              :14 ة االجتماعي اع بخدمات اإلعان سان االنتف دماج              : 15.  يكون من حق أي إن اقين الحق في االستقالل واالن آون لألشخاص المع
  ...."ماعي والمشارآة في حياة المجتمعاالجت

 :  الحق في االستفادة من خدمات اإلعانة االجتماعية:14المادة 
د األطراف    –بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في االستفادة من خدمات اإلعانة االجتماعية             وفير الخدمات       -1:  يتعه شجيع أو ت  بت

ة       –ة   باستخدام وسائل الخدمة االجتماعي    –التي تساهم    أقلمهم مع البيئ  في رفاهية وتنمية آل من األفراد والمجموعات في المجتمع، وت
  .بتشجيع مشارآة األفراد والمنظمات التطوعية أو غيرها في إنشاء والمحافظة على مثل هذه الخدمات -2 االجتماعية،

 وهي –ن الظروف الالزمة للتنمية الكاملة لألسرة بهدف ضما: حق األسرة في الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية      ": 16مادة  
ات                 –الوحدة األساسية للمجتمع     ل اإلعان ة بوسائل مث اة العائلي  يتعهد األطراف بتشجيع الحماية االقتصادية والقانونية واالجتماعية للحي

  ."حديثًا والوسائل األخرى المناسبةاالجتماعية والعائلية، الترتيبات المالية، وتوفير اإلسكان العائلي، واإلعانات للمتزوجين 
  

  الفقه واألدوات مثبتة
  

  )2002(خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
وضع برامج وطنية للتنمية المستدامة والتنمية المحلية والمجتمعية حيثما اقتضت الحاجة ذلك ضمن االستراتيجيات القطرية      ): "ج. (7

ر  أة الفق ف وط اتهم  لتخفي ر ومنظم انون الفق ذين يع ين األشخاص ال ادة تمك ل زي ن أج ن  . م رة ع رامج معب ذه الب ون ه ي أن تك وينبغ
اء وفرص العمل                ة، وخاصة األرض والم أولوياتهم وأن تتيح زيادة سبل وصولهم إلى المواد اإلنتاجية، والخدمات والمؤسسات العام

  "واالئتمان والتعليم والصحة؛
ريفيين والحضريين،                تحسين الحص  "):أ. (11 راء ال ول على األرض والممتلكات وعلى مأوى مناسب وخدمات اجتماعية أساسية للفق

  " مع توجيه اهتمام خاص للنساء الالتي تعيل أسر معيشية؛
ة                         ): "ب. (54 ى آاف ة عل شمل الوقاي ؤة ورخيصة، ت ة صحية آف ى خدمات رعاي تعزيزامكانية الحصول بصور منصفة ومحسنة، عل

ة،                          مستويات سورة، وخدمات التحصين واللقاحات المأمون ة بأسعار مي اقير الضرورية المأمون ى العق  النظام الصحي، والحصول عل
  " والتكنولوجيا الطبية؛

ة     ....اتخاذ خطوات تهدف إلى تجنب، واالمتناع عن، اتخاذ أي تدابير أحادية            ] على الدول [ويتعين  . 102 تعرقل التحقيق الكامل للتنمي
تعهم                    االقتصاد ام تم ات أم ية واالجتماعية من جانب سكان البلدة المتاثرة وبصفة خاصة النساء واألطفال، وتعرقل رفاههم، وتخلق عقب

ة والخدمات   ة الطبي ذاء والرعاي ي الغ ه ف صحته وحق م ل شي مالئ ستوى معي ي م رد ف ك حق آل ف ي ذل ا ف سان بم وق اإلن الكامل بحق
  ."  االجتماعية الالزمة

 
  )1996) (الموئل الثاني(لموئل الثاني، اعتمد من قبل المؤتمر الثاني لألمم المتحدة بشأن المستوطنات البشریة جدول أعمال ا

ة         ":39 ذا   . نؤآد من جديد التزامنا باإلعمال الكامل والتدريجي للحق في السكن المالئم، على النحو الوارد في الصكوك الدولي وفي ه
سكنية  السياق، نسلم بوجود التزام على الح     اء ال ونحن  . كومات لتكين الناس من الحصول على مأوى وبحماية وتحسين المساآن واألحي

م يكون                     أوى مالئ ى م رد عل ستدام، بحيث يحصل آل ف ى أساس منصف وم شة والعمل عل نلتزم بتحقيق هدف تحسين ظروف المعي
بعدم ات األساسية، والمرافق، وأسباب الراحة، ويتمتع       صحيًا وآمتًا ومضمونًا ويسهل الحصول عليه وبتكلفة معقولة وهذا يشمل الخدم          

  ."وسننفذ هذا الهدف ونعززه بأسلوب يتسق تمامًا مع معايير حقوق اإلنسان. التمييز في اإلسكان، والضمان القانوني للحيازة
ي    ) ل...(آما نلتزم بتحقيق األهداف التالية    ": 40 م بال      تعزيز خدمات المأوى ودعم الخدمات والمرافق األساس يم والصحة لمن ه ة لتعل

سنين،    وقين، والم رة، والمع ن العنف داخل األس اجين م ال الت ساء واألطف سكان األصليين، والن اجرين وال شردين، والمه أوى، وللم م
  ..."وضحايا الكوارث الطبيعية، والكوارث التي هي من صنع اإلنسان، وأفراد الفئات الضعيفة والمحرومة  



ز وصول              ويحث الدول عل  : "100 ة لتعزي ة أو إيجابي دابير تأآيدي شمل ت ة، ت رامج وطني ى معلومات احصائية، ب اًءا عل ى تأسيس، بن
ة الصحية األساسية                   دائي، والرعاي يم االبت ك التعل األفراد والجماعات من الضحايا أو ربما يكونوا ضحايا لتمييز العنصري، بما في ذل

  ..."والسكن المالئم
 

م       اللجنة المعنية بالحقوق   ام رق أعلى مستوى من الصحة        " ، 4 االقتصادیة و االجتماعية و الثقافية، التعليق الع ع ب الحق في التمت
  )2000" (یمكن بلوغه

ستويات                         3 في التعليق العام رقم      :43 ى ضمان الم دير، عل ل تق ى أق ل، عل يا بالعم ا أساس ، تؤآد اللجنة أن لدى الدول األطراف التزام
شتمل              ... من الحقوق المنصوص عليها في العهد     األساسية الدنيا لكل حق      ذه االلتزامات األساسية ت ة أن ه رى اللجن ك، ت وبناء على ذل

زي،    )أ.... (على األقل على االلتزامات التالية ر تميي ى أساس غي صحية عل دمات ال سلع والخ ق وال ى المراف أمين حق الوصول إل ت
  ..."خصوصا للفئات الضعيفة والمهمشة

  
  )2000(لمتحدة بشأن األلفية إعالن األمم ا

اة       ": النقطة السادسة . 19 رح في                      100تحقيق تحسُّن آبير في حي ا اقت ا لم رة وفق اء الفقي ل من سكان األحي ى األق ون شخص عل  ملي
  ." 2020، وذلك بحلول عام "مدن خالية من األحياء الفقيرة"مبادرة 

ا يقرب من ثلث سكان       . قر الحضري، والحرمان البدني والبيئي األحياء الفقيرة تمثل مرحلة أسوء وأآثر األوضاع حدة الف     " اك م وهن
ر         واألحياء الفقيرة في البلدان النامية      . الحضر على مستوى العالم يعيشون في هذه الظروف        ر مخططة وغي تعد مستوطنات بشرية غي

 ."و القاعدةرسمية حيث الحصول على الخدمات في يتدرج من الحد األدنى إلى االنعدام وحيث التكدس ه
  

م              رار رق سان، ق ة حقوق اإلن ز وحمای ين                 1998/26اللجنة الفرعية لتعزی ة في سياق عودة الالجئ سكن والملكي ، التعویض عن ال
  "واألشخاص المرحلين داخليًا

ك الحق ف                            " ا في ذل ه، بم ار المرء إلقامت ل واختي ة التنق سجيل   تعترف أيضًا بحق جميع العائدين بالممارسة الحرة لحقهم في حري ي الت
م                     ازلهم وحقه ان في من لميا في أم الرسمي في منازلهم وأماآن اقامتهم، وحقهم في الخصوصية واحترام المنزل، وحقهم في االقامة س

  ."في التمتع بالحصول على جميع الخدمات االجتماعية واالقتصادية الالزمة، في بيئة خالية من أي شكل من أشكال التمييز
  

  )1995) (إعالن الرباط(لتنمية المستدامة للمستوطنات البشریة اإلعالن العربي عن ا
  ...المبادئ والمنطلقات العامة

ى                          . 8 ة عل اطق الحضرية والريفي ه في المن السكن المالئم حق من حقوق اإلنسان وحاجة أساسية له، ويجب تمكينه من الحصول علي
  .السواء، ضمن بيئة صحية وصالحة متكاملة الخدمات والمرافق

  
ز                : لحق في السكن المالئم   ا تقریر مرحلي مقدم من السيد راخيندار ساشار، المقرر الخاص المعين عمًال بقرار اللجنة الفرعية لتعزی

  وحمایة حقوق اإلنسان 
م   " تعرف االستراتيجية العالمية التي جرى اعتمادها باالجماع،         :44 أوى المالئ ه   " الم ة من الخصوصية         "بأن ع بالدرجة المالئم ، التمت

ة العمل والمرافق                    سبة ألمكن ع المناسب بالن م، والموق ة، والهيكل األساسية المالئ ة الكافي والمساجة الكافية، واألمان واإلنارة، والتهوي
  .  وآل ذلك بتكاليف معقولة-األساسية

  
  إعالن الحق في التنمية 

الالزمة إلعمال الحق في التنمية ویجب أن تضمن، في          ینبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير          : " 1. 8المادة  
جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد األساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء واإلسكان والعمل    

دخل    ادل لل ع الع ة التنم           . والتوزی شط في عملي دور ن رأة ب ام الم ضمان قي ة ل دابير فعال اذ ت ة وینبغي اتخ وینبغي إجراء إصالحات    . ي
  ."اقتصادیة واجتماعية مناسبة بقصد استئصال آل المظالم االجتماعية

  
  )1980( بشأن العمال المتقدمين في السن 162توصية منظمة العمل الدولية رقم 

افؤ الفرص              ": ز. 5المادة   وا بتك نهم، أن يتمتع ى س ز يرجع إل دون تميي سن، وب ة مع    ينبغي للعمال المتقدمين في ال  وأن تكون المعامل
ٍو خاص                ى نح ار، وعل ة، والمؤسسات         )ز...(العمال المتقدمين في السن واضع في االعتب ى سكن، والخدمات االجتماعي الحصول عل

  ."الصحية، خاصة عندما يكون هذا الحصول مرتبط بالنشاط المهني أو الوظيفة
  

  إعالن حول التقدم واإلنماء في المجال االجتماعي 
ي                           : " د. 18المادة   ة والحضریة عل اطق الریفي ة في المن رامج إسكان منخفضة الكلف ة، بب دابير لألخذ، بمشارآة الحكوم اعتماد ت
  "السواء،

  
ادي                        : "10الباب الثاني، المادة     ستويين الم اع المتواصل بالم ق االرتف اعي تحقي دان االجتم اء في المي دم واإلنم ستهدف التق يجب أن ي

ر ع أف اة جمي سية   والروحي لحي داف الرئي ق األه ك بتحقي ية، وذل ات األساس سان والحري وق اإلن اة حق رام ومراع ع احت ع، م اد المجتم



ة ة        :... التالي ة الكافي دمات المجتمعي ساآن وبالخ راد، بالم رة األف ر الكثي صغير واألس دخل ال يما ذوي ال ع، وال س د الجمي   .تزوي
  

  السلع والخدمات العامة
  

  مصادر شعبية 
  

  )2002(قي للشراآة بين السكان والتجمعات المحلية الميثاق االفری
اس                             " ل الن أخوذة من قب ادرات الم اء في المب وع وذآ بعد تبادل خبرتانا بين السكان في غرب وشرق وجنوب افريقيا، نالحظ وجود تن

اتهم ة حاج ة    : لتلبي ة نظيف ية، بيئ دمات األساس وفير الخ أوى، ت ي الم ق ف صولعلى األرض، الح ن الح ذه آ...م ي  وه ل األساس ا تظ له
سها ا ألنف ر افريقي ات عب ر من المجتمع ا آثي ي توفره دة، والت اة الجي راف . الجوهري للحي م واعت ى دع ي حاجة إل ادرات ف ذه المب وه

وحيثما تقدم السلطات المحلية هذه الخدمات، فإن الشراآة بين المجموعات المجتمعية يمكن أن تضمن                . ومأسسة من السلطات المحلية   
  ."االستمرارية للخدمات المقدمةالصيانة و

  
 الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان في المدن

سكنية                         . 2الحق في السكن،    ": 16مادة   اطق ال وفير وسائل الراحة في المن ة وت ساآن مالئم اد م ضمان إيج ة ل سلطات المحلي تسعى ال
أوى        لجميع السكان دون التمييز بين السكان بسبب الموارد الخاصة بهم على أن تتضمن    تقبال من ال م اآن الس ك أم  وسائل الراحة تل

ال العنف خاصة العنف                            واتي يقعن ضحايا ألعم سيدات الل لهم بشكل يضمن أمنهم وآرامتهم آما تتضمن أيضا تلك الوسائل أماآن لل
  ...."المنزلي وضحايا لسوء المعاملة ومن يحاولن الهروب من أعمال البغاء

ادة  ة " :23م اءة الخدمات العام ا  .1 ،آف ى ضمان آفايته ة وعل ة الخدمات العام اءة وفعالي ى ضمان آف ة عل سلطات المحلي ل ال  تعم
تغالل   ز أو االس ب أي موقف للتميي ب تجن ستخدمين وتراق ستلزمات الم ل  .2لم يم العم ة لتقي ة األدوات الالزم سلطات المحلي وفر ال  ت

  ".المحلى مع أخذ نتائج التقييم في االعتبار
 
  مة للتطبيقالمبادئ الالز. 3

تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن                     
ز                       . معظم النظم القانونية في العالم     ر المصير، وعدم التميي ل الحق اللصيق في تقري وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب وتشمل هذه المب

ة وت     -شكل عام، والمساواة بين النوع االجتماعي     ب ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .على المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طريق تبني تدابير تشريعية

  
د         ة، يع ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق د ا في حال ة      العه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب  المصدر  ل

ى ضمان                       ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة المعاه
، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1، فقرة 2المادة  (أي الدولة،   " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة     "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ضمن     نفي ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع ق ينبغ روف  " الح ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
  

الدول بأن تتخذ، بمفردها وعن       تلزم   العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       في   2 من المادة    1آما أن الفقرة    
الحقوق                             ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال طريق المساعدة والتع

لمبادئ خارج   حيث تلتزم الدول األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه ا         . المتفق عليها في هذا العهد، وذلك باستخدام آافة السبل المالئمة         
ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ة  " التع صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي جانب

  .والثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدولة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسان
  

ه والتي           ) عنصر( فإنه يتطلب قياسًا لكل حق       أما عن الرصد الشامل للحق في السكن المالئم        ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق
  :تنشأ عن المبادئ القانونية األساسية التالية

  .تقریر المصير .1
 .عدم التمييز .2
 .المساواة بين النوع االجتماعي .3
 .حكم القانون .4
 ).عدم التراجع/ عدم النكوص(التحقيق التدریجي  .5
 .التعاون الدولي .6

 النهج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط يويقتض
للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة المشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على 

 الحق في نفيذا الجزء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وتوهذ. جميع الحقوق
 .السكن المالئم واألرض



 
  تقریر المصير 

  وصف عام
اتج عن الممارسة ال                دولي الن انون ال ادئ الق ة   إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب شترآة الفعلي م

ام             . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ذي  1945ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت ، ال
  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها

وق                    . 2 سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال رام المب ا             إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت أن يكون لكل منه شعوب وب ين ال  ب
  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 108...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

ذي يقض          " ي رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ ال
  :بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة على

صادي       ) أ( دم االقت ور والتق ل التط وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م تحقي
  109واالجتماعي،

صادية واال) ب( ة االقت شاآل الدولي ول للم سير الحل ة  تي ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال جتماعي
  والتعليم،

ين                            ) ج( ق ب دين، وال تفري ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي
    ".الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال

سان  ومن  وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل م، فإن ث
ادة            رة    2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ى النحو               2، الفق ة، عل المي لعضوية الدول ه، الواجب الع  من

  : التالي
بااللتزامات التي أخذوها   ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية      لكي يكفل أعضاء الهيئة   "

  ".على أنفسهم بهذا الميثاق
سها             ذ تأسي م المتحدة من ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني دريجي وتعريف ٍو ت ى نح م   110.وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير عل  وت

ة   ام                    توضيح الدالل ا في ع م تبنيهم ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه ر المصير أآث ة لتقري  1966.111 المادي
ادة  رة  (1والم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب اص    : الم د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت اص ب د الخ العه

  : لكبالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذ
ة عن              ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال لجمي

ان أي شعب         . مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي            ة حال حرم وال يجوز في أي
  .لخاصةمن أسباب عيشه ا

سكن              /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     درآون بواسطتها الحق في ال ي ي المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت
دول      . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة     . فتحديد المصير هو حق لل إن الدول ك، ف ومع ذل

دولي              هي الشخصية القانونية الم    ام ال انون الع لزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق
 112.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها

ة ع      ة الفعال سيطرة المحلي رات الخاصة بال اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ق، وال وم وح صير آمفه ر الم ى إن تقري ل
ز    ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم التطورات والعالق
ة                         ا لدول ة المعترف به ر مصير داخل الحدود الدولي ا، أو وحدة تقري ة المعترف به الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي

 114. وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة 113تمعموحدة، أو السيطرة الفعالة لمج

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945  يونيه26 الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، 108
  .55، المادة "التعاول االقتصادي االجتماعي الدولي" المرجع السابق، الفصل التاسع، 109
ة   "؛7 ، الديباجة والمادة)1960(منح االستقالل لبلدان وشعوب مستعمرة    إعالن بشأن  انظر على سبيل المثال،      110 وارد الطبيعي رار  " السيادة الدائمة على الم ق

ز العنصري              7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803مة  الجمعية العا  ع أشكال التميي واد    )1965(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
اعي           5 اء االجتم دم واإلنم شأن التق واد  )1969(؛ إعالن ب دولي                3،  2: ، الم انون ال ادئ الق ه؛ إعالن مب اني من دأ   ":، الديباجة وخاصة    )1970(، والجزء الث مب

شعوب    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري         "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل ادة  )1978(؛ المجلس االقتصادي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم
 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(إعالن حول الحق في التنمية 

دة                  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف       111 م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب ق
اذ     1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 دء النف اني    3: ، تاريخ ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه

د وعرض لل         سياسية اعتم دة                   بالحقوق المدنية وال م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200توقي
  .49، وفقا للمادة 1976مارس / آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون

  .مناط سلطة الحكمإرادة الشعب هي " ، والتي تذآر أن 21اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  112
ـ                113 زة آ وق ممي ه حق ع، ل مجموعة من األشـخاص  " في حين إن التعريف القانوني ألمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتم

غة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن  يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين والل   
." الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض                        

  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17ي رقم محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشار
ر المصير   " Hurst Hannumمن أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوم114 ا    : االستقالل، السيادة، وتقري وق المتصارع عليه سوية الحق ". ت
 ).1996مطبعة جامعة بنسلفانيا، : فالديلفيا(



م المتحدة           )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ، أعطت اللجنة المعني
  : توجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التالي

الًً .9 ادة عم ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم ع 1 بمقاصد ميث أن لجمي سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه
ين                         . الشعوب حق تقرير مصيرها    رام الفعلي ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل ة خاصة، ألن تحقيق ر المصير بأهمي ويتّسم حق تقري

انون            . لحقوق وتقويتها لحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه ا      ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري
دين     1الوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة   ا في العه  بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليه

  . وقبل هذه الحقوق
رتين      حقا غير قابل للتصرف لجميع الشع1وتكرس المادة   .10 ا 2 و1وب وفقا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه

افي              "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة    ". في تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم وتفرض الم
ام أخرى          وهذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه والم     . على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة      تعلقة بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك

 . للعهد وقواعد القانون الدولي
ادة           .11 شمل الم ارير ت ديم التق ارير يعطي       إ، ف 1وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ذه التق ط من ه ل فق ن القلي

ادة     وقد الحظت اللجنة أن الكث  . شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذآورة        ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1ير من هذه التق
دول األطراف          . معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في

 .1تقارير تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة 
ا، من ممارسة                   ، ينب 1 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة     .12 ن، عملي ي تمك سياسية الت غي للدول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال

 . هذا الحق
وغ                     2وتؤآد الفقرة    .13 ى بل شعوب، في إطار سعيها إل  جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال

ي    ة، ف دافها الخاص ا    "أه ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته صرف الح اون      الت ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام الل بأي  إخ
شه              . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي          ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي

دولي". الخاصة ع ال ى المجتم دول وعل ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب دول أن ت. ويرتب ه ة عوامل أو وينبغي لل ى أي شير إل
ع    ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته

 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد
ألطراف، ال فيما يتصل بشعوبها  تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول ا        3وفي رأي اللجنة أن الفقرة       .14

ذا                   وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه
ذا          "وهي تنص على أنه     . وتتأآد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها         . الحق دول األطراف في ه د،  على ال العه

ى             اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي
ان     ". تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة       ا إذا آ فااللتزامات موجودة بصرف النظر عم

دول األطراف في                . لشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال            أحد ا  ع ال ه ينبغي لجمي ك أن وينتج عن ذل
ذه اإلجراءات     . العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق            وينبغي أن تكون ه

دول عن         اإليجابية متفقة مع التزامات الدو     ل بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال
ر المصير                      لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       . التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق

  .ذة لهذه الغايةمعلومات عن الوفاء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخ
 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، 1وفيما يتصل بالمادة  .15

ة               ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األم
 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24لعامة بتاريخ ا

ة                        نفيذوترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن ت       .16 ات ودي ة عالق سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري  حق ال
 . وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين

 
  يق على المجتمعاتتقریر المصير بالتطب

دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق
وق اإل 1وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في المادة      . وأيضًا المطالب الشعبية   سان  المشترآة بين معاهدات حق . ن



ق         ة، يطب اقم األدوات "وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل
  .  من العهد، والتي تضمن الحق في السكن11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 

  
ستند   إلى أقصى حد، على مستو " تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ع، ي اقم األدوات "ى المجتم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل

شفهية     ( د   ) معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي
  .  الحقًاه تعريفسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . مصيرها

  
م          لقد صار تقرير المصير من      الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك

سان              -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       وق اإلن ع حق سق مع جمي دولي المت ى مستوى    .  الجندر، والتعاون ال وعل
الي،   " حاجات "ا  عد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعه      الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف

  . انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله
  

الناتجة عن سياسات    " الثقافيةاإلبادة  "و" اإلبادة العرقية "وينبغي مالحظة أن الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ            
م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال

سنة  169 االتفاقية رقم    ي، وتبن )1956(         المستقلة لسنة    ة  ) 1989( بشأن الشعوب األصلية والقبلية ل سائل  ومن . في النهاي  الم
م                     ة رق ة العمل الدولي واد من        169ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقية منظم -13 في الم

دولي       " الشعب"، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         19 انون ال ة آمصطلح في الق ًا لحق   (في االتفاقية ذو دالالت تطبيقي أي مانح
  ).تقرير المصير

  
ًا          " الشعوبية" ذلك، فإن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست     ومع ة أي سألة حيوي ر المصير م ي تجعل من تقري القانونية هي الت

تم   اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (عي حق للمجتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ـ     ) أو ل ا آ م دولي راف به االعت
ة ل       ، ضرور  "أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         لة لتجنب النت ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث

رًا و       سريًا، أو إجراءات                       /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي ة، أو إخالءًا ق صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم أو فصًال عن
ة صيري،  -تنموي وي وم ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ا ي شكل    هن ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت بغض النظر عم
  . في حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. مشترك

  
إن مصطلح                        ًا، ف ًا أو خارجي ر     "من هذا المنطلق، وباالعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ة  وحدة تقري " المصير الداخلي

ى حدى                    ذا      . آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق
راء                    . إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أحد الشعوب األصلية          ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي ابًال للتطبي ائز أن يكون ق ومن الج

وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /ضر، خاصة إذا آان بقائهم و     الح ل حق حق ويقتضي تفعي
  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
  

ه التحدي واال                 على أية حال، البد للمُ     ًا أن يجاب ًا أو داخي ر المصير سواء خارجي ى أن     طالب بالحق في تقري د عل انوني للتأآي ار الق ختب
سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت

ر مصير اآل       ى حق تقري وع االج       لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، وال عل ين الن ساواة ب ساء في الم اعي خرين، وال حق الن  -تم
  .الجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخ

  
دمها                    ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي ق

شعوب األصلية،      ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي
ـ         . حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال

ذا المجتمع                    ابقًا تاري  ) 1(للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون ه دفق      س ى ت ًا عل خي
ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل

  . تقرير المصير
  

  التعریف القانوني ألصحاب الحق في تقریر المصير
ة     " األمة"أو  " الشعب"تعد التعريفات الخاصة بـ      وق القانوني دول                 أصحاب الحق سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب ر المصير، غي  في تقري

ة              ة "وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب
دة            لية واح ة أص لي أو أم عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ذا التعري اق ه تثناء، وربم (انطب تبعدنا غا، البرتباس ال، إذا اس

ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق
سطين،         (وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق على حاالت التخلص من االستعمار              ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي أنجوال، الجزائ

في ضوء التخلص " أمة"شعب و "وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ). يو، الخ بورتو ر 



ـ                 . من االستعمار آقيمة، وغرض    ي لل إن التعريف الفعل انوني، ف ذا المرجع الق شعب "وبالرغم من ه ة "و" ال زال محل جدل       " األم ال ي
  . ألسباب سياسية وعملية

دينا تعريف في        " الشعب"ة إلى التوجيهات المتعلقة بـ   باإلضاف ر المصير، ل وق تقري ين لحق الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني
و           ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب سالف  (وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن الن

ذآر ة الو).  ال ر المحكم ا عب أتي إلين ين   ي ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ة األول دولي
  :جمهورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولى

  
دين                   ة والعرق وال م ومتحدين في الهوي مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به

ا يتوافق                        واللغة وال  الهم بم ة أطف يم وتربي ى تعل تقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل
  115.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض

ة             سكان   (وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض من رأي المحكم ل ال ر مسموح   ) نق وم    غي ه الي ذي         116 ب انوني ال إن التعريف الق ، ف
ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". أمة"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع

دول فى   وحتى اآلن تصر بعض  . أو سيطرتهم على األرض/الدول تجده بمثابة صندوق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم و   ال
في الخفوت أو  " شعوب/شعب"بحيث يأخذ استخدام مصطلح " السكان األصليين"المقابل على تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو      

ستحقة والحافظة                                ة الم وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه سبة لمطالب أبن ذلك الحال بالن النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ
ى     . تقرير المصير لنفسها والمرتبطة ب   ر المصير عل ه   " مجتمعات "ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب

  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع
  

ًا    ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم شاري التعريف رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ر ذو الدالل دداألم ن . ضيقًا ومح م يك ث ل حي
انون        اك واضح للق ة انته لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب

ا تنحر                          . العام الدولي  ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي ي سانية الواضحة الت ف عن   وهذا ال يرجع فقط لغياب التوافق، والمعاناة االن
ر المصير                           ل الحق في تقري ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ـ  -المفهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك  ل

ن             .  مواطنيها جميع ة في ف اق الحكوم اس اخف ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير المصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي
  . الحكم الفعال

  
أمم، على غرار ما فعلت /  األطروحة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوبوهذه

األآثر من ذلك أن القيم التي تدعمها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون . المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال
إيجازًا يمكن القول، .  الناتجة عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بهاالضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء

فإن " طاقم األدوات"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . إن تقرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحق
أو بقاء واستمرارية المجتمع /اص، وروح الشعب وتحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخ" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"

 .بكرامة في مكان عيشه
 

  تقریر المصير بالتطبيق على الخدمات والسلع العامة
بالتطبيق على السلع والخدمات العامة، وبالتعبير الكالسيكي أو التقليدي، يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم، أن لكل شعب حق لصيق 

. وحداته اإلدارية واإلقليمية/بإدارة وتوزيع السلع والخدمات العامة بما فيها المياه واألرض داخل وحدتهفي تحديد الشروط الخاصة 
ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا للخصوصية المحلية، عاآسًا موافقة الشعب موضوع تحديد المصير، ولكن أن يكون هذا أيضًا في 

 على العهد 4لخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا التعليق العام رقم إطار االلتزامات التي نص عليها العهد الدولي ا
ومن ثم فإنه بالنسبة للشعوب في حالة آهذه، أو أشخاص آخرين متأثرين، فإن التدبير الخاص بتقرير المصير ). مستشهد بها آنفًا(

  . والتوزيع المتساوي للسلع والخدمات العامةيكون مطلوبًا لتحقيق اإلدارة " تشاور حقيقي"والمؤآد من خالل 
  

وخصخصة السلع والخدمات العامة يمكن أن تقلل من درجة تقرير المصير الذي يمارس في إدارة هذه السلع والخدمات العامة 
لع والخدمات العامة المواطن قاضية بذلك على الوظيفة االجتماعية للس/ واستخدامها، بينما يزيد من التكلفة الملقاة على عاتق العميل

عالوة على أن الدولة . بما يعنيه ذلك من أن المنتفعين المستحقين لتلك السلع والخدمات يفقدون السيطرة على إدارتها وتوزيعها
 وفي الوقت. بدورها تنسحب من أداء دورها المعتاد والواجب القانوني لتأمين اإلمداد المتكافئ للخدمات واستخدام السلع االجتماعية

  .نفسه الذي تتخلى فيه الدولة عن وظيفتها، فهي أيضًا تنحدر في مدى تأثير سلطاتها في مجال السلع والخدمات العامة
 

  عدم التمييز 
  وصف عام

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم محكمة العدل ."  115
أبعاد حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها نقل "،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoانظر تقرير المقرر الخاص عون الخاصاونه وريبوت هاتانو   116

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" ي ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،السكان، بما ف
  



ى مستوى                                سية عل ة الرئي نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق لصيق من حق
  .فهو يسفر حتمًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسان. ب التمييز على أي أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالةالعالم، فغيا

  
واد                       سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من المبادئ الالزمة لحق

  . ت حقوق اإلنساناألولى لكل معاهدة رئيسية من معاهدا
  

ات               ع اإلعالن دة لجمي إن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول األطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه
  .الدولية والقرارات المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والشعوب بعضها البعض

  
ق                       يأتى عدم   دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم ادة األول سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال ين العه شترآًا ب ز م وري  التميي وق   الف ع الحق  لجمي

اذ الخطوات                      117.المتضمنة في هذه اآلليات    دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم ة المتع ضيلية أو العقابي ة التف  فالعهدان يحّرمان المعامل
ضمان ممارسة ال      ز          الالزمة ل دون مفاضلة أو تميي وق ب دين، أو              "حق ة، أو ال ون، أو الجنس، أو اللغ سبب العرق، أو الل وع ب من أي ن

  118."الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب
  

  :التمييز العنصري بأنه) 1965(ري وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنص
ستتبع          " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق

ساواة، في                     دم الم ى ق سياسي     تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عل دان ال  المي
  119."أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة

  
ز                    دأ عدم التميي ة خاصة لمب والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي

  :آواحد من المبادئ الالزمة
ة           2تزامات األساسية المقررة في المادة      إيفاء لالل   من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف

يما            انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق
  .الحق في السكن) 3: .... (الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية) هـ: .... اليةبصدد التمتع بالحقوق الت

اده       م، مف ز مه زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس ن    : وعن ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن
ا         تأتي ضمن التزام  " والتمييز العنصري " العنصرية" ة يجب مكافحته ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع ات الدول األطراف وحكوماته

ز العنصري هو    . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              والتميي
وق ا                    ادي لحق اك م ه ووجوده، انته د، في تجلي ذي يع اء لممارسة أو            . خرين آلالتفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال أي فعل رسمي أو إلغ ف

  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوريالتغاضي عن تمييز عنصري يعد انتهاآًا اللتزام 
وهو موجود أيضًا في أنساق أخالقية، . التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    

  :، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع"القرآن الكريم"اء في حيث ج
وا اهللا إن                         وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منكم شنئان قوم عل

 120.وناهللا خبير بما تعمل
سية                      ورة الفرن اء الث شعار      . والتفريق األخالقي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته

ساواة، اإلخاء     "الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والمواطن يتمثل في          ة، الم ة          ." الحري ثالث مرغوب صفات ال ا جاءت ال وبينم
شريعهما        وضرورية ل  م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطوير       . بناء مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية والمساواة فق ا اإلخاء فق أم

ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي
  . عفي سبيل عدم التمييز على أرض الواق

ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال 
على العكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص والجماعات . تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني

  121. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانتوآيدي أو فعل إيجابي/ أو الحاضر، آتمييز تصحيحي/يز في الماضي وتميللالمعرضين  
 

  عدم التمييز بالتطبيق على السلع والخدمات العامة
بالتطبيق على السلع والخدمات العامة، يضمن مبدأ عدم التمييز أال يحرم األفراد والجماعات من فرص الحصول على السلع 

وال ينبغي أن يحرم أحد من هذا . دمات العامة، وتتضمن الوسائل لذلك تطبيق القانون، والحماية القانونية، واالنتصاف القانونيوالخ

                                                 
سكن    117 ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح التطبيق عل ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م  لمزي

  . .E/CN.4/2002/59المالئم
 . 1 . 2؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 . 2القتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة  العهد الدولي الخاص بالحقوق ا118
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106، االتفاقية الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 1المادة 119

 . 1969 يناير 4تنفيذ في حيز ال
 ).8(األية } سورة المائدة {120

انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 121
  . 74-249، )2002 (43للقانون الدولي، المجلد 



الحق  بسبب العرق، أو اللون، أو العقيدة، أو النوع االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الرأي السياسي، أو المكانة 
العجز البدني، أو الملكية، أو أي شكل لعمل مشروع، أو نسب، أو أي معيار آخر أصلي /، أو اللغة، أو القدرةاالقتصادية/ االجتماعية
وبالنسبة للشعوب األصلية القبلية أو شعوب أخرى متمرآزة، تلتزم الدولة باالعتراف بنظم الحيازة الخاصة بهم في . أو تعسفي

  أو فعلي de jureقانونيتلك أي دولة السلطة القانونية للممارسة أو التغاضي عن تمييز وبالمثل، ال تم. القانون وفي األمور اإلدارية
de facto  يفضي إلى فقدان أو إنكار الحيازة اآلمنة ألي عضو من أعضاء أي جماعة، خاصة إذا ما آانت في صالح جماعة أخرى

 أي شكل آخر من أشكال الفساد الذي يسمح بمنافع غير وهذا ما ينطبق على ممارسة التحيز أو المحاباة أو. وبصورة غير عادلة
مستحقة ألعضاء أسرة أو مؤيدين سياسيين، وأيضًا التفضيالت التي تعطى لجماعات معينة وتقود إلى إشعال صراع طائفي أو بين 

  .جماعات وبعضها البعض
  

أو الحاضر، /ذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي وويدعو القانون العام الدولي الدول لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات ال
  122.آما هو في برامج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمان

  
 

   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي 
  وصف عام

ذآر  الدور االجتماعي لألنثى  ( الجندر   -بالرغم من القبول العالمي لمبدأ المساواة بين النوع االجتماعي         دولي، إال أن        )  وال انون ال في الق
اعي                    دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء    .  آثير من النساء محرومات من المعاملة المت حوالي ثلث ن

ل من              ة ويملكن أق ر مالئم الم   1% العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غي ين ال  123. من ممتلكات الع اطع ب ر   والتق فق
ل أخرى  سن،    (وعوام ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق مث

ة الحصول     . إنما يزيد من تهميش المرأة) العجز، الترمل، الجنسية أو المواطنة، الخ   اقص إمكاني ر، وتن وفي سياق التأنيث المتزايد للفق
خذ في التزايد في أوضاع   آلعامة وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة، فإن المرأة توضع وبشكل               على الخدمات ا  

  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا
  

 الحق  ويمكن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل           . وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       
سياسية           ال         (في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق

، العنف ختطافعلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال (المالئم يمكن أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف             
  ).تفريق بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، الخالقائم على ال

  
د ذآر        -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق  الجندر آواحد من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن

ادة             سان، الم وق اإلن ز   (2بشكل عام في اإلعالن العالمي لحق ة        وأي ) عدم التميي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت ضًا ورد عل
اعي        ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    وع االجتم ين الن ساواة ب  -على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت الم

اف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور       تتعهد الدول األطر  : "آمبدأ الزم ملزم في المادة الثالثة المشترآة بين العهدين الدوليين         الجندر  
  ."واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

  
يداو (وقد تم تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة                  ادة    124).س زم الم  13 حيث تل

لدول األطراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي                   ا
ك من أشكال                               ر ذل اري، وغي رهن العق ى القروض المصرفية وال وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب تكفل على أساس الم

ة     2 من االتفاقية، فقرة     14دة  في الما . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل محدد    ،"س ساواة مع        ، وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق
المرافق الصحية                             ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المناطق الريفية في التمت

ى القروض    واإلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتع     شمل      . ليم واالتصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "ويمت الم
وطين الريفي                   شاريع الت ذلك في م ادة     ." في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن

سئولياتها         1 الفقرة   16تكفل المادة    مع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين           يحقوق المرأة بالتساو   رأة وم ا حق الم  منه
ات،       ازة الممتلك ة، وحي ق بالملكي ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم ساواة بالرج م

  . واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها
  

                                                 
يد من االسترشاد حول االلتزامات القانونية بالتطبيق الفوري لمبدأ عدم التمييز بالتطبيق على حقوق السكن، انظر تقرير المقرر الخاص حول السكن المالئم،  لمز 122

E/CN.4/2002/59 
 . مرآز حقوق السكن واإلخالءات القسرية، صحيفة حقائق حول حقول المرأة في السكن، وألرض والملكية 123
دة اعت 124 م  مد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتح سمبر  18، 34/180 رق ق في     1979 دي ز التطبي  3، ودخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 



ي تعترض حصول                  وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة ا       ات الت ع العقب لتأسيسية لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي
ددة األطراف              125.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول على األرض          ات متع ًا في االتفاقي ًا أو ثابت  ويظل هذا نموذج

ل          ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ة والت ستدامة     126)1996(الالحق ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم ة التنفي  وخط
)2002.(127  
 

ات  ت توجيه تريخت"وآان ة " ماس ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ات الحق شأن انتهاآ م  )1997( ب ن أجل فه ي طورت م ، والت
ة  ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ات الحق د انتهاآ ى الت ،وتحدي ضاء عل ن أجل الق ه م ى أن دت عل د أآ رأة  ق وق الم ز ضد حق ميي

رأة والتي نتجت                        المعترف بها في االتفاقية، فإنه على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
  128.عن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية أخرى

  
فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من النساء يخلقن .  العالموبالمثل، يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية في

وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . الدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واألبوية في المجتمع عامة
  .جتماعيةالمكان الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة اال

 
   الجندر بالتطبيق على السلع والخدمات العامة-المساواة بين النوع االجتماعي
مثل الطبقة، الشعوب األصلية، الالجئين، الهجرة، النظام االجتماعي، التوجه الجنسي، األغلبية (إن تقاطع الفقر مع أي مكانة أخرى 

مواطنة لها الحق في الحصول على /إنما يزيد من تهميش المرأة آعميلة) خالعرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، ال
وهناك أشكال مماثلة للتمييز بين النوع االجتماعي شائعة أيضًا ضد الرجال واألشخاص المتجاوزين للتقسيم . السلع والخدمات العامة

تاريخيًا في سياق من الفقر المؤنث، والذي يتصف إن النساء يعشن . االجتماعي للذآر واألنثى على أساس دورهم الجنسي المفترض
وآل هذه الظواهر تتصاعد في ظل العولمة االقتصادية، . بتناقص الحصول على السلع والخدمات العامة وتدمير البيئات الطبيعية

ي الحصول على السلع حيث تعاني النساء أوضاعًا متزايدة من الحرمان أو عدم امتالك سكنًا مالئمًا، متضمنَا ذلك إنكار حقهن ف
  .والخدمات العامة، أو ببساطة إغفالهن في التزاحم الحادث نتيجة لندرة الموارد

  
تفهم على أنها تعني إتاحة االختيار والتعبير الثقافي داخل إطار حقوق اإلنسان؛ أي ) المالئمة الثقافية(وممارسة المرء لثقافته بحرية 

ومع ذلك فإن تكريس أو التغاضي عن ممارسة لحقوق غير متساوية . لبي على حقوق األخرينوفقًا لحدود يؤدي تجاوزها إلى تأثير س
ثقافية أخرى هو أمر ال يستق مع /اجتماعية/للحصول على السلع والخدمات العامة، فيما يتعلق بالحق في سكن مالئم وحقوق اقتصادية

الجندر الواردة في العهد -لمتعلقة بالمساواة بين النوع االجتماعيهذا اإلطار وبالتالي يكون من المرجح أن تنتهك آل من األحكام ا
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأيضًا األحكام أو النصوص األساسية الواردة في معاهدة فيينا الخاصة 

  129).1969(بقانون المعاهدات 
 

 حكم القانون 
  وصف عام

ك  .  بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية      في المبادئ الالزمة ذات الصلة     ومعنى ذل
ا        قواعدأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              .  يمكن أن تكون غير متسقة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق

  .والمؤسسي
  

المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ادة وآم سان، الم ه بالشخصية  "6وق اإلن رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن
د  ) 16المادة (وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     ." القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ

ادلة، الذي يتضمن افتراض البراءة، نجده مكرسًا في العهد الدولي آما أن الحق اللصيق والعالمي في المحاآمة الع 130.على الحق ذاته 
  132.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 131الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

                                                 
 .)م (58 الفقرة 125
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 126
  ). ب (67الفقرة 127
رأة               المصادر ذات الصلة بالمساواة      128 ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي سيداو (بين النوع االجتماعي للنساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء عل ) ال

ادة  ، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم
ادة        4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 سياسية، الم ادة         26؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2؛ والعه

  . 27 والمادة 1 فقرة 16، و1 ؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 
ومبدأ القانون العرفي، ." ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهدات "27 تقر اتفاقية فيينا، في المادة  129

ق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية لكل شخص ح: " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن8الناتج عن المادة 
   ."التي يمنحها إياه الدستور أو القانون

  .3؛ واالتفاقية ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة 5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 130
ا، للفصل في                            لكل إنس : " تذآر 10المادة  131 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم ان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

ة آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاآمة علني" تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ."تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه



  
سفي، أو أن         ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  اإن الدولة المطبقة للقانون وموظفيها ال ينبغي أن يكبحو         سق أو تع ر مت  القانون على نحو غي

ر                . شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم         يمارسوا أي    شكل غي وا تحت ضرر ب سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال وال
عادل أو غير قانوني لهم الحق في الحصول المذلل على االنتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من                 

  .   الحقوتعزيز وتفعيلاحترام والدفاع عن بتحمل الدولة االلتزام 
  

ع                       ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب  والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات يتمي   إمكاني
ذ       يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . الحصول عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا        على الخدمات العامة، مثل تنفي

ى تنف            . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي وسلوك ضباط ووآالء النياب انون يمكن أن يحدد م ذ الق
ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على تنفيذ القانون    . آان حكم القانون محترمًا أم منتهكاً     

وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقيقة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة   .  له نأو الممتهني رسين  والمما
ة          انون    133.والمعايير الخاصة بالضرورة والنسبية في حالة استخدام قوة الدول ا يكون الق شريعي   وأينم وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق

  .قضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكنالسكن، فإن المحامين وال
  

دولي     . وقد ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد في آليات إعالنية لحق الحصول على العدالة     انون ال ًا لتطوير الق وتتويج
شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في العالم، فإن المبادئ          األساسية المنقحة والتوجيهات ب

  :توضح الحق وما يتعلق به من التزامات الدولة، آما يلي) 2003(أجل ضحايا انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلنساني 
  

  حق الضحية في االنتصاف) سابعًا
  : لية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية فيتشمل سبل االنتصاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدو. 11

  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  وجبر ما يصيب الضحية من أذى؛) ب(
  .والحصول على المعلومات الوقائعية بشأن االنتهاآات) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل العمليات ال          -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

دولي           انون ال دولي                     . القوانين المحلية القائمة وفي إطار الق انون ال ة االلتزامات الناشئة بموجب الق وانين المحلي اح في الق ويجب أن تت
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. يزةلضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متح

انون             ) أ( ة والق سان الدولي وق اإلن اك حق ي حاالت انته ع سبل االنتصاف المتاحة ف ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي أن تعل
  اإلنساني الدولي؛

صيتهم بحسب االقتضاء وضمان أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصو        ) ب(
ا من                         ة أو غيره ضائية أو اإلداري د اإلجراءات الق اء وبع سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل وفي أثن

  اإلجراءات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛
حايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان ممارسة الض      ) ج(

  .حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني الدولي
ن الض . 13 سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب ذ أي ضاء، يجب أن تتخ ى الق راد إل ى وصول األف اوى حوإضافة إل ع دع ايا برف

  .جماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر جماعي
ع اإلجراءات                      إن الحق   . 14 شمل جمي دولي ي ساني ال انون اإلن في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق

ة           صاف المحلي بل االنت ن س ي أي م ق  ف ذا الح س ه ب أال يم انوني، ويج ا وضع ق رد فيه ون للف ن أن يك ي يمك ة الت ة المتاح الدولي
 134.األخرى

  
العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على /  واحدًا من سبل العدالة التعويضيةإن التعويض عن السكن والممتلكات يعد

والتزال الجهود مستمرة لتطوير هذه المناهج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولية . ضحايا انتهاآات حقوق السكن
  135.حول التعويض لالجئين

 
  الخدمات العامةحكم القانون بالتطبيق على السلع و

                                                                                                                                                                      
 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8؛ االتفاقية األمريكية المادة 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 132

رار               133  ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي د من قب انون، اعتم ذ الق ى تنفي ائمين عل انون اإلجراءات للق سمبر   17، في  34/169ق ادة  1979دي ادئ  3، الم ؛ المب
ا،                 ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثامن لألمم المتح

 . 11-1، الديباجة والمواد من 1990 سيبنمبر 7 أغسطس وحتى 27
  .  E/CN.4/2000/62 (2000)مم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قرارآما جاء في لجنة األ 134 
 يونيه، 2السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخليًا، "تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرتو،  135 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  



في حالة النزاع على إدارة أو استخدام أو توزيع السلع والخدمات العامة، تتحمل الدولة التزامًا بضمان تطبيق حكم القانون في سياق 
وفي الحالة التي يضطلع ممثلو الدولة . من المساواة، وعدم التفريط وعمومية الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن المالئم

بدور في نزاع على السلع والخدمات العامة، فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة بحقوق ) ثل المحاآم أو الشرطةم(
ومبادئ حقوق اإلنسان التي تنطبق على السلع تشمل منع استخدام العنف أو . اإلنسان واإلحجام عن ارتكاب انتهاآات للحق في السكن

أي أن يكون هناك ضرورة (الضرورة ) 2(افتراض البراءة  حتى ثبوت اإلدانة، ) 1(ق مع مبادئ أي إجراءات عقابية ال تتس
  . مراعاة النسبة والتناسب) 3) (الستخدام القوة

  
والدولة المراعية للقانون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال ينكروا الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة بشكل 

والسكان الذين فقدوا سبل الحصول على السلع والخدمات العامة . ن يمارسوا أي شكل من التمييز التعسفي ضد السكانتعسفي أو أ
بصورة غير عادلة أو قانونية يكون لهم الحق في الوصول المذلل إلى وسائل االنتصاف، متضمنًا ذلك تعويض الضحايا، والذي 

  .الجانبتتحمل الدولة إزاءه االلتزام المرتبط بهذا 
 

  التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 
  وصف عام
" التحقيق التدريجي" من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان        2تحدد المادة   

ى  . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ا       وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن د إنم ذا العه دول الطرف في ه  أن ال
سببت        د إذا تهاونت أو ت ذا العه وق     " تراجع  "في تخرق ه ع بحق من الحق ة          . في التمت ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق

دولي،  اون ال ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن يس لالم ديم ول ع -عنالنكوص تق  التمت
   .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك السكن المالئم وما يتطلبه من حقوق أخرى

  
ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث ات مع          وقد مضت الهيئات التعاقدي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال  العملي

سان              يمكن أن تثار لتبري   ال  خرين  آأطراف   وق اإلن ة لحق ل االلتزامات التعاقدي ذ أو تفعي ة          136.ر عدم تنفي ال، إن الطبيع ى سبيل المث  عل
ادة    )1969(الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات              ادة  27،  توضح في الم  ، والم

وًال آتبر      إثارة منها، أن    47 ة             قانونًا داخليًا ليس مقب ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي دم تفعي ر لع ة مع    ا ولتناسق  137.ي اللتزامات التعاقدي
التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع            

ق      . القرار في الدول الملتزمة بالقانون     ة تحقي ل يجب أن               ومن ثم، فإن عملي وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق  أو بل
  ).11المادة " (التحسين المستمر للظروف المعيشية"تضمن 

  
صادية      Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه

ة     ة             Maastricht" ماستريخت " وتوجيهات    )1986(واالجتماعية والثقافي ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت  حول انتهاآات الحق
ة                        138،)1997( صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب دولي من خالل الوظائف الرصدية للعه ه ال وأيضًا حاالت عديدة من الفق

  . والثقافية
صادية    األمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر الع       / ولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز الحقوق االقت

صادية ال                   . الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي ومن ثم فالدولة تتحمل التزام
ي أو ضغوط من طرف خارجي،                    تسبب قلقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آا           ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج ن ذل

شكل        " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       . مثل مؤسسة مالية دولية    م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ
دولي    جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية              اون ال ة    . المتعلقة بالتع ذه العملي وه

ة                    يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . رية تتطلب تنسيقًا محسنًا وسط الهيئات الحكومية ذات ال وه
دريجي   ال"من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في                   ق الت ل  " تحقي ب

  .  منه2أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 
  

ى           ضًا عل ق أي د عل ة ق ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ة  "إن العه ا يت  " االلتزامات الجوهري دول فيم ق لل عل
ًا،                   . بتطبيق الحق في سكن مالئم     ا فوري ا يجب اتخاذه اك خطوات بعينه ة، فهن وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن حالة التنمية ألي دول

ى              اإلقالعوتشمل  . باإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسان       ضًا االنخراط عل وق، وأي  عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحق

                                                 
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  136

لرئيس  قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالح2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى ): "القانون الداخلي ومراقبة المعاهدات (27 المادة  137
 ال يجوز إلحدى الدول إثارة -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46طغي على ماجاء في المادة وهذه القاعدة ال ت." المعاهدات

درة على استخالص المعاهدات آمؤثر الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالق
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2. على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية

  ”.دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 138



ات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم المعيشية وفقًا للعناصر المحددة        نحو إيجابي في ممارس   
  139.والتي شرحناها آنفًا

 
  التحقيق التدریجي بالتطبيق على السلع والخدمات العامة/ عدم التراجع

تناول المرء أمثلة من اإلصالحات االقتصادية في عهد على السلع والخدمات العامة، ي) عدم التراجع(في تطبيق مبدأ عدم النكوص 
وتحمل الدولة التزامًا تعاقديًا بتصديقها على العهد . العولمة والتي تؤدي إلى االنتقاص من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

في عدم استقرار أو ضمان التمتع  قتصاديةتسبب السياسات االالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بضمان عدم 
، سواء آان ذلك ناتجًا عن تغيير سياسي داخلي أو ضغوط من طرف خارجي، مثل مؤسسة بالحصول على السلع والخدمات العامة

كل جزًءا ، من األهمية الحيوية أن تضمن الدولة آون الحق في سكن مالئم يش"التحقيق التدريجي"ومن ثم، فإنه لضمان . مالية دولية
وهذه العملية التحضرية . متكامًال من اإلطار الكامل لحقوق اإلنسان الخاص بسياسة التنمية، خاصة الترتيبات المرشدة للتعاون الدولي

وهذه ليست فقط . تتطلب بالطبيعة تعاونًا أفضل وسط الهيئات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارات العدل، والمالية، والشئون الخارجية
، بل "التحقيق التدريجي"ازع الواجب الداخلي نحو المواطنين أن تضمن الدولة التأثير اإليجابي لشراآات التنمية فيما يتعلق بالـ من و

  ).2المادة (إنه أيضًا التزامًا خارجيًا للدولة الطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 

  التعاون الدولي 
  عاموصف 

دولي    "تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق           ادة    140".التعاون االقتصادي ال رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق
اون                       ساعدة والتع ق الم ا وعن طري العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده

ع         الدوليين، وال سيما   ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م  على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده
  .الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

  
إن     وبروح االتفاقيات العديدة متعددة األطر     ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "اف بشان حق ق الت صادية واالجتماعة    " التحقي وق االقت للحق

ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دولي"والثقافي اون ال ن خالل  " التع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن
  :العالقات مع الدول األخرى، واألمم والشعوب

  التضامنفي المؤاخاة و
 ديمقراطيًا وخارج حدودها
 أو جماعيًا/فرديًا، وباالشتراك مع و

  
وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظمة العالمية على النحو           

سح  أن ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة"على أنفسنا    ة أف رة   ."  في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم
ي      دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح اق تح صادية      "الميث صبغة االقت ة ذات ال سائل الدولي ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع تحقي

ا بال    واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جم          ك إطالق يعا والتشجيع على ذل
  ." تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

  
  : من الميثاق55 علينا المادة ووبربط التعاون الدولي مع تقرير المصير آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتل

ذي يقضي      رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية     دأ ال رام المب ى احت  الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل
ى أن                             م المتحدة عل ر مصيرها، تعمل األم ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب رام       ...بالتسوية في الحقوق بين ال الم احت شيع في الع ، ي

  " . اللغة أو الدينحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو
  

ه من                            م المتحدة، أن اق األم ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث
  :  الضروري

ا               ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ا يتوافق مع الميث ةأخرى بم اون مع دول وم     ) ز...(ق؛  واجب الدول للتع دأ أن تق مب
ة في إطار                          ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفترضة من قبله

 141.المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛
 

                                                 
 وكما هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، فان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال تتطلب                        "139

وبقدر ما تعتبـر أي خطـوات كهـذه         . ناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها             سوى امت 
 للمواد  متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا                     

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك23 و22 و)1(11
   2 .1 المادة المشترآة 140

 2625إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق األمم المتحدة، اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا رقـم    141
 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(



سالم                  يتقاسم الدول األعضاء باألمم المتحدة واجب التعاون       ى ال اظ عل ك للحف نهم، وذل  بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي
ذه      . واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاهية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز               وفي سبيل ه

  : ثلالغاية النبيلة، جسد اإلعالن بواسطة أعضاء األمم المتحدة تعهدات، م
سيادة                     ) ج( ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي صادية واالجتماعي تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت

  والتكافؤ وعدم التدخل؛
ام  تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو منفصلة بالتعاون مع األمم المتحدة و )  د( بما يتفق مع األحك

  .ذات الصلة الواردة في الميثاق
  

وم والت               دم          كوعلى الدول أن تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي
دولي  افي ال ي والثق ستوى     . التعليم ى م صادي عل و االقت ة النم ي ترقي اون ف دول أن تتع ى ال دان   وعل ا يخص البل ة فيم الم، خاص الع

  142.النامية
 

م                2باإلضافة إلى ما جاء في المادة         من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعلن العهد تعريف نظم األم
ة   - إخراج تقارير الرصد   ويمكن العهد المجلس االقتصادي واالجتماعي من     . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   143.عن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية لألمم المتحدة

بعض          دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معايير التفاقيات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensمعايير أو قواعد حقوق اإلنسان وغيرها من مبادئ القانون 

  
ومن أجل أغراض االتفاقية . تجتنب االتفاقية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانون العام الدولي  

ل برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن        الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول ومعترف به من قبل المجتمع الدولي للدو             
  .  تعديله فقط بتوسطة معيار الحق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصية

  
ق                     والدول األطراف التي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما يتسق مع التحقي

وق ا دريجي للحق صاديةالت ة/ القت ة/االجتماعي سان الخاصة  . الثقافي وق اإلن ى نحو خاص لحق د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف وم
  .السكن المالئمباألرض و

  
وق المتضمنة في الحق      آآلوبالنسبة للدولة المانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت      أي من الحق

ة       في سكن مالئم بالن    دان المنتفع دم                   . سبة للسكان في البل سرية، مصادرة أو ه ى إخالءات ق ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م وه
ازل ون   . من د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال سفر عن إزاح ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال وف

ود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان المنصوص     موضوعًا للتشاور مع األشخاص المتأثرين وعلى الجه      
  .عليها في الميثاق

  
ا من إجراءات             رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف الهيكلي، واالستثمار األجنبي غي

ات الم  ساعدة للترتيب رامج الم ات وب صطبغ باتفاقي ة   ت سان للدول وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع عاصرة الثنائي
والدول األطراف  . واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة             . المتأثرة

ى                      اظ عل سئولية الحف ة وم ة الذاتي ديها فرصة الحماي سان ل وق اإلن ة       في آليات حق ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي التزاماته
  . لضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان القانوني للحيازة بالنسبة للسكان) األخالقية، القانونية، العملية(
  

ر في         وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مسألة محلية، فإن اآلليات اإلقليمية                يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب
ة                       ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب دول وإجراءات عملي نح        . تحديد التزامات ال ال، يم ى سبيل المث عل

  :، والتي تفر بأن1 : 21اتفاق واسع على مدة التعاون الدولي في مادته ) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 
  

ان شعب   . ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم
ه الحق المشروع فى استردادها                     . 2. من هذا الحق بأى حال من األحوال       ى ممتلكات تيالء عل م االس في حالة االستيالء، للشعب الذى ت

ي     رس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس يما. 3. وفى التعويض المالئم   اون اقتصادى دول ة تع بااللتزام بتنمي
ة        . 4 .قائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال

دول   . 5 . الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي       أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها        تتعهد ال

                                                 
 .  المرجع السابق142
ة                          " تنص على أنه     22 المادة   143 االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي م المتحدة األخرى وهيئاته ات األم اعي استرعاء نظر هيئ للمجلس االقتصادي واالجتم

زة آل في مجال اختصاصه،            بتوفير المساعدة التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها في هذا الجزء                ك األجه ساعد تل د ویمكن أن ت ذا العه من ه
 ”.على تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهد



ا           األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين
  .بيعيةلشعوبها من االستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الط

  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ة المرتبطة بالتجارة،                      ات الممتلكات الثقافي تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ة بمراجع إن الدول األطراف مطالب
ة التجارة ال          ددة األطراف، في سياق منظم ساعدة    واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع ة، وشروط الم عالمي

ساق مع                                ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النقد الدولي الت
ا                    ة لمواطنيه ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق . االلتزامات المرتبطة المنصوص عليه

ة            لدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال       وا صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق ة مشروطية ستكون معرضة ل ضمان أن أي ل
  . والثقافية بالنسبة لسكان الدولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاق

  
ازة                     سكن والحق في حي وق ال ان من حق ة وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حرم ة                . آمن ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال

ازتهم                 دون حي ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ى في الحاالت    . والذين تم تسريحهم آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م وحت
دول األطراف في م            سبة لل ال في       التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية الدولية بالن وق العم دفاع عن حق حل ال

  . السكن المالئم عن طريق الحماية القانونية والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرى
  

ازة اآل فيوالمثال على التعاون الدولي     ة   انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطبيق على السكن المالئم والحي من
ا              ق به هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ثالثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل

دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمرات استيطانية، أو ممن جرائم دولية، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات         
ن ا ةأي أشكال أخرى م ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال سماح . ل ن ال دول األطراف م ع ال والواجب يمن

ال يمكن               للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصالح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم
ذه األشكال من                . ة بهذه الطريقة  أن تسهل من انتهاآات دولة أخرى للميثاق او اتفاقي         اتزال ه ة في دول م وهناك اليوم العديد من األمثل

ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  . االنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو تعاون مع دول أخرى   
  . ما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدوليةهذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة المرتكبين لها بعد على أي مستوى، ب

  
ة ألشخاص                           ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل إن مشارآة دولة في عقوبات اقتصادية دولية من النوع الذي ي

واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق الحقوق .  الدول دولي الخاص ب د ال د نص العه صادية وق االقت
ة أو          نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعي

   144.جزائية والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاك
  

من (ة قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق للتنمية والمساعدة الماليواإلمداد المباشر أو المشارآة في برامج 
وهو ما يشكل خرقًا ). قبيل، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن، أو اإلخالء القسري، الخ

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق وعلى نحو أآثر تحديدًا، البد للعهد الدولي الخاص بالح. لاللتزامات التعاقدية
مودعة أن يوجه ويحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض شرطيات اقتصادية على دول 

بنوك التنمية لإلخالءات وقد أصبحت قانونية تدعيم . أخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية للسكان
القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة من الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير 

  .مباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخاصة بحقوق اإلنسان
 

   بالتطبيق على السلع والخدمات العامةالتعاون الدولي
التعاون في مجال التنمية الدولية، سواء   تنتج عنإن الحماية المتطورة أو األفضل للحق في الحصول على السلع والخدمات العامة

وأي تعاون . ة الماديةآان ذلك بواسطة تدعيم القدرات اإلدارية أو الحكم أو اإلمداد بالخدمات أو التعاون التقني أو الفني ذو الطبيع
  .أو قطاع آخر ينبغي أال يؤثر على الحصول على السلع والخدمات العامة تأثيرًا سلبيًا/متقاطع مع استثمار في المستوطنات البشرية و

 
  مبادئ تطبيقية أخرى  

ا  .  اإلنسانإن المبادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك المذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق        في الوقت نفسه، يمكنن
م       سكن المالئ اهيم من خالل       . األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال ادئ والمف ذه المب وتظهر ه

ا                    ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي تم بواسطة الهيئ ت والتوصيات  الفقه الدولي لمراجعات الدول األطراف والتي ت
آما أنها تأتي أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متعددة األطراف،               . العامة لتلك الهيئات  

سان          آومن   وق اإلن ق حق ق     . راء الخبراء الموجودة في األدب القانوني، ومن الخبرة المتطورة في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن
  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" عدم تجزأ الحقوق: "بد من وضعها في االعتبار تعرف بـ ال
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  عدم تجزأ الحقوق

ات حق       م يأتي  و.  مفهوم حقوق اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت نفسه             رز محتوي دما نف ه عن ن اإلدراك بأن
  .نب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًامن الحقوق، فنحن نتعامل مع جوا

  
سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل رك               . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ زل يت ة للمن ة أو الهيكلي دهور في المالمح البنائي فالت

ضمان ال    "السكان عرضة  للتلوث في المحيط المباشر للسكن، وهو بال شك يؤثر على التمتع بالحق في                  شة یكفى ل صحة مستوى معي
الحقوق                25على حد ما جاء في المادة       " والرفاهة له وألسرته،   دولي الخاص ب د ال  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه

ة یمكن بلوغه     حق "االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته      –." آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي
  .  من العهد12 المادة

  
دول، حيث                         وق التصويت في معظم ال ار حق ًا النك د مطابق ان محل         أوبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع سجيل والتصويت يتطلب ن الت

ده،   في "ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق آل فرد . domicile fixe إقامة ثابت  ة لبل المشارآة في إدارة الشئون العام
سان            " ين یختارون في حریة   إما مباشرة وإما بواسطة ممثل     وق اإلن المي لحق ادة  (آما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق

ام             سياسية ع ة وال وق المدني دولي للحق رد في          1966العهد ال ا             " آحق لكل ف ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام شارك في إدارة ال  أن ی
ة،        ارون في حری ادة   " (بواسطة ممثلين یخت ع خب   ). 25الم ل و        وبتجمي دولي للموئ الم،     آرة أعضاء التحالف ال ى مستوى الع خرين عل

ساني       صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "فت انتباهنا أيضًا إل ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل
  . وسط الحقوق أو العناصر المكونة للحق في السكن المالئم

  
ه           إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات     سر فهم ا يي ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي وق  . من أي نوع يمكن أن يكون ت وحق

بعض،                       . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       ى بعضها ال دة عل سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل ومع ذلك فعل
ي جاءت في اإلعالن                  من ا . والفصل الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي         سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق ألمثلة على ذل

صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق ى         . الع ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب دين أساس ي عه ي تبن سبب ف وال
ا                   دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966م  أيديولوجيات الحرب البادرة المتعارضةالتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي

صادية          الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال أي
ة الخاصة    "واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األيديولوجية أيضًا لتستبعد حق من حقوق اإلنسان وهو          من  " الحق في الملكي

ه الفصل          ). 17المادة  ( العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان            هذا ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال
سياسية يعترف في                         ة وال الحقوق المدني بين العهدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال أن العهد الدولي الخاص ب

  :ديباجته، بأن
ة     ا.... لسبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري

سياسية،             ة وال ه المدني ع بحقوق سان من التمت ين آل إن ة الظروف لتمك المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ
  صادية واالجتماعية والثقافية،وآذلك بحقوقه االقت

  
دهورات أخرى                    ي          . وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سياسية الت ة وال وق المدني سبة للحق بالن

ة          (الثقافية  /االجتماعية/حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الحقوق االقتصادية        ة الغربي رح بعض    ،  )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل اقت
ؤلف ا  يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن وق" أجي صادية    [1]145..للحق وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن /  مق

ـ             . الثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتهاآات       / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "فترشيح الحقوق المدني من  " جي
وق  " الجيل الثاني : "يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية      الحقوق إنما    وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق

                                                 
145[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 

the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . ة وسياسية في طبيعتها وتخدم لحماية من جور الدولةترى الحرايت أساسًا مدني ’Vasakمن وجهة نظر فاساك . الجيل األول من حقوق اإلنسان يتعامل مع الحرية
 ,f speechfreedom o, right to a fair trial.  المحاآمة العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهااألول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

freedom of religion, من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية21-1لمواد من وذلك آما جاء في ا . 
وهذه النظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما يجعلها ، ومن ثم فالجيل الثاني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادية، ثقافية

 أن تحجم عنها األعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال التي يفترض أال تقوم بها الدولة أو أي إن ;positive rights يجابية حقوق إ
  . في سبيل إدراك الحقوق -مثل اإلخالء القسري

وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق ." التضامن"الجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو 
  . غير مؤآدة قانونيًا أن هذه الحقوق لم تعد ملزمة بعد وومعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض. في المشارآة في التراث العام للجنس البشري

، وروج )مدنية وسياسية(وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستند على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق 
، حقوق التضامن، متمثل )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة(والعالم الثالث ). اعية والثقافيةاالقتصادية واالجتم(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  . في نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من االستعمار المعطلة حتى اليوم
. 



ة    ". جيل ثالث"مميزة عن الحقوق الفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير، أصبحت تعتبر آـ   ذه الرؤي وقد ظلت ه
ك                  " التحقيق التدريجي "ـ  على قيد الحياة بسبب سوء فهم لل       ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال وب في العه المطل

ق أو     خالتحقيق المتروي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال           وق معرضة للتحقي ك الحق اصة بتل
سان ي    ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  اهي      حقوق اإلن ذه المف ة     مكذب ه ذا أن       .  المتدرجة أو الجيلي م، فال يمكن لطاقم األدوات ه ومن ث

ي تفصل                            ات الت ة أن النظري ل لحقيق ة، ب ة أو فكري يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحقوق اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي
  . بدقة بين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقع

  
  : ا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةومن خالل هذ

وق                              ـين الخاصين بحق دين الدولي ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي إن الحق في السكن المالئ
.  سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز            وقد. اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     

وق            سائر الحق ع الكامل ب ات              -ويضاف إلى ذلك أن التمت وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل الحق في حري ل رابطات   ( مث مث
رارات              ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقا       )المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية      اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم مت

وبالمثل، يشكل .  أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع        -العامة  
ه أو مرا       الغ    حق الفرد في أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل دا ب سالته بع

  [2]146.األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم
  
 

  االلتزامات الجوهرية
الم                   إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص المعاهدات،        دول األطراف حول الع وب لل ه المحدد المطل دم التوجي وحدها، ال تق

ة ا الدقيق ة التزاماته دو. لمعرف د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي دول والن ب ال ة تطال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت لي الخاص ب
دابير  "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " باتخاذ خطوات" ي الت  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)" بتبن

" تدريجية"،  " مالئمة"ول بأنها يجب أن تكون      التدابير، فيما عدا الق   / األعمال/القليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون عليه تلك الخطوات           
(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  ي  ، تتضمن اون دول شمل  تع  وت

ة                      ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق ة بالرصد تتحمل مهم ة القائم ات التعاقدي إن الهيئ ومن ثم ف
  . مداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطرافلإل

م   دول األطراف    : "3وفي تعليقها العام رق ة التزامات ال ة         [3]147”"طبيع صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  وفى العه
  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 

ستويات األساسية                              يقع ع  دير، بالم ل تق ى أق اء، عل زام األساسي بضمان الوف ى من االلت لى عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن
وق       واد                            . الدنيا لكل حق من الحق راد من الم ام من األف ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل ومن ث

ية، أو من الرعا ة األساس ية، الغذائي يم األساس يين، أو من أشكال التعل أوى والمسكن األساس ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ي
د           ا بمقتضى العه ى،           . ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماته زام األساسي األدن ذا االلت ى نحو ال يحدد ه د عل رئ العه إذا ُق ف

  raison d’être .148[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 
  

دول        ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود مادية للدول           ة من ال زم آل دول د تل من العه
ا المتاحة      "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       "بأقصى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ ،  وق

ي هي تحت تصرفها في                   "تعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها          ال وارد الت د من أجل استخدام آل الم قد بذلت آل جه
   [5]149."سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا

  
ه            تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن،      " االلتزامات الجوهرية الدنيا  "آما تتضمن    م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ  وتعزي

ق              . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم ين الت ومن ب
ضحايا في                        ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق انوني      االتساق بين التشريع المحلي والحقوق المنصوص عليها في العه إطار النظام الق

صادية             . الوطني وق االقت ة من الحق ق جوانب معين وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي
ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ز فوري دم التميي ل ضمان ع ن  . مث ه م ة أن ددت اللجن د ح صعب مواصلة"وق ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت

ٍو طبيعي        - منفذة -امات الفورية غير  االلتز ى نح ذاتها عل ضًا مع شروط           .  ل سق أي انوني يت سند الق ذا ال انون      وه ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي
أداء                   "على، والتي تنص    )1969(المعاهدات   ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها ب

   [6]150."إحدى المعاهدات
                                                 

 ). 1991 (9فقرة ." السكن المالئمالحق في : 4التعليق العام رقم  [2]146
  . E/1991/23) 1990(تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها الخامسة  [3]147
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]148
 .المرجع السابق[5]149
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23 اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في [6]150

 ال -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "تذهب المادة أيضًا إلى أن ." امعاهدات



  
ات مع أطراف أخرى                         وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السياسية والت

  [7]151.يمكن أن تثار تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسان
ق                     ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث م       ربما يكون عدم التميي دولي الخاص          . الحق في سكن مالئ د ال د نص العه وق

رى،      ياء أخ ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت ولي  "ب راف أن ت دول األط ي لل ينبغ
ار بوجه خ                       ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  . اصاألولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش في أحوال غي ه

ات             ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ة، أال توض الحال
  [8]152."األخرى

 
ثير من  أي، أن هناك آ. وتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتطبيق الفوري  التزامات سلبية      

دمير                                  ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال التدابير لتحقي
ين     صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ سفي للمن ة "التع ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م

 . تلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامة. ارةالجماعات المض
  

  العمومية
یولد جميع الناس أحرارا ومتساوین في      : "حقوق اإلنسان بسيطًا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     

شرية  فالجميع، وبال استثناء، ). 1المادة  (." الكرامة والحقوق  ومن  . مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب
دولي،  . وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إذا آان للحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل                وفي القانون ال

سق مع حق       يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ى نحو مت ع "عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال
ة للحد األدنى من ا  التمييز إعماًال    سير          . اللتزامات الجوهري دول تف سمح لل ٍو خاص، ال ي ى نح سكن، عل ى من    وفي مجال ال الحد األدن

نهم دون                واطنين بعي ط أو م ل عل  آالتزاماتها الجوهرية بشكل انتقائي، أي على مواطنين فق ا ضمان ت  خرين، ب ذ يه سكن    نفي  الحق في ال
خ          " للجميع"أيضًا   اجرين، ال ال المه ين، والعم ك المقيم راد          . بما في ذل ل في آون األف انون تتمث دة المتاحة في الق والخصوصية الوحي

  . المعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آأعضاء في األسرة البشرية
  

ة في الماضي، آل           وقبل اإلعالن العالم   ة، واإلسهامات الثقافي ي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد العبودي
ستويين                              ى الم ٍد سواء وعل ى ح انون والممارسة عل ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان هذا خدم آوسائل لتعزيز وترقية حقوق اإلن

دولي ي وال ذه اإلن . المحل ن ه د م ك فالعدي ع ذل ًا أو   وم ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ج
سان،                 . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      وق اإلن راف بحق ة في االعت وقد ساهمت المقاومة والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم

  :  العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوالواالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من. ولكنها لم تحمل قوة القانون
  :حدود مجال التطبيق

ام                         ق باالحتك ا تطب ة أنه ة بفعل حقيق إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستوى العالم، تعد أيضًا ذات محدودي
 .إلى جماعة فكرية أوعقيدية ما، دون تطبيقها بعمومية

ة العظمى       "الماجنا آارتا "فرضت    واطنين خاصة                     1215 أو الوثيق دة للم وق جدي ة حق ة آانت بمثاب ى الحصانة الملكي  حدودًا عل
 . ومع ذلك فإن هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الجغرافية للملك اإلنجليزي. المواطنين الحائزين ملكية خاصة

  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق
ة  ال"حققت    ة والتي         " ثورة األمريكي ستعمرات اإلنجليزي ة الحق في                 أصبحت في الم ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي  في النهاي

ومع ذلك، فإن الحق في تقرير المصير آحق لصيق، طبق في .  raison d’étatتقرير المصير آحق قانوني شرعي وسبب للوجود 
ز     حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المست        شعوب األصلية األخرى    . عمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -أم

 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم-والذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا لإلزاحة

                                                                                                                                                                      
إثارة الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على يجوز إلحدى الدول 

 يظهر -2. الداخلي ذات أهمية أساسيةاستخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها 
 ”.االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة

ثل الدائم، البعثة الدائمة المم ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية [7]151
لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 

  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

  ."تزامات الدول األطرافطبيعة ال: "3التعليق العام رقم [8]152 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم "} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]152 
 لكل شخص حق اللجوء إلى "اإلنسان تذآر إن  لإلعالن العالمي لحقوق 8ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن المادة " ،وفاءها بأداء إحدى المعاهدات

  ."المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون



راد            ة لألف وق المحقق ا والحق ة في سياق       سعى الفالحون الفر  . الثورة الفرنسية، بكل انجازاته وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت ن
 liberté, egalitéومع ذلك رفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، والمساواة، واإلخاء : الثورة

et fraternité وبترآيز فردي؛  
ة الخاصة        ومع ذ . نتائج الثورة البلشفية أسست لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ          ا    . لك رفضت الحق في الملكي ومع آونه

ات          ان األشخاص والمجتمع ة لحرم أداة عام ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه ًا لمنطق الغ أسست أخالقي
  . وشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن أهمية تلك الحقوق

  
  التراجع

ضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تحت     أسفرت حرآة مناه 
و  "قيادة عبد سابق صار في النهاية الجنرال  إن     Toussaint Louverture"رتوسان لوفرتي ك ف ، ومع ذل

ابليون      12فرنسا نفسها التي أنتجت الثورة التي غيرت العالم فقط قبل     سي ن رال الفرن ام شهدت الجن األول  ع
ي    دة ف ة الجدي دمر الديمقراطي صالح  1801ي ق بم باب تتعل ة ألس ازات  إمبراطوري ذلك إنج ة ب ، مرجع

  . الديمقراطية المناهضة للعبودية في تاهيتي مع عواقب تمتد إلى يومنا هذا
  

وبالرغم من أوجه القصور المذآورة، فإن هذه الشواهد في اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محلي                
فقانون حقوق اإلنسان   . د ساهمت جميعها في تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي           ق

رك أي جماعة أو حاجة                            ى عدم ت سعى إل ي وعمومي ي انون دول اليوم يجسد االعتراف التراآمي في شكل ق
  . إنسانية بدون حماية متبادلة في النظام القانوني متعدد األطراف

 اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت                    حقوق عموميةإن  
ات، سواء ألسباب    العموميةآما أن . شعوب الثقافات األخرى تستحق مستوى أقل     تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من االلتزام

وق               خصوصية القانون المحلي، مثلما تن     ة تنتهك الحق ى ممارسات تقليدي اولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل
  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق

  
ة   آما هو الحال في       (وتفسير الحقوق باالتساق مع ثقافة ما        ة الثقافي سكن  المالئم رات دارجة        )  لل ارات وتعبي ًا الختي ًا محلي ي تطبيق يعن

ازة، أو            اومع ذلك، ف  . ر حقوق اإلنسان  محددة تتسق وإطا   ضمان الحي ساوية ل ر مت لممارسات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي
الوراثة، أو أية حقوق أخرى من حقوق اإلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي ومن المرجح أن تنتهك آل                       

اعي    وع االجتم در -من أحكام المساواة بين الن ا الخاصة             الجن دة فيين واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه  ال
   [9]153).1969(بقانون المعاهدات 

  
تراتيجيات      نفيذوبينما تمضي خبرة التطبيق والنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن ت    وع من االس  حقوق اإلنسان، آاشفة عن عدد متن

ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       داد              )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق سماح باالرت ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي ، ف
اقم األدوات               ا في ط ا هن ر عنه ة واالستحقاقات المعب ادئ الالزم راهين       . بالحقوق بشكل ينتقص من المب د من خالل الب ا هو مؤآ وآم

  .  آل مكاناألخالقية والسند القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في
  
  

  خاتمة
أما .  إن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسان                 

فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإلنسان أو معترف بها في الفقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث                 " مبادئ التطبيق األخرى  "
  . ضعها في االعتبارو
  

ادئ اإلضافية    وضع هذهإن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على           المب
  . في االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاءها آخطوات إضافية في عملية الرصد

 الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم            ئةتجزفعدم  
فهي  " الحقوق المطابقة "أما  .  على العهد الدولي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد على الحق في السكن             4

وق تظه       ين                           مشتقة من حق ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به ر مصادرها والمف
  . ومن ثم، فإن االستحقاقات أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم عدم التجزأ بشكل عملي. وآليات أخرى

في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق  تنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و
م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من       (، والمجسدة هن سكن المالئ د    ).  ح-أ عناصر الحق في ال إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب

ة           الحق في السكن   نفيذالمحلي بالنسبة لطبيعة ومستوى الجهد المطلوب لت        هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي
  .وبطرح حلول من جهتك لمشكالت في المجال والميدان

                                                 
 



  
سه في المدى       ،  الحق في سكن مالئم فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم            عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م

دولي   لكل من 2ضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم       الواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية ال      انون ال المصادر   ومصادر الق
  .الشعبية

  
األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة هذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آمادة لدورة 

فبتطبيق . روري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافيةومن ثم سيكون من غير الض.  آانتاتعليمية، تدريبية، أي
المنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع جميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض 

  .والمعتمدة بعضها على بعض موضع الممارسة الحية
  
 
  الضمانات. 4

  كن المالئمضمانات الحق اإلنساني في الس
يمكن أن . سوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدك

ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . نبدأ بالتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي األآثر آلية
إنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني قانونية و

  .في السكن المالئم
  

التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية(ومن ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصديقها على المعاهدات الدولية 
أو (ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة . نساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددةاإل

أما على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب أن يساعدنا التقييم على تحديد أي القواعد والقوانين . في الدستور الوطني) مساوية
. األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق يخوله الحق اإلنساني في السكن المالئمالمشرعة أو النظم 

يفترض أن تمثل السياسات والبرامج والمؤسسات العامة والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور التطبيق العملية 
  .دفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني على أقصى المستويات اإلجرائية المحليةالمكملة لتلك المعايير القانونية والحترام وال

  
  .هنا یبدأ التحري

فمن اآلن سوف يصبح . عددًا من األسئلة للراصد آي يجيب عليها" الضمانات"اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في التحري عن 
 الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام إلى الخاص دورك أآثر تفاعًال، وبالتالي سوف نتبع منهج تقييم

  :ومن ثم نرآز على
االلتزامات الناتجة عن : التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 

 . للمعاهدات ذات الصلة) دوليًا وإقليميًا(التصديق متعدد األطراف 
ق اإلنساني في األرض ذات الصلة بالح: النصوص واألحكام الدستوریة 

 .والسكن المالئم
 .التشريع والقانون المحلي: النظام القانوني الوطني 
تشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي أو آشخصية : المؤسسات 

 .اجتماعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفي
 .ذات التطبيق واسع المدى على مستوى البالد بأآملها: السياسات 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: جالبرام 
 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

  
وبهذا التنظيم والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل 
وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك . الئمحق من الحقوق االثنى عشر التي يخولها الحق اإلنساني في األرض والسكن الم

فقد تعرفت، على سبيل المثال، وحددت العديد من أدوات ". المبادئ الالزمة"و" المصادر"األسئلة من خالل األقسام السابقة عن 
اقي الضمانات الستكمال  سوف تتمكن من إدراج بنالمعاهدات متعددة األطراف التي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم واآل

الصورة الخاصة بكيفية ترجمة تلك المعايير إلى ضمانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من حقنا اإلنساني تختار أن 
  .ترصده وتقوم بتقييمه

  
ًا في        (لتطبيق  في اعتباره الضمانات المتعلقة بالمبادئ الالزمة ل      أن يضع   لقائم بالرصد   ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ا وضحت آنف آم
واد  ).  من طاقم األدوات3في الخطوة رقم   " السلع والخدمات العامة  المبادئ الالزمة بالتطبيق على     " وهذه المبادئ التي وجدت في الم

أمين   تطبق على مستوى العالم من القابلية للاألولى بجميع المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان، يفترض أن تكون من العمومية و          أجل ت
م واألرض             ة                . السياق الخاص بتحقيق آافة الحقوق، وليس فقط الحق في السكن المالئ ى قم أتي عل ل، أو ت ادئ تظل ذه المب وحيث أن ه



ا      ة     . اإلطار الحقوقي الذي ينطبق على السكن واألرض، فإنها تظهر أوًال في قائمة األسئلة في مسار تحقيقن ئلة تتضمن قائم ذه األس وه
وائم توضيحية؛ أي          . (لقانونية والتعليقات من قبل الدول لضمان هذه المبادئ المظللة أو الالزمة          من األدوات ا   ذه ق نرجو مالحظة أن ه

ى الوضع في                                ق عل ا ال ينطب درج هن ا تجد أن بعض من الم أنها ليست شاملة أو نهائية، وقد تكون على علٍم بضمانات أخرى، وربم
  .) بالدك

  
ه ضمانات        ريل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح   وبالطريقة نفسها التي ننتق  ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  حول ال

  . أآثر دقة وعملية تضمن تحقيق الحق في السكن واألرض عمليًا على أرض الواقع
  

الخاصة بتطبيق المبادئ ) بالسياقالمتعلقة عامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا تتضمن اختبارًا لـ 
أي، تقرير المصير، وعدم التمييز، (حالة الحق القانوني الخاص بالسلع والخدمات العامة  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في الالزمة

الضمانات ) 2(، وأيضًا )عدم النكوص، والتعاون الدولي/ الجندر، وحكم القانون، وعدم التراجع-والمساواة بين النوع االجتماعي
  .المنبثقة عن الضمانات المذآورة أعالهالملكية نزع  القانوني للحيازة والتحرر من ضمانلل) الوظيفية والمحددة(المحلية 

  
  

   ضمانات تطبيق المبادئ الالزمة 
  تقریر المصير

  تضمنًا سياق السكن؟أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، م
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العه 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117 اتفاقية العمل الدولية رقم 
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
  

خ، أو صوتت في        هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة ا     ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم ألطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم
  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(البشري الثاني الموئل  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ا   ان  إعالن وبرن ذلك من    (مج عمل درب ا يتصل ب ره األجانب وم ز العنصري وآ المي لمكافحة العنصرية والتميي ؤتمر الع الم

  )2002) (تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
  صير، بما في ذلك سياق السكن؟ليها الدولة، وتضمن تطبيق مبدأ تقرير المأو انضمت إأي المعاهدات اإلقليمية صادقت 

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  



  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1948(واجبات اإلنسان اإلعالن األمريكي لحقوق و 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 

سان،              عليها الدولة  تصادقانضمت إليها أو    ة  أي المعاهدات الدولي   وق اإلن تضمن تطبيق التحرر من التمييز، آمبدأ الزم وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(ل التمييز ضد المرأة إتفاقية القضاء علي جميع أشكا 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107م اتفاقية منظمة العمل الدولية رق 
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  
   )1961( األشخاص الذين ال دولة لهم اتفاقية تقليل 

  
خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عال   ات، ال م أو تجمع مية لألمم المتحدة، قم

  ييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟مصالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من الت
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(جتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان اال 
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     5+ الموئل الثاني   (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة           

 )2001 (25/2 -س
شأن   دة ب م المتح ات األم ًا توجيه زاحين داخلي خاص الم صويت ) 1998(األش ه بالت م تبني  UNHRCRت

E/CN.4/1998/53/Add.2 1998 فبراير 11 بتاريخ . 
  )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948( اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق 
  )متنوعة (قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان     امج عمل درب ذلك من    (إعالن وبرن ا يتصل ب ره األجانب وم ز العنصري وآ المي لمكافحة العنصرية والتميي ؤتمر الع الم

  صبتع
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال        وق، ش أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق



  ذلك سياق السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
ة أو          ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح    هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع قم

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟
  

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(الفريقي قرارات االتحاد ا 
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999 (إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-النوع االجتماعيالمساوة بين 

اعي       أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن تط           وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    -بيق الم در، آمب  الجن
  من حقوق اإلنسان، شامًال ذلك سياق السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

  )1965(ية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اتفاق 
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) ( والمعايير األساسيةاألهداف( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

 الجندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال  -صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي           
  ذلك سياق السكن؟

  )1967(الن اللجوء إع 
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     5+ الموئل الثاني   (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة           

 )2001 (25/2 -س
 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  

 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة( الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارات 
  )متنوعة (نة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسانقرارات لج 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  



ان     امج عمل درب ذلك من    {إعالن وبرن ا يتصل ب ره األجانب وم ز العنصري وآ المي لمكافحة العنصرية والتميي ؤتمر الع الم
  )2002(} تعصب
  )2001(فيذ إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التن 

  
اعي               وع االجتم ين الن ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي ادئ    -أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق در آأحد المب  الجن

  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(عالن األمريكي لحقوق اإلنسان اإل 
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
م أو تج         ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح    هل شارآت الدول ات، ال مع

اعي  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف ياق -الق ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن
  السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قي قرارات االتحاد االفري 
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

وق   حكم القانون  عليها الدولة تضمن تطبيق      تصادقانضمت اليها أو    أي المعاهدات الدولية     امًال   ، آمبدأ الزم وحق من حق سان، ش  اإلن
   السكن؟حيزذلك 

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(ل اتفاقية حقوق الطف 
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957(شبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية و107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  السكن؟ إلى مجال ممتدًا أيضًا آمبدأ الزم وحق من الحقوق، حكم القانونصالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق 
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  



 )1996(الموئل البشري الثاني  
م المتحدة ، قرار الجمعية العامة لألم    5+ الموئل الثاني   (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة           

  )2001 (25/2 -س
 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  بحقوق اإلنسانقرارات لجنة األمم المتحدة المعنية  
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان     امج عمل درب ذلك من    {إعالن وبرن ا يتصل ب ره األجانب وم ز العنصري وآ المي لمكافحة العنصرية والتميي ؤتمر الع الم
  )2002(} تعصب
  )2001(طة التنفيذ إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخ 

  
ق              انون   أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبي م الق ة،        حك ادئ الالزم ضًا       آأحد المب د اي ذي يمت وال

   السكن؟إلى مجال
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(مريكي لحقوق اإلنسان اإلعالن األ 
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
ات، ال           م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح  هل شارآت الدول

  آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟حكم القانون القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ 
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(وبية قرارات المفوضية األور 
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التراجع 

مبدأ عدم التراجع  في احترام،  عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق بالتصديقالدولة  هي المعاهدات الدولية التي قامت ما
  ؟ المالئمالسكنفي األرض و  اإلنسانيحق، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الالدفاع عن، نشر

  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117ل الدولية رقم اتفاقية العم 
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
 بصوتهات  عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلقمممرات أو ؤت في شكل ماألطراف متعددةاتفاقيات أو إقرار  شارآت الدولة في تبني هل

ق   ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق صادية   ل وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ع  ف دم التراج دأ ع مب
 ؟ المالئمالسكنفي األرض و  اإلنسانيحقواالجتماعية والثقافية بما فيها ال

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(الجتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان ا 
 )1996(الموئل البشري الثاني  



، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     5+ الموئل الثاني   (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة           
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(حقوق اإلنسان اإلعالن العالمي ل 
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان     امج عمل درب ذلك من    {إعالن وبرن ا يتصل ب ره األجانب وم ز العنصري وآ المي لمكافحة العنصرية والتميي ؤتمر الع الم
  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ق         بالتصديقالدولة   التي قامت    اإلقليمية هي المعاهدات    ما ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه رام،       عليها أو االن دأ عدم التراجع  في احت مب

  ؟ المالئمالسكنفي األرض و  اإلنسانيحق بما فيها الالدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(عالن المنامة إ 
 )1995(إعالن الرباط  

  
 لصالح قرارات في بصوتها أو أدلت إقليمية قمممرات أو ؤت في شكل ماألطراف متعددةاتفاقيات أو إقرار  شارآت الدولة في تبني هل

صادية و       تضمن تطبيق    إقليميةمنظمات   وق االقت ا    مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق ة بم ة والثقافي االجتماعي
  ؟ المالئمالسكنفي األرض و  اإلنسانيحقفيها ال
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(ل العربية قرارات جامعة الدو 
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  التعاون الدولي

مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام،  عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق بالتصديقالدولة  هي المعاهدات الدولية التي قامت ما
  ؟ المالئمالسكنفي األرض و  اإلنسانيحقثقافية بما فيها الالدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية وال

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  •
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  •
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  •
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 )1957(عوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأن حماية ودمج الش107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  •
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  •
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169ة منظمة العمل الدولية رقم اتفاقي •
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  •



 )1951(اتفاقية الالجئين  •
 )1954(شخاص من ال دولة لهم اتفاقية متعلقة بوضع  األ •
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  •
 
 بصوتها عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت قمممرات أو ؤت في شكل ماألطراف متعددةاتفاقيات أو إقرار  شارآت الدولة في تبني هل

ق   ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق رام، ال ل ضمان احت دولي ل اون ال صادية  التع وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع
  ؟ المالئمالسكنفي األرض و  اإلنسانيحقواالجتماعية والثقافية بما فيها ال

 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     5+ الموئل الثاني   (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة           

  )2001 (25/2 -س
 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان     امج عمل درب ذلك من    الم{إعالن وبرن ا يتصل ب ره األجانب وم ز العنصري وآ المي لمكافحة العنصرية والتميي ؤتمر الع
  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ة  هي المعاهدات      ما ي قامت      اإلقليمي ة    الت ق           بالتصديق الدول ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ا أو االن د  عليه ضمان    مب دولي ل اون ال أ التع

  ؟ المالئمالسكنفي األرض و  اإلنسانيحقاحترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها ال
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(سان اإلعالن األمريكي لحقوق اإلن 
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
 قرارات في  لصالحبصوتها أو أدلت إقليمية قمممرات أو ؤت في شكل ماألطراف متعددةاتفاقيات أو إقرار  شارآت الدولة في تبني هل

مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  تضمن تطبيق إقليميةمنظمات 
  ؟ المالئمالسكنفي األرض و  اإلنسانيحقبما فيها ال

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(ان اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنس 
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
ييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، ما هي االلتزامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدولة لضمان عدم التم

  . وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبالتالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية
  



ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية على 
 المهمة المعهود بها إلى الدول األطراف في تتعد مراقبة تلك االلتزاما. ير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسيةاإلعالنات غ

  .والتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراقبون من الحكومة والمجتمع المدني) الدول المصدقة(المعاهدة 
ات متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية والمالية آما يجب أن نضع في االعتبار أن بعض اإلعالن

تلك االتفاقيات قد تعوق . الدولية قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسان
 تحتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسان الثقافية ولذا يجب أن/االجتماعية/التمتع بالحقوق االقتصادية

  في المقام األول وليس العكس 
  

  ضمانات محلية  
   تصدیقات وتعليقات دولية

سكن          انضمت إليها أو    أي المعاهدات الدولية     م،    صادقت عليها الدولة تضمن الحق في ال سلع والخدم         المالئ ى ال ات خاصة الحق في الحصول عل
  .)لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق في السلع والخدمات العامة (؟العامة

  
  أحكام دستوریة

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم بما في ذلك السلع والخدمات العامة؟ 
 

  من الحق في تقرير المصير محليا؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يض 
  

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من عدم التمييز؟ 
  

   الجندر؟-هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساواة بين النوع االجتماعي 
  

  ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القانون بما في  
  

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ 
  

ا                                ا فيه سان بم وق اإلن ة في ظل إطار عمل وأهداف حق ات الدولي ه، يضمن إجراء العالق ا يماثل ة دستورا، أو م هل تحوز الدول
  القتصادية واالجتماعية والثقافية؟الحقوق ا

  
  النظام القانوني القومي

  هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم، شامال السلع والخدمات العامة، آحق منفصل في النظام القانوني للدولة؟ 
  

  هل يتماشى التشريع القومي مع الحق اإلنساني في األرض والسكن بما في ذلك السلع والخدمات العامة؟ 
  

  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ 
  

الحكومة ويتم /هل يتماشى التشريع القومي والمحلي مع الحق في التحرر من التمييز؟ ما هي القوانين التي شرعتها الدولة 
 اإلنساني في السكن المالئم خاصة السلع تطبيقها بالفعل لضمان عدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق

  والخدمات العامة؟
  

  هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصولهم على الحق في حيازة آمنة تتالءم وتتساوى مع اآلخرين؟ 
  

 واألرض السلع هل يحافظ القانون القومي والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالسكن 
 والخدمات العامة ؟

  
هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل  

  المتعلقة بالسكن واألرض السلع والخدمات العامة؟
  

  وف المعيشة؟هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظر 
  



هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل داخل البالد، في ظل  
إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم 

  لع والخدمات العامة؟شامال الس
  

هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم بما في  
  ذلك السلع والخدمات العامة؟

  
في ذلك السلع والخدمات العامة؟ هل يتميز أداء القضاة والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما  

  ما هي األمثلة على ذلك؟
 

  شرائع ومؤسسات
  

  هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم في تقرير المصير؟ 
  

ن ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السك 
  المالئم خاصة السلع والخدمات العامة؟

  
  هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط السلع والخدمات العامة؟  

  
ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في  

  السكن المالئم خاصة السلع والخدمات العامة؟
  

ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق  
  في السكن المالئم خاصة السلع والخدمات العامة؟

  
التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) عيةبما في ذلك المعايير االجتما(ما هي المؤسسات غير الرسمية  

  وخاصة السلع والخدمات العامة؟
  

ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة معها التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في  
 دمات العامة؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة السلع والخ

  
  آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن السلع والخدمات العامة لمن يحتاجون ذلك؟ 

 
  السياسات

  ما هي السياسات التي تطبق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة السلع والخدمات العامة؟ 
  

عاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في ال تنسى أن محتوى الم
وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق 

     والتحسين المستمر لظروف المعيشة عدم التراجع  /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

  آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من السلع والخدمات العامة؟ 
  

  آيف أثرت السياسات الوطنية إيجابيا على السلع والخدمات العامة في البالد من اجل ضمان عدم التمييز؟ 
  

ماعي في البالد إلى تحسين ظروف السلع والخدمات العامة في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون آيف أدت سياسات النوع االجت 
  ذلك؟

  
  آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقيق العدالة إلى تعظيم ظروف السلع والخدمات العامة خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ 

  
شة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق مثل آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف المعي 

  السلع والخدمات العامة خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟
  



ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو  
  المالئم خاصة ما يخوله من السلع والخدمات العامة لمن هم في حاجة إلى ذلك؟احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن 

  
إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو ممارسات دولتك الرسمية في ضمان الحق في السلع والخدمات  

  العامة؟
 

  البرامج
) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(ي في الفترة الماضية ما هي الخطوات التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطن 

إصالحات قانونية، تطوير البنية التحتية، : قد تشمل(من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من السلع والخدمات العامة؟ 
 الدولية  وتقييم تطبيق حقوق طرق تنفيذ وتطبيق اآثر فعالية، برامج تسجيل السكان، برامج للنظر في التصديق على العهود

  )الخ....السكن
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
ون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعا

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

ما هي برامج  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم وخاصة  
  السلع والخدمات العامة؟

  
  لوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف السلع والخدمات العامة؟ آيف عظمت تلك البرامج ا 

  
ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على السلع  

  والخدمات العامة في الدولة؟
  

 االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تحسين هل هناك أي برامج وطنية للنوع 
  ظروف السلع والخدمات العامة في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض وقضايا الميراث؟ 

  
دالة و التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن هم ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق الع 

  في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الحق في السلع والخدمات العامة؟
  

ات آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من السلع والخدم 
  العامة لمن هم في حاجة لذلك؟

  
ما هي الطرق التي ضمنت بها برامج اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو  

   إلى ذلك؟احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من السلع والخدمات العامة لمن هم في حاجة
  

هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين  
  السلع والخدمات العامة لكل من يعيش على أرضها؟

 
  المشروعات

سنوات أو منذ آخر / سنة( الفترة الماضية ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في 
في شكل مشروعات استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من السلع ) تقييم قمت به

  والخدمات العامة؟ 
  

 السكن المالئم، ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في 
  وخاصة السلع والخدمات العامة؟

  
  آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف السلع والخدمات العامة؟  

  
يجابيا على ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إ 

  السلع والخدمات العامة في الدولة؟
  



هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى  
   الميراث؟ تحسين ظروف السلع والخدمات العامة في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض و قضايا

  
ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة  

  لمن هم في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم السلع والخدمات العامة؟
  

المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من السلع والخدمات العامة لمن آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين  
  هم في حاجة لذلك؟

  
ما هي الطرق التي ضمنت بها مشروعات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود  

 في السكن المالئم خاصة ما يخوله من السلع والخدمات العامة لمن هم في حاجة الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق
  إلى ذلك؟

  
هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين  

  ش على أرضها؟من خالل مشروعات تطور بالفعل من السلع والخدمات العامة لكل من يعي
 
 موازناتال

 العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانية مع أهداف اإلنفاق موازناتما هي ال 
 والتطبيق الحقيقية؟

  
مشروعات المؤثرة على هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج وال 

 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟
  
  

 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازناتهل يتمتع العامة وأفراد الشعب بإمكانية االطالع على  
 ؟التأثير على ما تخوله حقوق السكن من السلع والخدمات العامة

  
هل تدعم المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية  

 للمحتاجين خاصة بالنسبة لما يخوله الحق في السكن من السلع والخدمات العامة؟ 
  

 طاع اإلسكان شامال ما يخوله من السلع والخدمات العامة؟ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لق 
  

 ما هي االلتزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من السلع والخدمات العامة؟ 
  

 ما يخوله من السلع والخدمات العامة؟ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال  
 
  عقبات، عراقيل، عوائق. 5

في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناصر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح القانوني للسكن المالئم، 
ا يتعلق بتصنيف الحق مع االلتزامات وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيم

ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات االجتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئيسي . الموازية على الدول المصدقة
ولويات المحلية تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واأل. لحقوق اإلنسان على مر التاريخ

  .آما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق على الحالة التي تتناولها. لحقوق اإلنسان
  

ضمانات                                 م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م وفي هذه الخطوة فإنك تتق
وق                    . مكونة له ال ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق سوف تنتق

ات                       . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان عينات األسئلة التالية تساعدك آراصد عل
ى                          والعراقيل والعوائق والتهديد   ان من حق وعنصر الحصول عل اك والحرم سبب في االنته ات والقيود التي تسببت في أو هددت بالت

  .السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ الذي نتعامل معه حاليًا
  

وافر    عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على              أي حق يعد من الضروري ضمان ت
فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وضعنا،                  . أفضل وأآثر المعلومات ثقة   

  :إال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالية لمعلوماتك



 .التمام أو األحكام 
 .يل والتحديددرجة التفص 
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  
 ).نقص التناقضات: مثال(تكامل المعلومات  
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(االستخدام الفعال للغة  
 .االرتباط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكن: االتصال 
 ).السمعة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمع(مصداقية المصدر : المصداقية 

 
ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسجام بين التأآيدات النظرية للحق اإلنساني في األرض والسكن والواقع المحلي سوف تحدد 
اآلن إلى أي مدى تساهم العوائق، العقبات، العراقيل، التناقضات في انتهاآات محتملة أو فعلية للحق في الحصول على السلع 

   :تدعم األسئلة التالية تلك العمليةوسوف . والخدمات العامة
  

 عقبات تعترض المبادئ الالزمة 
  تقریر المصير

هل الناس غير راضين عن شروط الحصول على السلع والخدمات العامة متضمنًا ذلك الحصول على المياه، والصرف  
 الصحي والطاقة؟

 
الحصول على السلع والخدمات تحديد شروط هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة دور فعال في  

 العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟
الحصول هل يفتقد المجتمع إلى المعلومات الكافية أو القدرات الكافية للتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة  

المعلومات، التعليم، المقدرة، "انظر  {الطاقة؟على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي و
 }"في طاقم األدوات" وبناء القدرات

هل تعد األمية عائقًا أما الحصول على المعلومات الكافية للتمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يخوله من حق في  
المعلومات، التعليم، : "انظر {قة؟الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطا

 }"في طاقم األدوات" المقدرة، وبناء القدرات
 

  عدم التمييز
الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في  

 الصحي والطاقة؟
ن التمييز الممارس عشاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو أي نوع م) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

 الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟مؤسسي في صورة ما يؤثر على  
  ياه، والصرف الصحي والطاقة؟الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المما هي طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق  

 
   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي

الحصول على السلع والخدمات العامة، بما هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يطبق على تفعيل الحق في  
 في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟

الحصول اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على هل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى  
 على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟

هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآور واإلناث في  
  جميع األعمار؟ آيف؟

  
  حكم القانون

خفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات الذات الصلة دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإلنساني في هل أ 
 السكن المالئم؟

هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية يمكن أن تحد من اثر الضمانات  
 ما يؤثر من ذلك في الحق المخول اللحصول على السلع والخدمات العامة، بما في الخاصة بالحق في السكن المالئم، خاصة
  ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟

هل تعوق أوجه القصور القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع  
الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف لمالئم، خاصة الحق في عن الحق اإلنساني في السكن ا

  ؟الصحي والطاقة؟



هل أخفقت الدولة المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مشكلة بذلك حدود على خيارات البحث  
 الكبرى للحق اإلنساني في السكن المالئم؟ عن العدالة ووسائل االنتصاف أمام االنتهاآات 

 هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السكن؟  
هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصلة والتي تغطي الحق اإلنساني في السكن  

  المالئم؟
فيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتعلقة بتنفيذ الحق هل أخفقت الدولة وحكومتها في تن 

 اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 تعمل بسلطة مستقلة؟ ) القضائية، التشريعية، التنفيذية(هل الفروع الثالثة للحكومة  
  نظام واحد من القانون؟ هل تنسق الفروع الثالثة للحكومة بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل 
  الجندر؟ -هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن المساواة بين النوع االجتماعي 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

 الديمقراطي؟ 
 الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ هل تفتقد  
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات الدولية في إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان،  

 متضمنًا ذل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ 
قر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك الحصول على السلع والخدمات هل يفت 

 العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟
 هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة؟ 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

  الديمقراطي؟
هل أخفق التشريع في تحقيق االنسجام بين القوانين القومية وااللتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في فيما يتعلق بتشكيل  

ت تؤثر في الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف سياسا
 الصحي والطاقة؟

الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي هل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  
 والطاقة؟

أو السياسات المكافحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك الضمانات الخاصة /انفاذ القوانين وهل هناك قصور في  
  النساء واألطفال، واأليتام، الخ؟: بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل

أو صادقت عليها /وهل تخفق السلطات المحلية في االعتراف علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحقوق اإلنسان والتي وقعتها  
الدولة والتي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذلك الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في 

 ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟
لحق في الحصول على هل يعتبر التشريع القوميوالمحلي غير متسق مع الحق اإلنساني في السكن واألرض، بما يشمله ذلك من ا 

 السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ 
الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف هل يعد انفاذ القانون غير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في  

 الصحي والطاقة؟
تدريب ومعلومات حول الحق اإلنساني في السكن المالئم بغرض االلتزام والحفاظ هل المسئولين عن انفاذ القانون في حاجة إلى  

 الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟على الحق في 
 الحفاظ على أو القضاة إلى الوعي والتدريب على حقوق األرض والسكن والذي يخولهم/هل يفتقد المحامون ورجال النيابة و 

 الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ والدفاع عن الحق في 
هل أخفق النظام القومي للمحاآمة بأي صورة آانت في قبول مطالب الضحايا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم  

  ات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟الحصول على السلع والخدمضحايا انتهاك الحق في 
هل يخفق حكم القانون، أو القواعد، أو انفاذها في حكم قوى السوق بشكل فعال لضمان احترام، وحماية، وتعزيز، وتفعيل الحق  

؟ وآيف يؤثر هذا )ونيعلى سبيل المثال، السيطرة على االحتكارات، وإجراءات التصحيح والتعويض القان(في السكن المالئم 
الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف على التمتع بالحق الذي يخوه الحق في السكن والمتمثل في 

 الصحي والطاقة؟
 والدفاع هل يقيد القانون المحلي منظمات المجتمع المدني من الدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات التي من شأنها توفير احترام 

عن وتعزيز وانجاز الحق فيالسكن، متضمنًا ذلك الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف 
  الصحي والطاقة؟

  
  عدم النكوص/ عدم التراجع

التحرر الضمان القانوني للحيازة وهل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة المؤثرة منها في  
 الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ ) العام أو األعوام(على مدار الفترة من نزع الملكية، 



هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة  
الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في 

  المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ذلك 
هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم  

الحصول على السلع والخدمات العامة، في الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في 
 بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟

لتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم هل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في ا 
الحصول على السلع والخدمات العامة، بما فيالفترة األخيرة،خاصة ما يؤثر منها في 
  في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟

هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكلية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في  
الحصول على في السكن المالئم، خاصة ما يؤثر منها في التمتع بالحق اإلنساني 

  السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟
هل أخفقت برامج على المستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في السكن المالئم،  

ذلك الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في خاصة في ضوء أو فيما يتعلق 
  المياه، والصرف الصحي والطاقة؟

هل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في تحسين،  
أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيما يتعلق 

الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف بالحق في 
 حي والطاقة؟ الص

هل أخفقن مخصصات الموازنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحقاإلنساني في السكن المالئم،  
  الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟خاصة ما يتعلق بالحق في 

، الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكيةن شروط إلى أي مدى جاءت جهود الحكومة قاصرة في تحسي 
 خاصة بالنسبة للفقراء والفئات المستضعفة أو األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟ 

 
   التعاون الدولي

هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على  
لحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ وهل يؤثر دورهم االحق في 

 سلبيًا في التمتع الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟
الممارسات الرسمية لبلدك فيما سلبيًا على السياسات أو ) دول، أو مؤسسات مالية(إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية  

 الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟يتعلق بضمان الحق في 
فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون دولي، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه "هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  

في الحصول على السلع والخدمات العامة، ) خاصة الفقراء والمستضعفين(ق الناس وامكاناتها لضمان حقو" مواردها
 بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟

  
  عقبات محلية 

 شراع ومؤسسات
 الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، بقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 

 الصحي والطاقة؟والصرف 
هل هناك فجوات أو أوجه قصور لدى الدولة، الحكومة، ومؤسسات عامة أخرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا  

  ذلك ما تخوله حقوق السكن من الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟
تابعة للدولة التي توجد آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الحق ما هي المؤسسات العامة أو ال 

 اإلنساني فيالسكن المالئم، خاصة الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟
 ؟ي والتي يعتمد عليها المجتمعهل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسسات المجتمع المدن 
هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر  

وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف 
 الصحي والطاقة؟

تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني ) بما في ذلك القواعد االجتماعية(غير الرسمية ) الشرائع(لمؤسسات ما هي ا 
 154في السكن المالئم، وخاصة الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟

                                                 
اللعبة التي يجري في ظلها األنشطة الرسمية وغير بهذا المعنى تضم قواعد " المؤسسات. " المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يضم آل من المؤسسات الضامة والموصلة 154

على سبيل المثال الحادثة من خالل الشباب، (الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات والقاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة 
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، . ووفقًا لـ دوجالس س). آيات الجديدةالتكنولوجية، التحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، وغيرها من السلو

 ." اخنراع انساني يشكل التفاعل اإلنساني"، تعد المؤسسات 1993



الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، ماية هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية لح 
 والصرف الصحي والطاقة؟

هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام المالحظات الختامية الخاصة بالهيئات التعاقدية ذات  
 الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟

 
  ات سياس
هل تتقاعس الوزارات ذات الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات  

المؤثرة في الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف 
 الصحي والطاقة؟ 

وبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، وخاصة، الحصول ما هي السياسات التي الزالت مطل 
 على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ 

هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير المصير في تحديد شروط وظروف  
 سلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ آيف ولماذا؟ الحصول على ال

على نحٍو إيجابي ) حتى بالرغم من التصريحات التي تفصح عن نية رسمية(هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  
  صحي والطاقة؟ آيف ولماذا؟الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الللتأثير على 

الحصول على السلع والخدمات  الجندر إلى تحسينات في ظروف -هل أدت السياسات القومية للتعامل مع النوع االجتماعي 
 العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ آيف ولماذا؟

صول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك الحهل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  
 المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ 

هل أخفقت السياسات القومية للسكن في تأمين التحسين المستمر للظروف المعيشية، خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق  
  لتحرر من نزع الملكية خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟الضمان القانوني للحيازة واالذي تخوله حقوق السكن في 

أو الرجوع إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في /هل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبار في و 
 والطاقة؟ وأي هذه االليات تلتزم  الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحيالسكن المالئم و

 بها الدولة؟
إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بالحصول على السلع  

  والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟
 اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار حقوق اإلنسان عن طريق هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة منفذة لسياسات 

وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة 
 الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟

 
  البرامج

الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/العام(ما هي الخطوات السلبية التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة  
لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك ) تقييم أو قياس قمت به(

ن ذلك قوانين تقليل المساعدة القانونية، تدهور البنية التحتية بدون المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟ وقد يتضم
 اصالح، انحدار جهود التفعيل أو التنفيذ؟ 

ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن  
 ؟  بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟الحصول على السلع والخدمات العامة،المالئم، خاصة 

هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير  
 ضمان القانوني الحيازة والتحرر من نزع الملكية، في مجال السكن، خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ تحسين ظروف ال

  امج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟هل البر 
هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أجل  

أو انجاز الحق في السكن المالئم، خاصة الحصول على السلع /تحسين وتقدم احترام، والدفاع عن، وتعزيز، و
 ت العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟والخدما

هل تقاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير  
بما تابعين لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا من أجل تحسين الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة، 

 في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟
  آيف أدت الخصخصة إلى انحدار في الحصول االقتصادي على السلع والخدمات العامة، خاصة للسكان المفقرين في الدولة؟ 



 
  مشروعات

محدود  ما هي األعمال أو االخفاقات ذات الصلة والتي تمت من قبل الدولة وأدت إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم ال  
لتحسين حقوق السكن، خاصة ) الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت به) األعوام/العام(أو االستكشافية في القترة 

 الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟
فقت في البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف في ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخ 

 الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ضمان الحق في السكن المالئم، خاصة 
 هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف الحصول على السلع والخدمات العامة، 

 بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ آيف ولماذا؟ 
هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في  

 الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ آيف ولماذا؟ 
 مشروعات بواسطة جهات محلية أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن والخدمات العامة وأزاحت دور هل أجريت 

الحصول على السلع والخدمات العامة، ومسئوليات الدولة والسلطات المحلية في انجاز الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة 
 اجة إلى ذلك؟بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ لمن هم في ح

 
 زناتوام

هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول  
النفقات العامة في قطاع السكن، أو في مجاالت تؤثر على التمتع 
بالحق اإلنساني في سكن مالئم، بما في ذلك الحصول على السلع 
والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي 

 والطاقة؟؟ 
 نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في المعلومات، هل هناك 

تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة في 
مجال السكن والمرتبطة بالحق في الحصول على السلع 
والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي 

  والطاقة؟؟
 الحق في السكن المالئم، وخاصة الحصول على السلع والخدمات العامة، هل تعد الموازنات العامة غير مالئمة لضمان 

 بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟
هل هناك قصور نفقات في الموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤثر على الحصول  

 رف الصحي والطاقة؟؟على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والص
هل تعكس بنود الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات  

لتحسين ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، 
 ئك السكان المستضعفين والمحتاجين داخل بلدك؟ والصرف الصحي والطاقة؟، ألول

هل يتوفر للعامة امكانية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي  
تعمكل في مجال السكن ولها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة، 

  ي ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟بما ف
هل المعلومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولين والمؤسسات المسئولة عن التحسين  

المستمر للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق في الحصول على السلع 
  لمياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟والخدمات العامة، بما في ذلك ا

هل تؤثر االلتزامات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها في قطاع السكن، مضمنًا ذلك التأثير  
  السلبي على الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟

تزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في قطاع السكن، بما في ذلك على أي شيء تؤثر االل 
  الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟

لحق في ماهي السياسات المالية التي تقيد من الموازنة العامة وتأتي بعواقب سلبية على قطاع السكن، بمافي ذلك ا 
 الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟

هل انجاز الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ مصاحبًا بعبء  
 اقتصادي غير عادي؟ 

 وبالتالي تجنب الفساد، والتواطؤ واالحتيال هل تخفق الدولة في التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان، 
والتمييز، والمحاباة، والمعاير التعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الحق  في الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في 

  ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟
ى الحصول على السلع والخدمات هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول عل 

  العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟، فرديًا وآذلك جماعيًا؟



هل تسمح سلطات الدولة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول على الحصول على السلع  
  ًا وآذلك جماعيًا؟والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟ فردي

هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعوزين للحصول على امكانية الحصول على  
 السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟

بما في ذلك المياه، والصرف الصحي الحصول على السلع والخدمات العامة، هل تفتقد الدولة إلى موارد لتأمين  
  والطاقة؟، خاصة للفقراء والمستضعفين، والمعوزين؟

 الحصول على السلع والخدمات هل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئمو 
 العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟؟

أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن /ق المؤسسات الخاصة وهل هناك صراع في بلدك يعو 
 ؟ الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟من ظروف 

الئم، بما هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن الم 
وهل تعوق هذه الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي والطاقة؟ في ذلك 

 الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة فاعلين على المستوى العام والخاص؟ 
 
  .األآثر ضعفًا/ تحدید الضحایا. 6

رض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق األ
  .آما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضح. الذين يظلون أآثر ضعفًا وعرضة للتأثر

  
لية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من شعوب أص) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 

ومن الهام تحديد عدد األفراد المتأثرين ونسبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل . مصادرة األراضي
  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص

  
صيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والشخ

. آما أن األرقام والبيانات الديمغرافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاك.  األآثر ضعفا
ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد .  من أنواع التمييزشاملة أآثر من نوع واحد) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 

آما يعد تحديد جوانب . أو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد أي مجموعة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعل
عوامل ديموغرافية سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي (الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 

 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى
  
 

  .المجموعات األآثر ضعفًا/التمييز بين الضحایا 
أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 
ة من العملية وذلك عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء معين ضد سيما في مرحلة الحق

وعلى أية حال فمراقبة األآثر . االنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما حدث بالفعل
حديد حل معين للحالة سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة من ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد ت

  .أجل اإلعمال الكامل للحق في األرض والسكن المالئم
 

التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع الترآيز على البعد اإلنساني في ) عينة(وتوجه األسئلة 
 .نتهاك ما يخوله الحق في السكن من الحصول على السلع والخدمات العامةقضية ا

 
  الضحایا

 :حدد نوع وشكل انتهاك الحصول على السلع والخدمات العامة 
o عدم وجود مأوى 
o اإلخالء القسري 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة مصادرة( 
  

  من الذي تأثر بانتهاك الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة؟ 
 هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي  



  :فاصيل الديمغرافية للضحايا، مثالحدد الت 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث  
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o لمعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصاديعدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك ا.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة.  
o  ريف، حضر، (أين يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان(...  
o ألوقات؟متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟ أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك تلك ا  
 

 :الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
 : حدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال للحق في الحصول على السلع والخدمات العامة 

o  عدم وجود مأوى 
o  اإلخالء القسري  
o الهدم التعسفي  
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة(  
 

 من هي الجماعات األآثر عرضة النتهاك الحق في الحصول على السلع الوالخدمات العامة؟ لماذا تعد اآثر ضعفا؟ 
 :حدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثال 

o ة الالجئينعدد ونسب  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث  
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o مين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصاديعدد ونسبة السكان المحرو.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة.  
 

النساء، األطفال، (قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي  
  .العمال المهاجرون، المزارعون/ العمالالشعوب األصلية، سكان األحياء الفقيرة، الالجئون،

 
  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب

عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على األنواع المحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل يتطور موقف قضيتك وينال تدعيمًا 
ويجب على القائم بالرصد أن يحدد . المتداخل/ رمان متعدد الجوانبالترآيز على المجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مثالية للح

  ).أعاله(تلك األشكال المتعددة من الحرمان لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء 
  

ق في تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك الح
  :السكن المالئم أو انتهاك متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطة

  
  النساء

  هل تعد النساء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة؟ 
  

  ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى؟ 
  

  مارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها بحقها في الحصول على السلع والخدمات العامة؟هل تعوق م 
  



هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في الحصول على السلع  
  والخدمات العامة؟

  
  األطفال

حصول على الحصول على السلع والخدمات العامة آعنصر من عناصر الحق في السكن المالئم إلى هل تعوق ظروف السكن ال 
 حد ظهور العنف واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنزل أو المجتمع؟

مام تعليمهم هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر الحصول على السلع والخدمات العامة، مالئمة لألطفال إلنجاز أو إت 
 واستذآارهم؟

هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر الحصول على السلع والخدمات العامة، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستويات الصحة البدنية  
 والعقلية؟

  
  ...الجماعات العرقية، وغيرها 

 سلع والخدمات العامة؟من هم ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكار الحصول على ال 
من حقهم في السكن المالئم خاصة الحصول على السلع ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  

 والخدمات العامةألنهم ينتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو شعوب أصلية؟ 
  آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، على الوضع الحالي؟  

  
 

 ستمارة توثيق حالة الضحيةا 
  األرض •
 السكن •
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   منهجية التحدید الكمي 
  . داة لتقييم اثار عمليات الهدم والمصادرة واإلخالء القسريأ: نتهاآات الحق في السكن المالئمالكمي القياس ال

ساعد استخدام   يتمثل الهدف من هذه األداة في تحديد قيمة الخسائر والتكلفة التي          يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم ، آما ي
  : لحق في السكن ومن هذه المراحلرصد السليم النتهاآات معينة لللهذه األداة في مختلف المراحل الضرورية 

  .التوثيق والتسجيل -1
 . وإعداد التقاريررصدال -2
 .التقييم/ الكميالقياس -3
 . التعرف على المشكالت وحلها -4
 . المتابعةات قياس -5
 .بعثات تقصي الحقائق -6
 . اإلعالم الجماهيري والحمالت -7
 . التعبئة االجتماعية -8
 . العمل اإلعالمي -9

 .عمليات التعويض -10
 . المقاضاة القانوني ودفاعال -11
 . تنفيذ االلتزامات الدوليةصد ر -12

  
ك      العاملين بمجال حقوق اإلنسان بكل مر     " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي حلة من مراحل عملي

ضارة عن انتهاآات                       ار ال دخل لتخفيف اآلث ان الت م أو آ عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ
ة الر                   . حدثت بالفعل  سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق ان يك        صد وقد يشترك نفس الع اك    وفي بعض األحي ون هن

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  ن هذه األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمبطريق
ا             ة ذاته ة في العملي ر من منظم ر من شخص أو أآث اك،    ف .ومكملة لبعضها البعض وذلك في حالة اشتراك أآث ان هن ى سبيل   إذا آ عل

ة تتخصص   و منظمات  أ، فرق عمل    المثال ا ف       مختلف ة بعينه اطق جغرافي أنه      إفي دراسة األوضاع بمن ة من ش ذه اآللي ق ه أن ن تطبي
  . في مثل هذه الحاالتوارد حدوثه ساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقائق الي

  
وي حجة ال    إنما  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم       منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    ة الرصد، سواء       تق ى عملي ائمين عل ق

اهيري             دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    سياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم د          . أو تحليل ال م فهي تحشد التأيي ومن ث
  . للحرآة من أجل وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهم

  



ة لكل                           ن ا إومن هذا المنطلق ف    دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال لتكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته
تم اخذ                ) ويقصد بها هنا األسرة   (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال متضررة ثم يتم جمعها ، وبالتالي فف

  . القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررةعينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد متوسط 
  

اس           ة للقي ر القابل د الكمي   وعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي ا في         أو التحدي ارير به سجيلها وإعداد تق ضا ت ين أي والتي يتع
  . خاص بالقياسويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل للجدول ال سردية، صورة

  
يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلدك مثل قانون     (ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل             

ثًال من                       الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل أجل  المرور والخالفات التي تنشأ في هذا الشأن أو الق
در             إ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي ن التحديد ال

ين الرا اون ب ر من التع زمنصدآبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت ك ف. ومجتم ى جانب ذل ن إ إل
دار الوقت   الحصول على قدر آبير    ى م م   . من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن

ل            ي امج و    تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو تنسيقه من قب ديهم برن ذين ل زام با  هؤالء ال اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل
  . المدى البعيد

  
ا ف                  لقياس خس تسعى  هذه األداة   إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال

سيين  ذا   الرئي ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته ن ج رة م اتهم مباش تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ؤالء ال م ه صد به سيق
خ  ،سرياالنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخالء الق     اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ

ذين يتعرضو                   م هؤالء ال ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال و  نيطلق عل ال    خسائر  ن للخطر ويتحمل  ناتجة عن أفع
ر مباشر، و                        شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب       موجهة لغي ر      من ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال

  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين
  

اس     " المنهجية"يحتوي العمود الثاني والمعنون      ة      " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   بجدول القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل
واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى   آما يرشدك    التي تم تقديرها وحسابها ،     سجيل أن بت

م           "االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع الخسارة أو التكلفة في           سكن المالئ وم        " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال
د                      وفي هذا المكان أيضًا يمكنك      .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف

ازل   د المن دم أح راء ه ن ج ًا م ضررين جماعي ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ود . لمت ذلك العم وارد ب أن الوصف ال
  . سطرينيجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود سطر أو " المنهجية"
  

غير أننا نوصي بأن   (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ائج                  ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن حساب      .)يشترك جميع المراقبين في دراسة أي ى سبيل المث  وعل

وفي جميع . المباشرين أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي     خسائر الضحايا   
ة االنتهاآات الخاضعة للدراسة         المي لتكلف الي ع م إجم واردة في       . األحوال من الضروري الوصول إلى رق يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel تكلفة باستخدام المعادلة المرفقة ببرنامج العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريحة من ال
  

  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 
  

  . الخسائر المادية للضحايا 
 .الخسائر غير المادية للضحايا 
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  
 ). متضمنة الخسائر االجتماعية(ا الخسائر غير المادية لغير الضحاي 

  
  التكلفة/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر

  الخسائر المادیة للضحایا 
  المــبانــــي

سجالت    . القيمة السوقية العادلة للمنزل، أو المأوى أو أي مباني أخرى       رد في ال وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت
داً         إوعلى سبيل المثال ف   . م القوائم الضريبية الحديثة   الرسمية لمعظ  سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي

سوق               قديمًا ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ة مع القيم ضا    .  غير متوافق مع الزمن الحالي بالمقارن د تكون أي وق
الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر"، وهي القيمة التي يعبر عنها     "ضاربةقيمة الم "القيمة السوقية أقل من     

يم  - إذا تم الحفاظ على جزء منه -معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وبعد إجراء تغييرات عليه          للتداول في النهاية أو إعادة التقي
السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة        يتمثل في   يد القيمة السوقية    والمرجع الذي يعتمد عليه في تحد     . فيما بعد 



تعتمد المنهجية األساسية على الحصول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط        . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      
  . العادلةالتداولية أو بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة السوقية 

  
ة               د القيم ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق

  . السوقية هو التكلفة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحالية
  

ذه          تمثلون في  هذه الحالة ي    الضرر في  م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي
   . الوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم الحيازة التقليدية

  
  األرضقطعة 

ا                 قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        تم فيه ي ي وائم مع األوضاع الت ار        األرض والمباني بشكل منفصل للت انبي العق ة ج د قيم تحدي
ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المباني، ولكنه ينص             امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     

زا          . على الحق في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني           ع آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند حدوث ن
ى حساب                             . على إحداهما دون األخرى      ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال

  . ، يمكن الجمع بين قيمة المباني وقيمة األرض أيضا في النموذجقيمتهما معًا
  

ا  وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم عليها ال             ى أو حيازته ى من       . مبن ة، يكون عل ك الحال في تل
سائر    ساب الخ ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي ي بعض  . يجري عملي ك، ف رغم ذل وب

ه بالضرورة            ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة أرض دو"الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ل   " ل تم نق أو ي
ا إذا آانت الحال                     . ملكيتها إلى الدولة   ة ليحدد م ذا   ةولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د  هك عن

  . حدوث اإلزالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمه
  

زل ف        هذا وفي حالة قيام الدولة بمصادرة      ا المن ام عليه ه    األرض المق ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي
  . وفي مثل هذه الحاالت يتم تحديد تكلفة األرض من خالل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخر. محددة للمنطقة المقصودة

  
  حتویاتالم

ة جرد بالم      ينبغي على آافة المتضررين أن يتعاونوا مع فر        ات يق العمل الميداني في عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية        قيمة اإلحالل وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على أساس         . عملية الهدم  ة ال د  .  لجميع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه س، (تك اث، والمالب ل األث خ مث ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه واد الغذائي ) والم
ة    . عرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكون آافية لتغطية تكاليف اإلحالل     ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . ( نتيجة لعملية الهدم إلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي فقدت أو دمرت           وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
ن      ي ال يمك ة أو الت ر المادي سائر غي ك، فالخ ع ذل ا؛ وم اليف اإلحالل له د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي األخرى ذات القيم

درج في              في" الخسائر غير المادية للضحايا   "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           ا يمكن أن ي  النموذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به

  
  

  الخسائر الموازیة
ذه الخسائر ممتلكات        شمل ه يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية التي أصابت ضحايا غير مباشرين بشكل خاص، وت

وفي حاالت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات         . الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات التي اتخذت        
  . ، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما قد تدمر تمامًاأو المتفجرات مثًال

  
  البنية األساسية

ة                         ة اإلزال ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت أو اإلخالء أو المصادرة      يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني
ائي أو من خالل       . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    د آهرب ا بمول تم إحالله مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح

ى      . شراء الطاقة من مصدر بديل     اج إل د تحت ة، ق ة  والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب  عملي
ك         . إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبية لعنصر         -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش

وع العمل                                  ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل  -العمل بالسعر السائد الستئجار ه  تمث
  . جب حسابها في هذا القسمالقيمة التي ي

  
  الخسائر التجاریة



ذه الخسائر                   سم، وه ذا الق ة في ه ذه التكلف درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري
  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي

  
  المعدات واألصول

دادات               يشمل هذا البند قيمة اآلالت والمعد      ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . ات، واألصول األخرى، مثل األث
سلة أو ورش اإلصالح    . يشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين والتي فقدت أو أضيرت في الحادث         ك أن المغ والتي  مثال ذل

تم التعامل م                ة ي ذه الحال ا، وينبغي أن ت   تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ا ورده ذه الممتلكات    حسب  عه ة ه ذا  ضمن قيم  ه
  . الرقم

  
  الدخل المتوقع

وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن العجز عن تقديم السلع والخدمات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،                      
ل           . سبب الحادث أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الوفاء بها ب           ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث

د                   . بطرق مختلفة  ا لتحدي تم تطويره محلي ا ي د من الخسائر منهج العمالء           "ويتبع هذا البن ا ب سوق وعالقته شرآة في ال ة ال آأحد  "  مكان
ي للمؤسسة   األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال التي تتكون ع            ى    (بر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل

  ). قانون التأمين
  

  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 
ية     ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ة المال ي عالق أنها أن تلغ ن ش صادرة م الء أو الم ة أو اإلخ إن اإلزال

ك،   .  مثل المواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار          والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة المادية،      ورغم ذل
ات أو                                    املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ي حصل عليه يم الت ك الق سئوليته عن رد ثمن تل ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م

أما في حالة تخلى المدين عن .  المدى القصير والمدى الطويلزيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا القسم على
ذه الخسائر         ) مثال في حاالت الكوارث الطبيعية    (الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية            ينبغي رغم ذلك حساب ه

  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 
  

  الماشية
الزم             يتم حساب قيمة الماشية ا   ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه لمفقودة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه

وع من العمل          ذا الن تئجار ه ة اس ة      . خالل الوقت الذي أنفق في جمع الماشية التي تشتتت على أساس تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم
ة                      الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع الماشية أو م         ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم نتجاتها في الظروف الطبيعي

ذآورة                      . على المدى القصير والمدى الطويل     ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ستخدم في العم ات ت وفي حالة حساب قيمة الماشية آحيوان
ادة في تك                ية، والزي ذه الماش ود         تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه د من خسائر المحاصيل، أو البن ة المواصالت، والعائ لف

  . األخرى ذات الصلة
  

  األرض
يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير المرتبطة بالمبنى الذي وقع عليه الضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو         

قد تكون هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،            و. الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرنا أعاله        
ة اإلخالء                 . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ا آنتيجة لعملي وقد تفقد هذه األرض بالكامل بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته

ى        وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك الحق في األ      . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن رض تمام
  . في تلك الحالة، يتم حساب قيمة األرض محل التقدير آخسارة آاملة. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء

  
  األشجار والمحاصيل

ى أساس                   ل للحصاد عل ارا أو أي شيء قاب ة      يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم ات مماثل ادة زراعة نبات ة إع  تكلف
د                          . محلها شكل سردي تحت بن درج ب الخسائر  "أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن تن

ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي تج م          . حسبما يكون مالئم ي تن ة األشجار الت ا قيم ة للحصاد    أم حاصيل قابل
على المدى القصير والمدى      (وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                

سها أو                 ). الطويل ع األشجار نف ع من بي ويجب حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق
  . صولهامح
  

ضا   - إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي  له
ة            . قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع ويمكن حساب األضرار المصاحبة     . ويتم حساب األضرار البيئية على أساس تكلف

ياة البرية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في لذلك على الح
وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . وآلما أمكن ينبغي إدراج القيم الكمية تحت هذا البند        . ذات الوقت 



ر                 التقريري في آل من األقس     ا هو أآث ى م ام المتعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل
  . عمومية

  
  األجور/في الدخلاالنخفاض /الخسائر

ا                    رزق مرتبط ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم قد يترتب على فقدان المن
ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. مسكن أو باألرض التي فقدت  بال وذل

ا، أو              . الوقت الذي يمضي دون عمل منتج نتيجة للحادث وما يترتب عليه من أحداث             دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت
ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  (إذا آان المكان المخصص إلعادة التوطين       تفرض الضرورة ضمان عمل بديل، خاصة        بعيدا عن مك

ل من األجر أو                        . المعتاد ى المدى القصير أو المدى الطوي دخول األخرى عل ة األجور وال ة، يجب أن نخصم قيم ولحساب هذه القيم
ة               وع الحدث   الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظروف العادي ل وق ى عمل     .  قب وحيث أن الحصول عل

ا األخرى،                       ة وبعض المزاي جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سابقة، واألقدمي
ة للحساب    وقد تكون األقدمية ف. فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل ي العمل غي

ة      . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ا تحتمل إمكاني ة نظري ذه األقدمي ومع ذلك، فلو آانت ه
  . االترقية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذا البند أيض

  
  الرعایة الصحية

ار             . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اعيين آث ين واالجتم اء الطبيعي د سجل آل من العلم وق
د       . اإلخالء وإعادة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة          ائج الملحوظة تحت بن ذه النت درج ه وبينما ت

سان أو  . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "الخسائر غير المادية للضحايا   " ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن
م  "األضرار الصحية األخرى ترجع إلى قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير                  األل

ضحايا                           ويمكن أن   ". والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه يشكل أي نموذج يؤخذ من مث
  . تحت هذا البند

  
وغالبا ما يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤقت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن             

ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . لبديل في مساآنهم الخاصةيوفرون لهم هذا اإليواء ا    مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي
  . قيمة إضافية تضاف إلى تكاليف الرعاية الصحية) الخ
  

  اإلیواء المؤقت
ازة اآلمن              ان من الحي ة مع      غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم زل عن سكنى بديل ة للمن

ة أخرى               ة أو في منطق ى أساس سعر           . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ة ، والتي ينبغي حسابها عل ه قيم سكن ل ذا ال وه
آخر                        شكل أو ب ذا أيض     . اإليجار العادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ؤدي ه ا وي

ارهم                               ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال إلى اتساع التعريف الحقيقي لمن ه
ا                ي يتحملونه ى أساس الخسائر الت ة عل ك          -ضحايا من الدرجة الثاني ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال

  . المصادرة أو الهدمأضيروا مباشرة من اإلخالء أو 
  

  المصاریف القضائية واإلداریة
ات                   ضائع والنفق ق بالوقت ال ضحايا لخسائر تتعل عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد يتحمل ال

ذا الخطر       (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ة ه ة معرف ك في حال ل وقوعه  وذل وينبغي حساب   ). قب
ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري دفاع   ) البيروقراطي ة وال شارات القانوني و   . واالست ى ول حت

ة أو منظمات          (آانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات              ر حكومي لقاعدة  امنظمات غي
ذه الخسائر            ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   ود    . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه اليف الجه وتتحدد تك

  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا"اإلدارية للموظفين العموميين فيما يلي تحت بند 
  

أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال ى/وقب ضحايا عل ى  ال اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له سكن مالئ  م
ة         . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       املة الرسوم والخدمات القانوني ة ش ذه العملي ويجب حساب التكاليف التي تنفق في ه

  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها
  

  المسكن البدیل
م        ويدرج هنا تكلفة     ل ودائ ديل مماث د                 . (الحصول على مسكن ب ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي

ة األساسية                                   اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ل للمسكن ال ى سكن مماث شتمل عل ويقصد بالمسكن المماثل أن ت
ديل، حسب الظروف      وقد يتضمن ذلك حساب ق  . والموقع والخدمات  . يمة الخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع



دل                    رقم المع ا، وال مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها السوقي قد يكون مختلف
ة األساسية أو الخدمات   وقد يكون ذلك المسكن مماثال في معظم خصائصه. يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   . ، ولكن تنقصه البني في ه

ي                    سعر المحل ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه اثال للمسكن             . الحالة يجب إضافة تكلف د مم ان المسكن الجدي ل، إذا آ وبالمث
ساآن،         األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة العائلة والجماع               ا ال ة األصلية التي ينتمي إليه

  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 
  

ة                            أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة بدرجة أو ب ة دائم ه طبيع ة المدى     "وحيث أن هذا البند من الخسائر ل . من النموذج   " الخسائر طويل
م عم          ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في             وعادة ما يكون الحصول على مسكن بديل دائ إن حساب ه الي ف ة، وبالت ة طويل لي

  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك
  

  إعادة التوطين
ضا     . تشكل نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطين   ذا أي شمل ه د ت وق

ل المدى           قيمة الجهد والوقت المبذ   ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت وينبغي  . ول من قبل أشخاص عدي
  . حساب آافة التكاليف المتعلقة بذلك بقدر اإلمكان

  
  تكلفة المواصالت

ى المواصالت   هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو المصادرة وما ي          إن (نفق عل
ى محل              . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في االنتقال من وإل

ام   ابر، والقي ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل رزق، وزي مصدر ال
  . بالمهام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخ

  
  الخسائر غير المادیة للضحایا

  الصحة 
ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه      إ

د           . في صورة مادية   ه ألحد أطراف الجسم من خالل         ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فق ه أو فقدان ان الشخص لحيات
ال     ذه     . الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع وهن

  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك
  

  الحيز المكاني المتاح للحياة
 المتاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى         ن تقليل الحيز المكاني   إ

سية                       ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال األسر التي تعرضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء أو األقارب في المن
د مثل العصبية الدائمة واألرق باإلضافة إل   دير الخسائر          .  ى احتمال اإلصابة بأمراض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن

  . شرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي تعرض لها المتضررين
  

  الحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازل
اب         أن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي للحصول على              ازل في أعق اء المن التراخيص الالزمة إلعادة بن

دير       ي تق ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف ستهلك وال ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ اله
  . الخسائر

  
  األضرار النفسية

نفسي والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو        يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذهني والضرر ال             
ات         ذه العملي اجم عن ه شرد الن أن     . اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت ذا الخصوص ف وفي ه

ي يعي                   اة الت ى المعان ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ ذه    األطفال هم أآث ل ه شونها في مث
ل             . الظروف ة مث شريعات المحلي ى الت وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل

  . تلك المتعلقة بالمرور أو التأمين
  

  تشتيت األسرة 
ؤدي إإ د ت سكان ق ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ات ن عملي صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح ى ت ل

ول                            . العائلية ر المقب سلوك غي راد لل ذا الوضع بعض األف دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب إضافة إل
  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية

  



  فقدان المجتمع
ؤذي التماسك                 ن عمليات اإلخال  إ شتيت المجتمع وت ى ت ء وخسارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل

زة                          ا من األجه ل  (االجتماعي بمرور الوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث
خ         الدعم الموجه لرعاية الطفل بأشكاله المختل      ي ال دعم          ). فة ، وتقسيم العمل على المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم

تحملن                                 ساء ي أن الن ذا اإلطار ف ة أخرى ، وفي ه ة من جه هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآة في األنشطة االجتماعي
  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك

  
  ألساسية االستثمار في البنية ا

ة               إ ل والطرق         (ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) مث والس
سري     . آانت أجهزة اإلدارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء          أو وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإلخالء الق

  . المصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوعية
  

  االستثمار في المرافق الصحية ونظم التخلص من المخلفات
ة    ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلول بسيطة والس              إ اب الخدمات العام ا   .يما في غي ومن هن

ه والتي                 دم أو اإلخالء أو خالف ات اله اجم عن عملي شتات الن فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل
اة متضمنة ا         لحق في   تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الحي

  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات
  

  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية
ذه          إ ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه

ذا      الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إلى جانب ذلك              فأن الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه
  . العنف االجتماعي

  
  االستثمار في البنية التحتية التعليمية

ؤدي                   إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س ن المشروعات المنفذة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت
ام الدراسة      (تعليم الرسمي   إلى انهيار ال   ة حيث             ). مثل عدم انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من

  . يعمل فيه األبناء على أداء واجباتهم
  

  الموروثات 
اك          ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان والثقافة تت               إ أثر وال شك من جراء االنته

وعلى جانب آخر فأن الخسائر غير . ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   
ة  الخسائر غير  "القابلة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة                    المادي

  . في النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق له" للضحايا
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 
  البيئة والنظام البيئي 

ات              إ ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف ن مختلف أشكال انته
اة في   اإلخالء وما    يستتبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي

  . بيئات غير آمنة وخطيرة عليهم
  

  األقدمية /الحيازة
ة من ج            إ ة     ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث الملكي ازة آمن ع بحي ة والتمت ه

ى        . للمأوى من جهة أخرى    درة عل دون الق دان األرض يفق د فق أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع
ا           . تقديم النصح أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك       ي عاشوا به اطق الت ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف آ

ا                              م إليه م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن . لفترة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني
ر ملموسة ولكن يمكن               ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي آذلك فأن التدهور البيئي الناجم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س

  . موذجحسابها أيضًا في الن
  

  التهميش السياسي 



ادة                        إ ات إع وان ثابت ، أي أن عملي ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ن األشخاص المشردين في العدي
يما في ض                    ا وال س وا إليه ي نقل اطق الت وء التوطين تؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن

  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة
  

  التهميش االجتماعي
ه                   إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي يعيش به يعني عادة فقدان التكامل االجتم

أطراف               م للعيش ب تم نقله ذين ي ة                فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع  المدين
  . التحتية االجتماعية على حد سواء

  
  

  مخاطر أخرى 
قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ن فقدان المنزل واألرض ورأس المال االجتماعي        إ

ساء الالتي تعرضن    . وال سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخلالطبيعية التي قد تضر بهم     وفي هذا السياق فان الن
  . للتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على انتهاك حقهن في السكن المالئم

  
  الخسائر المادیة لغير الضحایا 

  الشرطة
ذا                      ن المسئولون المخولون بتنفيذ القانون ف     إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم يما يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ

اتهم                                   ذلك مرتب م وآ ام عمله إذا قمت بحساب عددهم مضروبًا في ساعات وأي ة ، ف ام للدول اق الع الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف
  . ام الذي تتكبده الدولة في هذا الشأنوالمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على حجم اإلنفاق الع

  
  الجرافات 

ازلهم        ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . تسن المحاآم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال
ى     وفي الحاال. انصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه العمليات           ائم عل ى الق ين عل ت األخرى فيتع

ات                   ذه العملي ل ه ام لمث اق الع د اإلنف شغلونها لتحدي ذين ي مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال
  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم

  
   القانون اممارسو

ستهلكون             ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق األرض والسكن ألحد        إ اآم ي املون بالمح  األشخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع
ة الخاصة لكل                   ه والتكلف ذي يبذلون د ال أن مستوى الجه ذلك ف ة ، آ المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزانية العامة للدول

  .  العامتساعد أيضًا في تقدير التكلفة في اإلنفاق) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 
  

  الجيش 
وات المستخدمة         إ سية وهي الق ة العك ذلك في الحال ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ

ذه                      دًا لوضع ه ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه لمنع مثل هذه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف
  . ديرات في نظر العامةالتق
  

  القوات األخرى 
ذه                            ام والوظائف في حين أن ه بعض المه ام ب في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي

  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا
  

  البيروقراطية والمسئولين 
ضًا تض ك أي ة  يمكن ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت مين عملي

  . وغيرها من المهام المكتبية في المؤسسات العامة في دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامة
  

  حایا الخسائر غير المادیة لغير الض
  التكلفة االجتماعية 

شية                             إ ه ، حيث أن الظروف المعي ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل
ة            . المتدهورة في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي           ات عدائي ق عالق ى خل ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم آما أن فق

ه                           م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . بين السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ



ة في                     ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل د ت سة ق شية البائ الظروف المعي
  . لتي تقدمها الدولةانخفاض الرعاية الصحية ا

  
  النظام المدني 

دهور    إ ة ت ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت صادية واالجتماعي وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم ن النظ
زع ال                        دم ون سكان واله اري لل ل اإلجب د رد     الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق ة تع ملكي

سكن            احترام الحق في ال ا ب ازاء عدم التزامه ة ب فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول
  . المالئم للسكان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذ

  
  الشرعية السياسية 

سياسية والحك           إ ى أرضها االنتهاآات           ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزاب ال ي ارتكبت عل ا الت ة ذاته ى شرعية الدول ة وحت وم
تها                تم دراس ي ي التوازي ف  . تتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد من حقائق وأرقام حول الحالة المعينة الت ن إوب

ه يتضمن بطب     زة        العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نتجت عن ذه األجه تعادة شرعية ه ة اس ة الحال تكلف يع
  .  ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة

 
 مصفوفة الخسائر 

 
 قائمة محتویات السكن 

 
 أصحاب الواجب/صاحب. 8

ية القانونية حق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب الواجب من الناحراصد المحترف لإن ال
مع اآلخرين إما في عملية االنتهاك أو في حل ) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . والمعنوية
إن جمهور النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتما إلى . المشكلة

أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه / وواضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض وصورة آاملة
  .اآلخرين من البداية وحتى الوقت الحاضر

  
وآما ذآر آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية حيث أن الدولة هي 

وتتمثل واجبات الدولة  . الكيان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوق
  :في ثالث نواحي

  تجنب الحرمان 
 حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان 
 .محرومينتوفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المساندة والعدالة لل 

  وربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهل
وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب . حماية أو معالجة الحرمان وذلك من خالل العقبات المحددة آنفا

 .أو الكساد االقتصادي العالميمثل الكوارث الطبيعية 
  

فمن الممكن . إن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تسهم في حدوث انتهاك
أن وربما تجد .  والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وطنيين IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . هؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
أي في حالة (ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . لديها نفس األثر مثل الدين أو الممارسات االجتماعية التقليدية

الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا ماية وضمان تقديم العوناإلنكار أو الفشل في ح
وفى بعض . تحصل على أصول بصفة منتظمة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليات إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضي

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . بشأن التعويضات و إعادة التوطينالحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية سياساتها الواضحة 
اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للمشروعات العامة الدولية ولذلك فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين 

  .المختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجب
  

يقة أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى وال يجب أن نغفل حق
فما هي مسئولية الدولة في . ما آان عليه، من الممكن أن يكونوا أيضا أعضاء في المجتمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحايا

 هذا الوضع؟
  



ية المسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل إن الدولة بصفتها الجهة القانون
والمناطق التي تمارس فيها (مباشرة في تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان لتنظيم سلوك األفراد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها 

إن معاهدات حقوق اإلنسان وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين ... الحقوقمن أجل الحفاظ على ) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر
عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق اإلنسان من قبل أطراف ثالثة ليس فقط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني 

  .فسهاولكن أيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات المعنية أو الدولة ن
 

وللحصول على مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب الواجب وااللتزامات القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك استخدام 
بكفاءة بما أن آل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة من " طاقم األدوات"

 .ماشون مع هذا العنصرأصحاب الواجب الذين يت
 

  :سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين
 هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة الحصول على السلع والخدمات العامة؟ وما هي تلك الخطوات المهملة؟ 
عودة ، التعويضات، مثال عن طريق القضاء، ال(هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واألآثر ضعفا وساندت الضحايا  

فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصة الحصول على السلع والخدمات العامة؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات ...) الخ
  الوقائية واإلصالحية؟

وق اإلنسان، مثل تعليم حق(هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق في الحصول على السلع والخدمات العامة؟  
ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه ....) الحمالت، إعالنات الخدمة العامة، إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخ

 اإلجراءات؟ 
هل هي عقد أم . ما هي عالقة الدولة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باالنتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقة 

  نة أجنبي أم محسوبية أم رعاية سياسية، الخ؟اتفاق معو
  

  إنكار الحصول على السلع والخدمات العامة؟على  فاعلون آخرون أثرهل : أصحاب الواجب الثانویين
هل هناك فاعلون آخرون محليون غير الدولة مسئولين عن إنكار حق الحصول على  

  ؟السلع والخدمات العامة؟ من هم  وما هي أدوارهم
 مثل البنك الدولي وصندوق (IFIs)دور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية ما هو ال 

النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية أومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط 
  الدول المتضررة؟/ التي تؤثر على الحصول على السلع والخدمات العامة في المجتمعات

 الشرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات ما هو دور وتأثير 
الدولة / والشروط الخاصة بحق الحصول على السلع والخدمات العامة في المجتمع

  المتضررة؟
آيف يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئولية انتهاك حق الحصول على السلع  

 االنتهاك؟ب على سياسات الدولة وبرامجها والقوانين الخاصة والخدمات العامة؟ والى أي مدى يمارسون التأثير
  

 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزامات  هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 
 الحصول على السلع والخدمات العامة؟ ولو آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ 

  
اصيل تلك السياسات أو ميثاق العمل؟ وآيف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم ما هي تف 

 والحصول على السلع والخدمات العامة؟
 

 هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر مع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟ 
 

 بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل يضعون العواقب المحتملة غير المقصودة في االعتبار؟قبل التنفيذ، هل يقومون  
 

في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية انتهاك  
 لدولة؟حق الحصول على السلع والخدمات العامة؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبا

 
هل تفتقر السلطات المحلية إلى االستقاللية في تنمية السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان حق اإلنسان في  

 المسكن المالئم وخاصة الحصول على السلع والخدمات العامة؟
 

المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستقاللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات  
 في االنتهاك وإنكار التزامات الدولة وسياستها الوطنية؟

 



 
إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالحصول على السلع والخدمات  
 العامة؟

  
 أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالحصول على السلع إلى أي مدى يكون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف 

 ؟، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والطاقةوالخدمات العامة
 
 
 
9 .Actions 

The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 
but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.  
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(website regularly for updates and further reference org.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  
Develop “limited equity 

cooperatives”155 Gather information for 
community to consider 

tenure options 
Inform and train 

community in pursuing 
land-tenure options156 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate housing157 

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations Organize popular Community blocks housing 

                                                 
155 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 

limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

156 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research and 
Education Program, University of California, 1996). 

157 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  



and centers provide legal 
advice and representation 

to disadvantaged 
individuals and 
communities158 

resistance to HRAH 
violations (demonstrations, 

petitions, sit-ins, street 
theater, etc.)159 

rights violations by State and 
non-State entities 

Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH160 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns161 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)162 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 
on an affirmative-action 

basis 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education163 

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)165 

Convince public of violations 
and need for resolution 

                                                                                                                                                                      
158 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 

Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

159 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

160 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 
161 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
162 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 

163 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 
guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 

164 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 
Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 



to build strong 
argumentation164 

Public-information 
campaigns166 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)167 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 
Community housing and built 

environment upgraded on-site 
as alternative to relocation. 

Organize and divide 
volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social 
capital168 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Identify and locate 
absentee landlord170 

Establish a tenants union169
Community presents a 

common position in defense 
of its rights and interests 

Cooperate and negotiate171  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution172 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

                                                                                                                                                                      
165 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 

Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  

166 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
167 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

168 Ibid. 
169 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  
170 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
171 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

172 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 



Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions173 

Cooperate with National 
Human Rights 
Institutions174 

Propose and lobby for the 
implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights175 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner176 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing177 

Maintained and upgraded 
social housing 

Train in negotiation and 
mediation skills178 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing179 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 

Develop community/local 
government cooperation 

Propose and implement 
National Shelter Strategy180 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

                                                                                                                                                                      
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

173 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 

174 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 
(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 

175 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action [Professional 
Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 

 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 
176 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

177 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 
178 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

179 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," in 
Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

180 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 



Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

rights systems)181 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 
retrogressive violations)182 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law183  
Law and policy enforced to 

respect, defend, promote and 
fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Collect sufficient data to 
determine material and 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., Violators prosecuted and 

punished 

                                                 
181 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 

E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 

182 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
183 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

184 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 
prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   



nonmaterial losses to 
victims of housing and land 

rights violations 

India)184 Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 
Lobby parliament 
Raise test cases, 

constitutional challenges 
through court system 

Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

Law promotes housing and 
land acquisition and retention 

in disadvantaged 
communities consistent with 

international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

Conduct national housing 
and land rights 
assessment185 

Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform186 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions187 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

                                                 
185 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 
186 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-

hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 
187 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 

available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 



Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 

strategy training188 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences189 

Present admissible 
evidence in litigation on 

behalf of victims190 Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 
lawyers, prosecutors and 

judges191 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 
women and gender-

discrimination victims 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses192 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  

                                                 
188 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 

(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 
189 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
190 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 
191 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
192 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 



Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up193 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  
Design, adapt and 

implement alternative-
finance schemes; (e.g., 

small savings toward 
common projects) and self-

financing for needy 
inhabitants (with freehold 

tenure options)194 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Establish and operate 
nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing195 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
193 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 
194 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

195 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 



Organize self-help 
cooperation through 

rotating community credit 
(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing196) 
Immediate, diligent and 

effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 
Develop microcredit 

schemes (for upgrading 
and construction, but with 

social and legal 
components providing 

HRAH content)197 
Analyze economic costs of the various possible 

alternatives (on-site upgrading v. relocation) 
Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit198 

Plan/undertake reconstruction,199 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

                                                                                                                                                                      
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

196 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 

197 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

198 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

199 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 



Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective200 

Develop participatory 
budgeting201 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria202 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 
Legal recognition of 

traditional legal and tenure 
systems and provision of 

secure title204 
Legal recognition of tenure 

and the human right to 
adequate housing of people 

without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)203 
 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

                                                 
200 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); Maria 

Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

201  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
202 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 
203 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
204 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 



Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)205 

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees206 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses207 

Transitional justice (post conflict)208  

Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission210 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced evictions/removals211

Social reconciliation 

Social reconciliation Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences209 

Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees212 

                                                 
205 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
206 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
207 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

208 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  

209 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
210 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

211 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 



 
Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
  

  التقييم والمتابعة. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه .  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحركإن تقييم أي 

والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع التأآيد بشكل خاص على المراحل . مبسط لمهمات التقييم المحددة التي ستواجهها
  .النهائية والتصور المستقبلي

  :وألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييم
والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحرك بعد االنتهاء من متابعة الموقف )2( والتحرك تقييم ) 1(

 -النجاحات(المنظمة أو المجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة 
وى الثاني من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع أما المست). النجاحات القريبة، الفشل والنتائج غير المتوقعة

أو شبكة العمل على اختبار النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النهائية قد أتت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب 
وأخيرًا فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج . والسكان الذين تأثروا من النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفة

 .التاليالتحرك الهام، المتمثل في، تحديد 
 

 التحركتقييم  
 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية تتضمن عملية تقييم النشاط ثالث عمليات متكاملة

  .تطويرتقييم أثر ال) 3(وأخيرا 
  
  مراقبة تطور التنفيذ  -1

ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج . تعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في عملية التعلم
جتماعي مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج اال(المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

ومن الممكن اختياريا أن . ويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النشاط لعام أو أآثر). للموئل
تقدم التقارير بشكل اآثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة الحرآة مثل حاالت التهديد 

  .ارث الطبيعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرىباإلخالء أو الكو
مع االخذ في االعتبار أنه آلما زادت المشارآة آلما آانت النتائج أفضل . يجب أن يشترك مجموعة من الفاعلين في عملية الرصد

  )ضع أفضلو= مشارآة أآثر (المتضمنة في التخطيط اإلستراتيجي ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق أو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

أما الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون . النشاط أو إلى الموظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاط
 . أو الممولين/لي لصالح األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األعضاء وداخ

التخطيط وصلة أنظر إلى (وفيما يتعلق بتوآيل المهام وتقسيم العمل ومواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط 
  ) المذآور آنفااإلستراتيجي

 
 ت التقييم الشكلي لإلنجازاتمؤشرا -2

في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة المهام المنفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاييس 
  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك

وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا . ء من تنفيذ المشروعآما يجب أن تقوم بوضع خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجز
لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك إما في شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلراء أو تقارير خطية أو نتائج االختبارات 

                                                                                                                                                                      
212 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 

Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



 وتقنيات تقييم سريع وجمع بيانات قليلة ومن المحتمل أن تتطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع . الخ...الخاصة بجودة المياه
التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت أو استمارات تقييم التدريب والدراسات البسيطة التي تستهدف 

  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط
  
  تقييم ومؤشرات أثار التطویر -3

أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، /  تقوم بها أنت ومنظمتكإن عملية تقييم أثار التطوير التي
سيسهم في معرفة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك من أجل تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن 

  .المالئم
دئي في المرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع من الممكن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مب

     ويجب أن يسجل هذا التقرير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي .أو التقييم الناشئ عن االستخدام األولي لطاقم األدوات/و
 الفروض وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع تستفيد منها في المراحل التالية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك

  . المعلومات التي قمت باستنتاجها
 ولخدمة النواحي التكتيكية التي ربما تحتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  ومن أجل الحفاظ على تماسك منظمتك

ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفايط اإلستراتيجيالتخطأنظر (نقدي في ضوء األغراض واألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة 
  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي

  مجتمع العمل؟/ آيف يرتبط النشاط باألغراض الخاصة بمنظمة 
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ آيف يرتبط النشاط بالهدف 
 هل اعتمد النشاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟ 
 لنتائج المتوقعة؟ما هي ا 
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ 
 هل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ 
 ما هي الدروس المستفادة من النشاط؟ 
 تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟/ آيف قام النشاط ببناء 
 ل وتقرير التجربة؟مجتمع العمل الخاصة بك بتسجي/ آيف قامت منظمة 
مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما / آيف قامت منظمة 

 هي النتيجة؟
  هل آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟  
  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط 

 
   الموقفمتابعة 

) 2(تحديد إن آان اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و ) 1: (يحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقل
  .تحديد الخطوة التالية

 والتي نظرتها المحكمة Oostenberg وغيرها ضد مقاطعة  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 
جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص بحق اإلنسان في السكن ) 1999(لجنوب أفريقيا الدستورية 

 آيب الغربية   وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . المالئم وفى ظل القيود القانونية المفروضة على ممارسة اإلخالء القسري
 من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل 510 من البالغين وعدد 360لخدمات لعدد  بضمان توفير السكن  وا Oostenbergووالية 

وحتى اليوم .  وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنتفاع من الخدمات العامة المرتبطة بهذا الحق wallacedeneقهري في منطقة 
  .لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل آامل

 2000   في نهاية األمر عن القرار رقم Katzir ضد  قعدان إسرائيل الخاصة بعائلة وبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في
وهى مستوطنة تم بنائها على أرض فلسطينية وتدار وتمول أساسا من قبل الوآالة  (  Katzirللمحكمة العليا والذي قضى بأن 

باستبعاد غير اليهود من الحصول على " الجنسية" اس قد تعاملت بشكل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز على أس) اليهودية
 وهى عائلة من  قعدان Adil and Imanوحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، لم تتمكن عائلة عادل وإيمان قعدان . المسكن

 منافع األرض والوآالة اليهودية مستمرة في توفير . Katzirالمواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستوطنة 
  .فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"والسكن للحاصلين على 

 إال أنها فشلت  وهناك أمثلة آثيرة لعمليات إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التوطين والتي أسفرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمن
وطاقم األدوات المذآور  شبكة حقوق األرض والسكنإن: ملحوظة. (في االلتزام بالعناصر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذ

غالبا ما يفتقر سكان المناطق التي يتم إعادة توطينها إلى السلع والخدمات ). هنا ال يشجعان على إخالء وإعادة توطين المناطق الفقيرة
ا ما يتعرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع المناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائم

  .لتقرير المصير
وما زالت هناك بعض الفجوات وأوجه القصور في جهود الدفاع عن حقوق السكن تحتاج إلى تناولها على الرغم من  أن بعض 

إال أن االختبار الرئيسي . المدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ما
  .يظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق اإلنسان في السكن المالئم وعلى المدى الطويل



ومع تأآيد طاقم األدوات على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في 
. هذا الحق في القانونالسكن المالئم آنوع من أنواع استكمال التوضيح النظري الخاص ب

إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطاقم األدوات ومن ثم 
فإن األدوات المذآورة في هذا المقام يجب أن تسهم أيضا في أن تكون معيارا حقيقيا للتقييم 

ها وهل هي النهائي وذلك لمعرفة إن آانت األبعاد المكونة لحقوق اإلنسان يتم تنفيذ
  .موجودة بالفعل أم ال

  
يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان في السكن 

فإن . المالئم، وهى معايير ملزمة لكل من الدول األطراف وممثليها ويجب عليهم تطبيقها
 في مجتمعك إلى أن هناك انتهاك أو تجاهل ألحد المعايير فيجب/ توصلت أنت أو منظمتك

  .هذه الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاع
  

وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال هناك احتياج إلى مزيد من العمل، ولكن األدوات 
  .ولذا يمكنك البدء اآلن، المطلوبة على األقل متوفرة إن آان عليك الرجوع إلى مرحلة التخطيط

 
 
 
 



  )وارد الطبيعية، األرض والمياهالم(الخدمات والسلع البيئية . ج
  المفهوم والمعنى. 1

 الضرورية لبقائه ومعيشته بما في ذلك الوقود، المياه ومواد الموارد الطبيعيةيجب أن تتوافر لكل مجتمع إمكانية الحصول على 
آما يجب أن تضمن ويجب أن تتواءم إمكانية الحصول على  تلك الموارد مع احتياجات المجتمع . البناء، ضمن موارد أخرى

  .الحكومة تنظيم التوزيع الفعال والتوصيل الكفء لتلك الموارد
  

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب أن تضمن الدولة . تعد األرض موردًا أساسيًا للبقاء وآسب الرزق والسكن المالئم: األرض
ير الموارد الضرورية للفقراء والجماعات المهمشة الحصول على األرض بشكل مقبول وال سيما التوزيع العادل مع التأآيد على توف

يجب أن تقوم الحكومات بتطبيق برامج اإلصالح على األراضي لضمان التوزيع المنصف لها باعتبارها . واألآثر ضعفا األخرى
.   عامة وأن تحمي حقوق ملكية األرض للشعوب األصليةسلعة

  
وال بد أن تضمن الدولة حصول األفراد، . ي الحياة، الصحة والسكن المالئم حيوية وضرورية للحق ف المياه الصالحة للشربتعد

آما يجب عليها ضمان عدم حرمان المجتمعات الزراعية من . األسر والمجتمعات على قدر مالئم وآافي من المياه اآلمنة النظيفة
ويتوجب عليها اتخاذ . تياجاتهم من المياهالمياه بسبب أي مصدر خارجي وأن تساعد مواطني آافة المجتمعات في الحصول على اح

باإلضافة إلى ضمان ) جدول المياه(اإلجراءات الالزمة لضمان عدم وجود ملوثات المياه والحماية من االنحدار البيئي لموارد المياه 
  .تواجد بنية تحتية مالئمة للحصول الكافي على المياه والقدرة على تحمل تكلفتها

  
المالئم بعدم وجود أي خطر أو تهديد بخطر من الكوارث الطبيعية أو التي يصنعها اإلنسان، الملوثات البيئية، يجب أن يتميز السكن 

  . األمراض وغير ذلك من المخاطر التي يمكن تجنبها
استجمام في  إمكانية الحصول على الموارد الطبيعية التي تشمل الغذاء، العشب، المياه ومواد البناء وفرص البيئةوال بد أن توفر 

  . مناطق مجاورة خالية بالمثل من أي ظروف مؤذية
  
  المصادر. 2

، أهم القواعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي 2، الخطوة رقم شبكة حقوق األرض والسكن في هذا الجزء" طاقم أدوات"يقدم 
ى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان وتسع. تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم

  .وسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصادر الشعبية اإلضافية في المستقبل
  

ة التزامات                 يعد من الحيوي الترآيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني
ذا الكوآب     موازية على  ى ارض ه سانية   معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن شعبية مطالب     . آحق دم المصادر ال وتق

ة أول األمر                                  " تنشأ" سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق صنيفها وجمعه تم ت ى ي سان حت مع لغة حقوق اإلن
  . تلفة من النضال التاريخيآمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مخ

  
  السلطة القانونية

يتكون القانون العرفي . يرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل مستويات مختلفة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلك
ة                    دول أساسية للغاي ا          من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي وي

ة      ر                          . ملزمة لكافة األطراف القانوني سان، اآث وق اإلن ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال سان، الكي وق اإلن المي لحق ر اإلعالن الع ويعتب
ضم               ذ   األمثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل ق والتنفي ان التطبي

  .الكامل
  

وتنشئ آل منها . ملزمة لكافة الدول المصدقة األطراف فيها) العهود، المواثيق، االتفاقيات(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 
ية الدولية أن يلعب آل توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانون. آيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيق

يتحدد تعريف قانون المعاهدات في . ويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا لطبيعتها الملزمة. منهما دورًا
  .أي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليمية: أنه
  

الخ والتي تعد ...وات القانون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات العامةتشمل أد
تضم تلك الفئة أيضًا . التزامات متعددة األطراف ناتجة عن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصة

عينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة اإلرشاد العام والخاص بدولة م
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) القرارات(باإلضافة إلى تلك األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية للدولة 

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). امة لمنظمة العمل الدوليةاألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية الع
بالفعل، تعكس اإلرادة السياسية الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للمواد العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا 

  .بدون آليات المراقبة القانونية الموازيةبدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات و



  
الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام موازيًا " تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 

ر اإليضاحية لألدوات يتبعها المصاد) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال 
  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 

  
  ة ــقانون المعاهدات الدولي

  قانون المعاهدات اإلقليمية
  ةــــالفقه واألدوات المثبت

  
  الجدل األخالقي

  
كن آحقوق في حد تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في الس

  .آما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ولكنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقة. ذاتها
  

الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : عناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئم" الحقوق البازغة"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل - دائمة السعي نحو الكمال-صادر الشعبية هي مؤشرات للخصوصية فالم. أخرى

  .المشكالت التي تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتمع حقوق اإلنسان
  

. المصادر العامة: ت عنوانتح) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 
وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعادًا قانونية بمعنى آونها مادة للمعايير القانونية 

  .المستقبلية
  

 العام، والعلوم الطبيعية شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال" طاقم أدوات"إننا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في 
باإلضافة إلى األشكال ) اإلضرابات(واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات العمالية 

  .األخرى من المبادرات العامة والجماعية لحل المشكالت
  

  .المائلة من خالل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط عن المصادر القانوني" طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلقة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو بعد قانوني إذ يقدم 
 ولكنها -قرارات خاصة بحاالت محددة وتشمل األمثلة أحكام و. األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة

إسرائيل /   لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال والصراع القانوني في قبرص، فلسطين-ذات صلة دولية
  :وجنوب أفريقيا

   
هودية ألراضى ، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليILA)(قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية 

للمحكمة العليا في  6698/95إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم 
  .إسرائيل جلسة محكمة العدل العليا

  
ن الوطني إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكا

  ..(1999) 6826/99وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم 
  

 18 – 40/ 1993/ 435/ 514، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية رقم ) وملحقاتها50المادة (لويزيدو ضد ترآيا 
  .1996ديسمبر 

  
  

  مصادر قانونية 
  

 يئةالموارد الطبيعية والب
 

  قانون المعاهدات الدولية
 

  )1994(اتفقایة مكافحة التصحر 



تضع األطراف في اعتبارها، عند تنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية، حسبما     ".... 2مادة  ] مرفق التنفيذ اإلقليمي آلسيا   [المرفق الثاني   
ى األطر                    ة عل درجات متفاوت ق ب ي تنطب ة الت يم        يكون مناسبًا، األوضاع الخاصة التالي أثرة في اإلقل دان المت الضغط  ) ب: (اف من البل

  الشديد على الموارد الطبيعية للحصول على سبل العيش؛ 
ايلي              ". 3 .8مادة  ] مرفق التنفيذ اإلقليمي الفریقيا   [المرفق األول    بًا، م ان مناس ة، حسبما آ ) ب: (يجب أن تشمل برامج العمل الوطني

ة  وارد الطبيعي ظ الم دابير حف ة اإلد: ت ستدامةآفال ة والم ك  ارة المتكامل ي ذل ا ف ة، بم وارد الطبيعي ة وأراضي  : للم األراضي الزراعي
ة    ق بحمالت التوعي ا يتعل دريب فيم وفير الت ائي، ت وع اإلحي ة؛ التن وارد المائي ات؛ الم ة؛ الغاب اة البري اتي والحي اء النب المراعي؛ الغط

  ."يات المتعلقة باالدارة المستدامة للموارد الطبيعيةوالتعليم البيئي وتعزيز هذه الحمالت ونشر المعرفة بالتقن
  
  

  )1992(االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
إقرارًا لحقوق سيادة الدول على مواردها لطبيعية، تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية،     ": 15المادة  

 طرف متعاقد إلى تهيئة األوضاع التي تسهل حصول األطراف األخرى المتعاقدة على يسعى آل.... ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية 
  ."الموارد الجينية الستخدامها بصورة سليمة بيئيًا وإلى عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذه االتفاقية

  
  )1989(اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية في البلدان المستقلة 

ي تخص أراضيها          ": 1 -15لمادة  ا وق حق      . تولي رعاية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية الت ذه الحق ين ه ومن ب
  .هذا الشعوب في المشارآة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد

  
  ) 1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية 

ادة  ة      ":2 و 2-1الم الل بأي ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته صرف الح دافها الخاصة، الت عيا وراء أه شعوب، س ع ال لجمي
دولي           انون ال ة وعن الق ة المتبادل دأ المنفع ى مب ائم عل ة    . التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي الق وال يجوز في أي

ساعدة           ... .حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة       ق الم ا وعن طري أن تتخذ، بمفرده د ب ذا العه تتعهد آل دولة طرف في ه
والتعاون الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان                   

ى               الكة إل دابير                التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، س اد ت بة، وخصوصا سبيل اعتم سبل المناس ع ال ك جمي ذل
  ."تشريعية

  
 

  قانون المعاهدات اإلقليمية
  )2000(ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية 

  الحماية البيئية: 37المادة 
  ."بدأ التنمية المستمرة یجب إدراج وضمان مستو عال من الحمایة البيئية وتحسين الجودة البيئية في سياسات االتحاد وفقًا لم"
  

  )1981(الميثاق االفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
ة         " . 1: 21المادة   ا الطبيعي سكان وحدهم           . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها وموارده ذا الحق لمصلحة ال ارس ه وال . ويم

أى حال من األحوال                ذا الحق ب ر        . 3. يجوز حرمان شعب من ه ارس التصرف الحر فى الث ة دون مساس    يم وارد الطبيعي وات والم
دولي   انون ال ادئ الق صف ومب ادل المن ادل والتب رام المتب اس االحت ى أس ائم عل ي ق صادى دول اون اقت ة تع االلتزام بتنمي   .ب

تتعهد الدول األطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية              . 4
يا ضامن األفريق ة والت دة األفريقي صادى  . 5 .لوح تغالل االقت كال االس ل أش ى آ ضاء عل اق بالق ذا الميث ى ه دول األطراف ف د ال تتعه

ا                      ة من المكاسب الناتجة عن موارده تفادة بصورة تام األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من االس
   ."الطبيعية

 
  ات المثبتةالفقه واألدو

  
  )2002(خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

ة ". 10 وارد الطبيعي ستدامة للم ق اإلدارة الم ر، وتحقي ى الفق ضاء عل ي الق صناعية ف ة ال هامات التنمي ز اس اذ . تعزي ضي ذك اتخ ويقت
  : إجراءات على آافة المستويات لتحقيق مايلي

 ."موارد الطبيعية لتوفير سبل عيش مستدامة للفقراءتوفير الدعم إلدارة ال) و(
  )2001(اإلعالن العالمي لليونيسكو حول التنوع الثقافي 

يما في مجال        -14  احترام وحماية المعارف التقليدية، وخاصة معارف الشعوب األصلية، واالعتراف بمساهمة المعارف التقليدية الس
 ."زيز التآزر بين العلوم الحديثة والمعارف المحليةحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتع

  



اني  (اعتمد من قبل المؤتمر الثاني لألمم المتحدة بشأن المستوطنات البشریة           ) 1996(جدول أعمال الموئل الثاني      : 39) الموئل الث
  ..." في الصكوك الدوليةنؤآد من جديد التزامنا باإلعمال الكامل والتدريجي للحق في السكن المالئم، على النحو الوارد"

ع    ) ب...(آما نلتزم بتحقيق األهداف التالية    ":40 ى األرض لجمي توفير الضمان القانوني للحيازة وتوفير فرص متساوية للحصول عل
ساوية للحصول                          ة ومت ساء فرصًا آامل ة للن شريعية وإداري الناس، بمن فيهم النساء والذين يعيشون في الفقر، الشروع في إصالحات ت

ان  ع ى االئتم ي الحصول عل ات، وف ا من الممتلك ك األرض وغيره ي تمل ي اإلرث وف ك الحق ف ي ذل ا ف صادية، بم وارد االقت ى الم ل
  ..." والموارد الطبيعية

ام،                   ": "ج. 67 ة، ينبغي للحكومات القي ة والبيئي ولدمج سياسات المأوى مع سياسة االقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية والديمغرافي
وارد                : ...القتضاء، بما يلي  حسب ا  ة الم افي وتعبئ راث الثق ة وحفظ الت ة البيئ تعزيز الروابط بين سياسات المأوى وتوليد العمالة وحماي

  "ورفع آفاءة الموارد إلى أقصى حد ممكن وتعزيز حفز أنشطة التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية المستدامة ودعمها؛
  

  ) 2001(حة العنصریة، والتمييز العنصري، وآره األجانب وما یتصل بذلك من تعصب إعالن المؤتمر العالمي لمكاف
ايلي                        "... .42 ذا م شمل ه شعوب األصلية، وي وق ال ا في إعالن حق المي بحقوقه ديروا  : وتبذل الجهود اآلن لتأمين االعتراف الع أن ي

  ...."أراضيهم ومواردهم الطبيعية
ي        . "43 ة الخاصة الت ضًا بالعالق ذه              نقر أي افي له ادي والثق األرض بوصفها األساس للوجود الروحي والم شعوب األصلية ب ربط ال  ت

وارد                 ك الم ة أراضيها وبتل اظ بملكي ى االحتف ادرة عل الشعوب، ونشجع الدول على أن تكفل، حيثما أمكن، أن تكون الشعوب األصلية ق
  " الطبيعية التي هي من حقها بموجب القانون الوطني؛

  
  )1995) (إعالن الرباط(بي عن التنمية المستدامة للمستوطنات البشریة اإلعالن العر

  ..المبادئ والمنطلقات العامة
ى               -8 ة عل اطق الحضرية والريفي ه في المن  السكن المالئم حق من حقوق اإلنسان وحاجة أساسية له، ويجب تمكينه من الحصول علي

ة الخدماتوالمرا             ة صحية وصالحة ومتكامل وارد             -9. فقالسواء، ضمن بيئ ى الم اظ عل ستدامة والحف ة الم ا التنمي سالم واألمن أساس  ال
  . البيئية الطبيعية

  
  )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية 

  ."ينبغي أن تكون البيئة والموراد الطبيعية لشعب تحت القمع والسيطرة واالحتالل موضع حماية": 23المبدأ 
  

    "الحق في السكن المالئم: "4جتماعية والثقافية، التعليق العام رقماللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واال
ة                                )  " ب. (8 وارد الطبيعي ى الم ستمر عل شكل م ة الحصول ب م إمكاني سكن المالئ ستفيدين من الحق في ال ع الم اح لجمي وينبغي أن تت

 ..."والعامة
  

  )1969(إعالن حول التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي 
ر، آوسائل                      : د -18،   ب -18مادة   ع التغيي ز دواف ة، وحف ي قواعد أسس ديمقراطي  النهوض بإصالحات اجتماعية ومؤسسية قائمة عل

شمل                      ي أن ي اعي، عل دم االقتصادي واالجتم ق التق رة في طري أساسية للقضاء علي آافة أشكال التمييز واالستغالل ولقطع أشواط آبي
... تغالل األراضي يخدم أهداف العدالة االجتماعية واإلنماء االقتصادي، علي خير وجه      ذلك إصالحا زراعيا يهيئ نظاما للملكية والس      

 ..." اعتماد تدابير لألخذ، بمشارآة الحكومة، ببرامج إسكان منخفضة الكلفة في المناطق الريفية والحضرية علي السواء
  

ول     البروتوآول اإلضافي لالتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق        ة،  بروتوآ ة والثقافي صادیة واالجتماعي سان  " االقت
  ) 1988 (69، منظمة الدول األمریكية، سلسلة، المعاهدات رقم "سلفادور

  الحق في بيئة صحية: 11مادة 
  .  لكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية والحصول على الخدمات العامة األساسية-1
  والمحافظة على وتحسين البيئة تعمل الدول األطراف على تشجيع حمایة -2
 
 

 مصادر شعبية 
  

  الموارد الطبيعية والبيئة
 

  )2001(إعالن ملتقى المنظمات غير الحكومية بصدد مؤتمر مناهضة العنصریة 
ا                          ". 367 الموارد واألاضي األصلية، بم وق المرتبطة ب يوصي بأن تقوم الدول بإلغاء القوانين والسياسات التي تنكر أو تحد من الحق

يهم       ف ي أراض ق ف م األح ديرين ه الك وم لية آم شعوب األص د بال شكل مؤآ رف وب ة، وتعت وارد تحت الترب ي الم وق ف ك الحق ي ذل
ويجب على الدول أن تتخذ على الفور تدابير فعالة إلنهاء التخريب والتلويق للمياه واألراضي والموارد الطبيعية األصلية،    . ومواردهم

 ."ى المياه، واألرض والموارد الطبيعيةونزع الملكية وانكار الحصول عل



 )2001(ملتقى المنظمات غير الحكومية بزیمبابوي 
 (Core member organisations of the Human Forum are: The Amani Trust, The Catholic 
Commission for Justice and Peace, The Legal Resources Foundation, Transparency 
International (Zimbabwe), The University of Zimbabwe Legal Aid and Advice Scheme, 
Zimbabwe Association for Crime Prevention and the Rehabilitation of the Offender, 
Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, and Zimbabwe 

Women Lawyers Association. Associate members are: GALZ and ZIMCET.) 
بيئة نظيفة وصحية، حماية وحصول متساوي على الموارد الطبيعية للنساء والرجال هي عناصر أساسية لتمتع المرأة بحقوق الملكية          "

  ."والموارد
  
 

 مصادر قانونية 
 

  األرض
  

 القانون العرفي الدولي
  

  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
  ."ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. رده أو باالشتراك مع غيرهلكل فرد حق في التملك، بمف" : 2-17، 1-17مادة 

  
  قانون المعاهدات الدولية

 
  )1994(اتفاقية مكافحة التصحر 

ادة  ة      "...: ج. 3م ة،والمجتمعات المحلي ستويات الحكوم ل م ين آ ا ب اون فيم شراآة، التع ن ال روح م ور ، ب راف أن تط ي لألط ينبغ
أثرة              والنظمات غير الحكومية وحائزي ا     اآق المت ألراضي لتهيئة فهم أفضل لطبيعة وقيمة األراضي والموارد المائية الشحيحة في المن

 .."والعمل من أجل استخدامها على نحو مستدام
  

  )1989( بشأن الشعوب األصلية والقبلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
شعوب ا    . 1. 14مادة   ديا               يعترف بحقوق ال شغلها تقلي ي ت ازة األراضي الت ة وحي ة في ملكي دابير في            . لمعني ك، تتخذ ت وفضال عن ذل

شطتها  ا من أجل أن ادت دخوله ا اعت شغلها وإنم ي ال ت اع من األراضي الت ي االنتف ة ف شعوب المعني ة حق ال بة لحماي الحاالت المناس
 تتخذ الحكومات ما يلزم من تدابير      .2 .لبدوية وللمزارعين المتنقلين  وتولي في هذا المجال عناية خاصة للشعوب ا       . المعيشية والتقليدية 

  .لتعيين األراضي التي تشغلها الشعوب المعنية تقليديا، ولضمان حماية فعالة لحقوق هذه الشعوب في الملكية والحيازة
ي تخص أرا              ". :1. 15مادة   وق حق         . ضيها تولي حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية الت ذه الحق ين ه ومن ب

  .هذه الشعوب في المشارآة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد
ادة  ا . 1": 17م ين أفراده ا ب ي األرض فيم وق ف ل الحق ة لنق شعوب المعني ضعها ال ي ت راءات الت رم اإلج شعوب . 2. تحت شار ال تست

ي أراضيها أو لنق    صرف ف ا للت ي أهليته ر ف ري النظ ا ج ة آلم شعوب  المعني ذه ال ع ه ي مجتم ون إل ي أشخاص ال ينتم ا إل   .ل حقوقه
ي       . 3 وانين، للحصول عل ا للق م أفراده يمنع األشخاص الذين ال ينتمون إلي هذه الشعوب من استغالل أعراف هذه الشعوب أو عدم فه

   .ملكية األرض التي تخصها أو حيازتها أو االنتفاع منها
ادة  بة   :18الم ات مناس انون عقوب رر الق ذ       يق رخيص، وتتخ دون ت ا ب اع منه ة أو االنتف شعوب المعني ي أراضي ال دي عل ي التع  عل

  .الحكومات تدابير لمنع هذه المخالفات
ا            :19مادة   تكفل البرامج الزراعية الوطنية للشعوب المعنية معاملة معادلة لتلك التي تعامل بها قطاعات المجتمع الوطني األخرى فيم
د من       ) أ: (يتعلق وفير مزي ة، أو                     بت شة العادي دادها بضرورات المعي ة إلم ك المساحات الالزم م تكن تمل شعوب إذا ل ذه ال األراضي له

  ."بإمداد هذه الشعوب بالوسائل الالزمة لتعزيز تنمية األراضي التي تملكها أصال) ب.(لمواجهة أي زيادة محتملة في أعداد أفرادها
  
  

  )1966(ماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجت
لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات                 ":2،  2-1مادة  

ان   وال يجوز في أية ح     . منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي              ال حرم
شه الخاصة          اون                          .... أي شعب من أسباب عي ساعدة والتع ق الم ا وعن طري أن تتخذ، بمفرده د ب ذا العه ة طرف في ه د آل دول تتعه

ع            ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده
الحقوق  دريجي ب ي الت دابير        الفعل اد ت بيل اعتم صوصا س بة، وخ سبل المناس ع ال ك جمي ى ذل الكة إل د، س ذا العه ي ه ا ف رف به  المعت

 ."تشريعية



  
  :الفقه واألدوات مثبتة

  
  )2002(خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

ة             )أ "(10 ريفيين والحضريين،          تحسين الحصول على األرض والممتلكات وعلى مأوى مناسب وخدمات اجتماعي راء ال  أساسية للفق
  مع توجيه اهتمام خاص للنساء الالتي تعيل أسرا معيشية؛

ارف                    . 63 اج المع تقديم الدعم المالي والتقني للجهود االفريقية من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة ازالة األحراج على الصعيد الوطني، وإدم
ة،     المحلية في ممارسات إدارة األراضي والموارد ال  ة للمجتمعات الريفي ادية المقدم طبيعية، حسب االقتضاء، وتحسين الخدمات اإلرش

ة   ك من خالل تحسين الممارسات الزراعي ي ذل ا ف اه، بم ستجمعات المي ال إدارة األراضي وم ي مج شجيع الممارسات األفضل ف وت
  ."ومعالجة تدهور األراضي بهدف تنمية القدرات على تنفيذ البرامج الوطنية

سئوليات                       )ب (67 وق والم ازة األرض، وتوضيح الحق صفة من حي تفادة المن  تشجيع ودعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تأمين االس
فيما يتعلق بالستفادة من الموارد، من خالل عمليات إلصالح األراضي وحيازتها تحترم سيادة وتدون في القانون الوطني، وإلى تأمين        

ر                        أسباب حصول الجميع على االئت     ى الفق اعي والقضاء عل ق االنتعاش االقتصادي واالجتم ين من تحقي ساء، والتمك ان، وخاصة الن م
ذا                                 رار وصاحبة أمالك في ه رأة المنتجة من أن تصبح صانعة ق ين الم ألرض، وتمك ا ل سليم إيكولوجي وتحقيق االستغالل الفعال وال

  "القطاع، بما في ذلك تمكينها من الحق في ورثة األرض؛
  

  ) 2001( المؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة، والتمييز العنصري، وآره األجانب وما یتصل بذلك من تعصب إعالن
اريخ                   . .34 سار الت  نسلم بأن المنحدرين من أصل افريقي مازالوا منذ قرون ضحايا للعنصرية والتمييز العنصري واالسترقاق، وإلنك

وع    آثيرًا من حقوقهم، ونؤآد وجوب معاملتهم بإنصا       راف    . ف واحترام لكرامتهم وعدم تعريضهم للتمييز من أي ن ه ينبغي االعت وعلي
  استخدام الموارد الطبيعية المتجددة لموئلهم، وآذلك حقهم، حيثما آان ذلك منطبقًا، في أراضيهم التي سكنها أجدادهم؛....بحقوقهم في

األر              . "43 شعوب األصلية ب ربط ال ي ت ة الخاصة الت ضًا بالعالق ذه        نقر أي افي له ادي والثق ض بوصفها األساس للوجود الروحي والم
وارد                 ك الم ة أراضيها وبتل اظ بملكي ى االحتف ادرة عل الشعوب، ونشجع الدول على أن تكفل، حيثما أمكن، أن تكون الشعوب األصلية ق

  " الطبيعية التي هي من حقها بموجب القانون الوطني؛
  

اني  (من قبل المؤتمر الثاني لألمم المتحدة بشأن المستوطنات البشریة          اعتمد  ) 1996(جدول أعمال الموئل الثاني      : 39) الموئل الث
  ..."نؤآد من جديد التزامنا باإلعمال الكامل والتدريجي للحق في السكن المالئم، على النحو الوارد في الصكوك الدولية"

ع             توفير الضمان القانوني   )ب(...آما نلتزم بتحقيق األهداف التالية     ":40 ى األرض لجمي  للحيازة وتوفير فرص متساوية للحصول عل
ساوية للحصول                          ة ومت ساء فرصًا آامل ة للن شريعية وإداري الناس، بمن فيهم النساء والذين يعيشون في الفقر، الشروع في إصالحات ت

ي  ات، وف ا من الممتلك ك األرض وغيره ي تمل ي اإلرث وف ك الحق ف ي ذل ا ف صادية، بم وارد االقت ى الم ان عل ى االئتم الحصول عل
ة  وارد الطبيعي انوني           )د(... والم ضمان الق ي وال ي األراض وق ف ل الحق ال نق ي مج سرة ف املة ومي فافة وش م ش اد نظ مان اعتم  ض

  ..."للحيازة
ـ (67 ات  : ")د، ه ة، ينبغي للحكوم ة والبيئي ة والديمغرافي سياسات االجتماعي ي وال صاد الكل ع سياسة االقت أوى م دمج سياسات الم ول

شيط   : ...القيام، حسب االقتضاء، بما يلي   تطبيق السياسات العامة بما في ذلك سياسات اإلنفاق الضريبي وسياسات النقد والتخطيط، لتن
، ...اوى مع السياسات الرامية إلى الحد من الفقر،     /أسواق المأوى المستدام والتنمية المستدامة لألراضي؛ دمج سياسات األراضي وال         

  ..." المياه النظيفة والمرافق الصحيةوتوفير إمدادات
  

  )1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشریة 
شرية             ": 10 اظ، تحت             . تعد األرض أحد العناصر األساسي في المستوطنات الب ة للحف اذ الخطوات الالزم ة الحق في اتخ ولكل دول

تخطيط وتنظيم استخدام األرض، والتي تعتبر أحد أهم        ولكل دولة الحق في     . السيطرة العامة، استخدام وتملك وتوزيع وحماية األرض      
املة الستخدام األرض           ى أساس خطة ش ا عل . مواردها، بطريقة تضمن أن يكون نمو مراآز السكان في آل من الحضر والريف قائم

التواف د، ب صادي لكل بل اعي واالقت ية لإلصالح االجتم داف األساس ى األه دابير يجب أن تضمن الحصول عل ك الت ا وتل ع نظامه ق م
  ."الوطني في الحيازة والتشريع

 
  )1969(إعالن حول التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي 

ادة  ع): "د(. 17م صلحة المجتم ه م ا في تغالل األرض لم ي اس ب عل راف المناس أمين اإلش دابير لت اد ت   .اعتم
طية، وحفز دوافع التغيير، آوسائل أساسية للقضاء   النهوض بإصالحات اجتماعية ومؤسسية قائمة علي قواعد أسس ديمقرا    ) ب. (18

ك إصالحا                        شمل ذل ي أن ي اعي، عل دم االقتصادي واالجتم ق التق رة في طري ز واالستغالل ولقطع أشواط آبي علي آافة أشكال التميي
  "خير وجه،زراعيا يهيئ نظاما للملكية والستغالل األراضي يخدم أهداف العدالة االجتماعية واإلنماء االقتصادي، علي 

 
 مصادر شعبية 

 
  األرض



  
  )2001(الميثاق الخاص بمنظمات السكان 

  مقترح قدم إلى الجمعية العالمية لتحالف المواطنين من أجل عالم مسئول جماعي ومتحد
ة              ". 5 لعة تجاري يس س ويجب أن تضمن سياسات اإلسكان         . تطالب بأن تدرك الحكومات وتضمن السكن آحق إنسانس واجتماعي ول

صميم والتصديق           التنف ى األرض والترتيب الطبيعي الرسمي لألرض والمستوطنات، وت يذ الكامل لهذا الحق، من خالل الحصول عل
ة       صادية واألدوات المالئم وارد االقت صولعلى الم انع للسكن،والح ر الم شريع غي ى الت د (عل سياسات والقواع اعي  ) ال اج االجتم لالنت

  ."للسكن
 

  )2001(حكومية بصدد مؤتمر مناهضة العنصریة إعالن ملتقى المنظمات غير ال
ا                          ". 367 الموارد واألاضي األصلية، بم وق المرتبطة ب يوصي بأن تقوم الدول بإلغاء القوانين والسياسات التي تنكر أو تحد من الحق

ي        ق ف م األح ديرين ه الك وم لية آم شعوب األص د بال شكل مؤآ رف وب ة، وتعت وارد تحت الترب ي الم وق ف ك الحق ي ذل يهم ف أراض
ويجب على الدول أن تتخذ على الفور تدابير فعالة إلنهاء التخريب والتلويق للمياه واألراضي والموارد الطبيعية األصلية،    . ومواردهم

 ."ونزع الملكية وانكار الحصول على المياه، واألرض والموارد الطبيعية
 

  )2002(الميثاق االفریقي للشراآة بين السكان والتجمعات المحلية 
اس                             " ل الن أخوذة من قب ادرات الم اء في المب وع وذآ بعد تبادل خبرتانا بين السكان في غرب وشرق وجنوب افريقيا، نالحظ وجود تن

اتهم ة حاج ة    : لتلبي ة نظيف ية، بيئ دمات األساس وفير الخ أوى، ت ي الم ق ف صولعلى األرض، الح ن الح ي   ...م ل األساس ا تظ ذه آله وه
ي دة، والت اة الجي سهاالجوهري للحي ا ألنف ر افريقي ات عب ر من المجتمع ا آثي راف .  توفره م واعت ى دع ي حاجة إل ادرات ف ذه المب وه

وحيثما تقدم السلطات المحلية هذه الخدمات، فإن الشراآة بين المجموعات المجتمعية يمكن أن تضمن                . ومأسسة من السلطات المحلية   
  ."الصيانة واالستمرارية للخدمات المقدمة

  
  )1995(للمنظمات غير الحكومية حول حقوق اإلنسان إعالن بانكوك 

ساوية      ".3 صيقة والمت ا الل ى حقوقه ساء عل ة أن تحصاللن صير،من األهمي ر الم ة وتقري ساء بكرام اة للن وفير الحي ي  (ت ق ف ل الح مث
  .هذه الحقوقومن الملزم للحكومات واألمم المتحدة أن تضمن ). األراضي الزراعية، والسكن، والموارد األخرى، والملكية

ان               ". 5 دخل، والحرم اوت ال ر، وتف د الفق ى تزاي ي،            / إن سوء التمية يفضي إل دهور البيئ وارد، والت ازات األرض والم ك حي ا في ذل بم
  . والتشديد على التنمية االقتصادية الكبرى بدون تعزيز آاف للتنمية البشرية والحرية والكرامة، بما في ذلك آرامة الرجال والنساء

ة           ]. للشعوب األصلية [وفي أجزاء عديدة من اإلقليم ال تحترم حقوقاألرض وحقوق أخرى           .... 12 زع الملكي أتي ن ين العواقب ت ومن ب
القوة           . وتخريب أرضايهم، والصراعات المسلحة والترحيل آالجئين      ع ب ا صاحبه اضطهاد وقم ذا م ة أخرى، أفضت        . وه ومن واجه

  . حياى األصلية من خالل االستغالل التجاريالسياحة في بعض األوقات إلى تدهور أنماط ال
  

  مشروع إعالن حول حقوق الشعوب األصلية
ة                          ": 26مادة   ة الكلي ك البيئ ا في ذل ا واستخدامها، بم سيطرة عليه ا وال اليم وتنميته تالك األراضي واألق للشعوب األصلية الحق في ام

د           د، والجلي ساحلية، والجلي ي ظلت                   لألراضي والهواء والمياه، والبحار ال وارد الت ا من الم ة وغيره ة والحيواني اة النباتي  البحري والحي
ستخدمها         ا                    . بصفة تقليدية تمتلكها أو خالف تحتلها أو ت ا، ونظمه دها وعاداته ا وتقالي راف الكامل بقوانينه ك الحق في االعت شمل ذل وي

د          دول ت وق أو التصرف       ومؤسساتها المتعلقة بالحيازة وتنمية وإدارة الموارد، والحق في تتخذ ال ذه الحق دخل فيه ع أي ت ة لمن ابير الفعال
  ."فيها أو التعدي عليها

  
  

 مصادر قانونية 
  

 المياه
 

 قانون المعاهدات الدولية
 

  )1994(اتفاقية مكافحة التصحر 
ادة  ة،والمجتمعات ال    "...: ج. 3م ستويات الحكوم ل م ين آ ا ب اون فيم شراآة، التع ن ال روح م ور ، ب راف أن تط ي لألط ة ينبغ محلي

أثرة                   اآق المت والنظمات غير الحكومية وحائزي األراضي لتهيئة فهم أفضل لطبيعة وقيمة األراضي والموارد المائية الشحيحة في المن
  .."والعمل من أجل استخدامها على نحو مستدام

  
  )1992(اتفاقية بشأن استخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية 



ى أو تخفيض األمراض                  "): 1 (5. 2مادة   سيطرة عل ع وال بغس أن يؤجل التحرك لمن صلة   المبدأ الوقائي، والذي بفضله ال ين ذات ال
ة                               ة، ومن ناحي ذا التحرك، من ناحي ذي يتخذ بصدده ه ين العامل ال ببية ب امًال صلة س بالمياه على أساس أن البحث العلمي لم بثبت آ

 ."أو األثار العابرة للحدود/نتشار األمراض ذات الصلة بالمياه وأخرى االسهام المحتمل لذلك العامل في ا
  

 الفقه واألدوات مثبتة
 

  )2002(خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
ة           ". 8 شر والبيئ ة صحة الب ا لحماي را الزم ى الق     . يعد توفير مياه شرب نظيفة ومرافق صحية آافية أم صدد نوافق عل ذا ال ام،  وفي ه ي

، بخفض نسبة األشخاص غير القادرين على الوصول إلى مياه الشرب المأمونة أو ال يستطيعون تحمل تكلفة ذلك،                2015بحلول عام   
صف  ى الن ة   (إل شأن األلفي الن ب ي اإلع دد ف و المح ى النح صحية    )عل ق ال ى المراف نهم الوصول إل ذين ال يمك خاص ال سبة األش ، ون

  :جراءات في جميع المستويات من أجل تحقيق ما يلياألساسية، وسيشمل ذلك اتخاذ إ
  وضع وتنفيذ شبكات فعالة للصرف الصحي المنزلي؛) أ(
  تحسين الصرف الصحي في المؤسسات العامة، السيما المدارس؛) ب(
  تشجيع الممارسات اآلمنة في مجال النظافة الصحية؛) ج(
  م عوامل لتغير السلوك؛تشجيع التعليم والتوعية بالترآيز على األطفال بوصفه) د(
  تشجيع التكنولوجيات والمماراسات الميسورة التكلفة والمقبولة اجتماعيًا وثقافيًا؛) هـ(
  امشاء آليات تمويل وشراآة ابتكارية؛) و(
  .إدماج الصرف الصحي في استراتيجيات إدارة الموارد المائية) ز(
  

شرب            بدء برامج عمل، تشمل تقديم المساعدة المالية والت        -25 صالحة لل . قنية، لتحقيق الهدف اإلنمائي إلعالن األلفية المتصل بالمياه ال
ى          ا إل ع ثمنه شرب أو دف صالحة لل اه ال ى المي ستطيعون الحصول عل ذين ال ي سبة األشخاص ال ى خفض ن ق عل صدد تواف ذا ال وفي ه

سبة األش    )على النحو المحدد في اإلعالن بشأن األلفية       (2015النصف بحلول عام     ى المرافق            ، ون نهم الوصول إل ذين ال يمك خاص ال
  :الصحية األساسية، وسيشمل ذلك اتخاذ إجراءات في جميع المستويات من أجل تحقيق ما يلي

درات من                   ) أ( حشد الموارد المالية الدولية والمحلية على جميع المستويات، ونقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل الممارسات ودعم بناء الق
 األساسية والخدمات في مجال الصرف الصحي، وآفالة أن تلبي هذه البنى األساسية والخدمات احتياجات الفقراء وأن          أجل تنمية البنى  

اه                     ) ج(تراعي الفروق بين الجنسين؛      إدارة المي ا يتصل ب دعم أصحاب المصالح، فيم ة، ب تعزيز اتخاذ الحكومات إجراءات ذات أولوي
دة وإضافية                     وبناء القدرات على الصعيد الوطني، والق      ة جدي وارد مالي وفير م ز وت صعيد اإلقليمي، بتعزي ى ال ضاء، عل ام حسب االقت ي

صل   ذ الف ة لتنفي ات ابتكاري رن  18وتكنولوجي ال الق دول أعم ن ج ن   ) د(؛ 21 م د م ة الح وث بغي ن التل اه م ة المي ة وقاي ف عملي تكثي
ة في مجاالت الصرف الصحي             المخاطر الصحية وحماية النظمة اإليكولوجية عن طريق استحداث تكنولوج         يات تكون بأسعار معقول

ى                       ة عل ة فعال ومعالجة المياه المستعملة، الصناعية والمنزلية، والتخفيف من آثار تلوث المياه الجوفية ووضع نظم للرصد وأطر قانوني
  ." أوجه التقص في المياهاتخاذ تدابير الوقاية والحماية لتشجيع االستخدام المستدام للمياه ومعالجة) هـ(الصعيد الوطني؛ 

ى مستوى               ) أ (66 ات عل توصيل مياه الشرب إلى المنازل، وتوفير التثقيف في مجال النظافة، وتحسين المرافق الصحية وإدارة النفاي
 مع األسر المعيشية من خالل مبادرات ترمي إلى تشجيع استثمار القطاعين العام والخاص في توفير إمدادات المياه والمرافق الصحية                 

رام الظروف                              ات، مع احت دمها الحكوم شفافية تق تقرار وال سم باالس ة تت ة وطني راء ضمن أطر تنظيمي إعطاء األولوية الحتياجات الفق
ادة                         شرآات الخاصة؛ وزي ة وال سألة المؤسسات العام المحلية التي تحيط بجميع أصحاب المصالح المعنيين، ورصد األداء وتحسين م

اه                   إمدادات المياه إلى مستوي    داد بالمي ى صيانة نظم اإلم درات عل اء الق اه، وبن اء هياآل أساسية لمعالجة المي ات آافية ومد شبكات وبن
  "؛.وخدمات الصرف الصحي وإدارتها في المناطق الريفية والحضرية

  
  )2002" (الحق في المياه"، 15اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 

إن حق اإلنسان في الماء يمنح آل فرد الحق في آمية من الماء آافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها من الناحية المادية     . "2
فتوفير آمية آافية من الماء المأمون أمر ضروري لمنع الوفاة بسبب . وميسورة التكلفة الستخدامها في األغراض الشخصية والمنزلية      

ات                        فقدان جسم ا   ه ضروري لالستهالك والطهي والمتطلب ا أن اه آم ة بالمي أمراض منقول إلنسان للسوائل، والحد من مخاطر اإلصابة ب
 ".الصحية الشخصية والمنزلية

  )2000(إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية 
ي          لذلك نقرر، أن نطبق، في جميع أنشطتنا البيئية، أخالقيات جديدة لحفظ الطبيعة ورعايتها            . "23 ا يل ى م رر آخطوة أول وقف   :، ونق

ا يعزز                      ي، بم االستغالل غير المحتمل لموارد المياه، بوضع استراتيجيات إلدارة المياه على آل من الصعيد اإلقليمي والوطني والمحل
  ."إمكانية الحصول عليها بصورة عادلة مع توافرها بكميات آافية

  
  )2000(إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية 

ة ومرافق              2015، أن نصل بحلول عام      7 التنمية،  الهدف     أهداف اه شرب أمن ى مي  إلى نصف من ليس لدیهم امكانية الحصول عل
  صحية أساسية



وث يمكن أن يكون       ...تسهم المياه النظيفة في صحة افضل     " وتزويد جميع المنازل المعيشية بالمياته تحت درحة حماية معقولة من التل
  ."حة والتقليل الوقت المنفق في تجميع المياهخطوة مهمة نحو تحسين الص

  
  

الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن     "14اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم        
  )2000]" (12المادة [بلوغه 

ذلك        يجب أن توفر الدولة الطرف القدر الكافي من المراف    ": التوافر" )أ( -12 ة الصحية وآ ة والرعاي ة بالصحة العام ة المعني ق العامل
ائي                  . من السلع والخدمات والبرامج    ا المستوى اإلنم دة، من بينه ًا لعوامل عدي سلع والخدمات وفق ويختلف الطابع المحدد للمرافق وال

ة ومرافق                       شرب المأمون اه ال ل مي شفيات،     للدولة الطرف وإن آانت تتضمن المقومات األساسية للصحة مث ة، والمست اإلصحاح الكافي
سية                              ات تناف ى مرتب ذين يحصلون عل دربين ال ين الم ين والمهني اني المرتبطة بالصحة، والموظفين الطبي ا من المب والعيادات، وغيره

  . الميةمحليًا، والعقاقير األساسية وفقًا لتعريفها في  برنامج العمل المعني بالعقاقير األساسية الذي وضعته منظمة الصحة الع
 ينبغي أن يتمتع الجميع بدون تمييز بإمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، داخل              :إمكانية الوصول ) ب(

  :وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي. نطاق الوالية القضائية للدولة الطرف
ستويات                    ، تؤآد اللجنة أن لدى      3 في التعليق العام رقم      -43 ى ضمان الم دير، عل ل تق ى أق ل، عل يا بالعم ا أساس الدول األطراف التزام

شتمل            ... األساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد،            وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذه االلتزامات األساسية ت
ة   ى االلتزامات التالي ل عل ى األق أوى األساسي : عل ى الم ة الوصول إل ة   آفال اه النظيف ة من المي دادات آافي سكن واإلصحاح، وإم ، وال

  "الصالحة للشرب؛
  "تعزیز بلوغ الحق في مياه الشرب والمرافق الصحية"، 1998/7اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان، 

ة، والحق                   " ة االجتماعي سانية، والعدال ة اإلن ساواة، الكرام ادئ األساسية للم ى المب شرب والمرافق الصحية           تؤآد مجددًا عل اه ال  في مي
ا يخص الحق في                         ...لجميع النساء، قناعة بالضرورة الملحة       رارات فيم ل صانعي الق ام والتعليق من قب ل زادوا االهتم للرجل والطف
  ." اإلمداد بمياه الشرب ولمرافق الصحية

 
  )1996) (الموئل الثاني (برنامج عمل الموئل، اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشریة

ـ (67 ات  "):د، ه ة، ينبغي للحكوم ة والبيئي ة والديمغرافي سياسات االجتماعي ي وال صاد الكل ع سياسة االقت أوى م دمج سياسات الم ول
شيط  تطبيق السياسات العامة بما في ذلك سياسات اإلنفاق الضريبي وسياسات النقد والتخطيط، لت : ...القيام، حسب االقتضاء، بما يلي   ن

، ...اوى مع السياسات الرامية إلى الحد من الفقر،     /أسواق المأوى المستدام والتنمية المستدامة لألراضي؛ دمج سياسات األراضي وال         
  ..."وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمرافق الصحية

  
  )1995(مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية 

ساعدة من المجتمع                    ينبغي أن تنفذ الحكومات      ".36مادة   ع، بم ة االحتياجات األساسية للجمي ا لتلبي االلتزامات التي أخذتها على عاتقه
ي        ا يل ور، م ة أم ك، في جمل ع،     ) ل: ...(الدولي تتمشى والفصل الخامس من برنامج العمل هذا بما في ذل ة وصول الجمي وفير امكاني ت

  ." وتأمين المرافق الصحية المناسبةعلى أساس مستدام، الى مياه الشرب المأمونة بكميات آافية
  

  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا 
دعم من                     ". 47 ا المتاحة، وب ه موارده سمح ب ويحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان جميع الدول علي اتخاذ تدابير، إلي أقصي حد ت

المي             ة الع ؤتمر القم ي     . التعاون الدولي، لتحقيق أهداف خطة عمل م ؤتمر إل ل في خطط           ويطلب الم وق الطف ة حق دول إدراج اتفاقي  ال
ات                . عملها الوطنية  ة خاصة لتخفيض معدالت وفي الء أولوي ة، ينبغي اي ود الدولي وبواسطة خطط العمل الوطنية هذه ومن خالل الجه

ي     ة وعل شرب والمأمون اه ال ي مي ة الحصول عل ة إمكاني ة، وإتاح ة واألمي وء التغذي دالت س يض مع ات، وتخف يم الرضع واألمه التعل
ة                           . األساسي وارث الطبيعي دمرة الناشئة عن الك ر، لمكافحة حاالت الطوارئ الم ا اقتضى األم وينبغي وضع خطط عمل وطنية، آلم

 ."والمنازعات المسلحة والمشكلة الخطيرة آذلك المتمثلة في حالة األطفال الذين يعيشون في فقر مدقع
  

 مصادر شعبية 
 

  المياه
 

  )2001(ير الحكومية بصدد مؤتمر مناهضة العنصریة إعالن ملتقى المنظمات غ
ا                     ".367 يوصي بأن تقوم الدول بإلغاء القوانين والسياسات التي تنكر أو تحد من حقوق الحصول على الموارد واألاضي األصلية، بم

ق       م األح ديرين ه الك وم لية آم شعوب األص د بال شكل مؤآ رف وب ة، وتعت وارد تحت الترب ي الم وق ف ك الحق ي ذل يهم ف ي أراض  ف
واردهم ة       . وم وارد الطبيعي اه واألراضي والم ث للمي ب والتلوي اء التخري ة إلنه دابير فعال ور ت ى الف ذ عل دول أن تتخ ى ال ويجب عل

 ."األصلية، ونزع الملكية وانكار الحصول على المياه، واألرض والموارد الطبيعية



النهاء تخريب وتلويث المياه واألراضي والمقاطعات والموارد الطبيعية  تطالب المنظمات بأن تتخذ الدول تدابير فورية وفعالة .374
والعنصرية البيئية تؤثر بشكل خاص على أدوات .  ونزع الملكية وانكار الحصول على المياه، واألرض والموارد الطبيعيةاألصلية

 ."دسة والتاريخيةالعيش التقليدية للشعوب األصلية، وممارساتهم الثقافية والروحانية ومواقعهم المق
  
 المبادئ الالزمة للتطبيق. 3

تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن                     
ل الحق اللص               . معظم النظم القانونية في العالم     وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب ز        وتشمل هذه المب ر المصير، وعدم التميي يق في تقري

ة وت     -بشكل عام، والمساواة بين النوع االجتماعي      ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .على المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طريق تبني تدابير تشريعية

  
صادية      وق االقت ة الحق د    في حال ة، يع ة والثقافي ة       واالجتماعي ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  المصدر  العه

ى ضمان                       ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة المعاه
، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1، فقرة 2المادة  (أي الدولة،   " ردها المتاحة بأقصى ما تسمح به موا    "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ضمن     نفي ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع ق ينبغ روف  " الح ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
  

 تلزم الدول بأن تتخذ، بمفردها وعن        تصادية واالجتماعية والثقافية  العهد الدولي الخاص بالحقوق االق     في   2 من المادة    1آما أن الفقرة    
الحقوق                             ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال طريق المساعدة والتع

 األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه المبادئ خارج          حيث تلتزم الدول  . المتفق عليها في هذا العهد، وذلك باستخدام آافة السبل المالئمة         
ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ة  " التع صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي جانب

  .والثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدولة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسان
ه والتي           ) عنصر(لرصد الشامل للحق في السكن المالئم فإنه يتطلب قياسًا لكل حق            أما عن ا   ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق

  :تنشأ عن المبادئ القانونية األساسية التالية
  .تقریر المصير .1
 .عدم التمييز .2
 .المساواة بين النوع االجتماعي .3
 .حكم القانون .4
 ).م التراجععد/ عدم النكوص(التحقيق التدریجي  .5
 .التعاون الدولي .6

 النهج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط يويقتض
ابلة للتطبيق على للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة المشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان والق

 الحق في نفيذوهذا الجزء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وت. جميع الحقوق
 .السكن المالئم واألرض

  
  تقریر المصير 

  وصف عام
ادئ الق            ة       إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب شترآة الفعلي اتج عن الممارسة الم دولي الن انون ال

ام             . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ذي  1945ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت ، ال
  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها

رام ال         . 2 ا                        إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت أن يكون لكل منه شعوب وب ين ال وق ب سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال مب
  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 213...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

ذي يقضي   رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم        "  مؤسسة على احترام المبدأ ال
  :بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة على

صادي       ) أ( دم االقت ور والتق ل التط وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م تحقي
  214واالجتماعي،

سير الحل) ب( ة   تي ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال صادية واالجتماعي ة االقت شاآل الدولي ول للم
  والتعليم،

ين                            ) ج( ق ب دين، وال تفري ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي
    ". تلك الحقوق والحريات فعالالرجال والنساء، ومراعاة

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26 الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، 213
  .55، المادة "التعاول االقتصادي االجتماعي الدولي"السابق، الفصل التاسع،  المرجع 214



سان   وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل م، فإن ومن ث
ادة            رة    2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ى النح              2، الفق ة، عل المي لعضوية الدول ه، الواجب الع و  من

  : التالي
بااللتزامات التي أخذوها  لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية         "

  ".على أنفسهم بهذا الميثاق
م المتحدة           ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني دريجي وتعريف ٍو ت ى نح سها  وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير عل ذ تأسي م   215. من  وت

ام                       ا في ع م تبنيهم ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه ر المصير أآث ة لتقري ة المادي  1966.216توضيح الدالل
ادة  رة  (1والم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب اص    : الم د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت اص ب د الخ العه

  : قوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلكبالح
ة عن              ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال لجمي

ة     . مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي            ان أي شعب    وال يجوز في أي  حال حرم
  .من أسباب عيشه الخاصة

  
سكن              /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     درآون بواسطتها الحق في ال ي ي المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت

دول      . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ك، ف   . فتحديد المصير هو حق لل ة  ومع ذل إن الدول
دولي                  ام ال انون الع هي الشخصية القانونية الملزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق

 217.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها
  

را     اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ق، وال وم وح صير آمفه ر الم ى  إن تقري ة عل ة الفعال سيطرة المحلي ت الخاصة بال
ز    ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم التطورات والعالق

ا                        ة المعترف به ر مصير داخل الحدود الدولي ا، أو وحدة تقري ة المعترف به ة  الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي لدول
 219. وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة 218موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع

  
م المتحدة           )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ، أعطت اللجنة المعني

  : قرير المصير، على النحو التاليتوجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق ت
ادة  .17 ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم الًً بمقاصد ميث ع 1عم أن لجمي سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه

ين                         . الشعوب حق تقرير مصيرها    رام الفعلي ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل ة خاصة، ألن تحقيق ر المصير بأهمي ويتّسم حق تقري
انون            . لحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها       ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري

دين     1الوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة   ا في العه  بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليه
  . وقبل هذه الحقوق

رتين     1ادة وتكرس الم  .18 ا 2 و1 حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب وفقا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه
افي              "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة    ". في تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم وتفرض الم

ام أخرى               وهذا. على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة       الحق وااللتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك
 . للعهد وقواعد القانون الدولي

                                                 
ة   "؛7 ، الديباجة والمادة)1960(منح االستقالل لبلدان وشعوب مستعمرة    إعالن بشأن  انظر على سبيل المثال،      215 وارد الطبيعي رار  " السيادة الدائمة على الم ق

ز العنصري              7-5،  2-1: الفقرات، الديباجة و  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
اعي           5 اء االجتم دم واإلنم شأن التق واد  )1969(؛ إعالن ب دولي                3،  2: ، الم انون ال ادئ الق ه؛ إعالن مب اني من دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(، والجزء الث مب

شعوب الحقوق المتساوية وتقرير    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري         "المصير لل ادة  )1978(؛ المجلس االقتصادي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم
 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(إعالن حول الحق في التنمية 

دة              العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق           216 م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي  واالنضمام بموجب ق
اذ     1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 دء النف اني    3: ، تاريخ ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه

ع والتصديق واالنضمام بموجب                  د وعرض للتوقي سياسية اعتم دة           بالحقوق المدنية وال م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200ق
  .49، وفقا للمادة 1976مارس / آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون

  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم" ، والتي تذآر أن 21اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  217
ـ             في حين إن ال    218 زة آ وق ممي ه حق ع، ل مجموعة من األشـخاص  "تعريف القانوني ألمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتم

وبرؤية مـن  يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن    
." الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض                        

  . 21، )1930سيزوف، ليدن،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم 
ر المصير   " Hurst Hannumمن أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوم219 ا    : االستقالل، السيادة، وتقري وق المتصارع عليه سوية الحق ". ت
 ).1996مطبعة جامعة بنسلفانيا، : فالديلفيا(



ادة           .19 شمل الم ارير ت ديم التق ارير يعطي       إ، ف 1وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ذه التق ط من ه ل فق ن القلي
ادة       . ة المذآورة شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات الماد       ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1وقد الحظت اللجنة أن الكثير من هذه التق

دول األطراف          . معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في
 .1تقارير تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة 

ا، من ممارسة                    1 من المادة    1يما يتعلق بالفقرة    وف .20 ن، عملي ي تمك سياسية الت ، ينبغي للدول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال
 . هذا الحق

وغ                     2وتؤآد الفقرة    .21 ى بل شعوب، في إطار سعيها إل  جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال
ي    ة، ف دافها الخاص صرف ا"أه اون         الت ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام الل بأي ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته لح

شه              . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي          ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي
دول وع". الخاصة ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب دوليويرتب ه ع ال ى المجتم ة عوامل أو . ل ى أي شير إل دول أن ت وينبغي لل

ع    ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته
 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد

إنها تفرض التزامات محددة على الدول األطراف، ال فيما يتصل بشعوبها     تتميز بأهمية خاصة إذ      3وفي رأي اللجنة أن الفقرة       .22
ذا                   وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه

د،           "ص على أنه    وهي تن . وتتأآد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها         . الحق ذا العه دول األطراف في ه على ال
ى             اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي

ان     فااللتزامات". تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة       ا إذا آ  موجودة بصرف النظر عم
دول األطراف في                . أحد الشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال              ع ال ه ينبغي لجمي ك أن وينتج عن ذل

ذه اإلجرا    . العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق            ءات وينبغي أن تكون ه
دول عن              اإليجابية متفقة مع التزامات الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال

ر المصير                      لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       . التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق
  .ء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغايةمعلومات عن الوفا

 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، 1وفيما يتصل بالمادة  .23
ة      وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق ا         ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال ألم

 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24العامة بتاريخ 
ة                        نفيذوترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن ت       .24 ات ودي ة عالق سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري  حق ال

 . فاهم الدوليينوتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والت
 

  تقریر المصير بالتطبيق على المجتمعات
دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق

سان  1لمادة وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في ا     . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن .  المشترآة بين معاهدات حق
ق         ة، يطب اقم األدوات "وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل

  .  من العهد، والتي تضمن الحق في السكن11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 
  

ستند    " تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ع، ي اقم األدوات "إلى أقصى حد، على مستوى المجتم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل
شفهية     ( د   ) معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي

  .  الحقًاهف تعريسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . مصيرها
  

م               لقد صار تقرير المصير من الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك
سان              -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       وق اإلن ع حق سق مع جمي دولي المت ى مستوى    .  الجندر، والتعاون ال وعل

الي،   " حاجات "الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها       عد  الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف
  . انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله

  
الناتجة عن سياسات    " اإلبادة الثقافية "و" اإلبادة العرقية "قية للـ   وينبغي مالحظة أن الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقي         



م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال
سنة   بشأن الشعوب األصلية 169 االتفاقية رقم    ي، وتبن )1956(         المستقلة لسنة    ة  ) 1989(والقبلية ل سائل   . في النهاي ومن الم

م                     ة رق ة العمل الدولي واد من        169ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقية منظم -13 في الم
دول      " الشعب"، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         19 انون ال ة آمصطلح في الق ًا لحق   (ي في االتفاقية ذو دالالت تطبيقي أي مانح

  ).تقرير المصير
  

ًا          " الشعوبية"ومع ذلك، فإن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست      ة أي سألة حيوي ر المصير م ي تجعل من تقري القانونية هي الت
تم   اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (عي حق للمجتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ر ) أو ل ـ    االعت ا آ م دولي اف به

ة ل         "أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         ل، ضرورة لتجنب النت ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث
رًا و       سريًا، أو إجراءات                       /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي ة، أو إخالءًا ق صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم أو فصًال عن

ة ا يص-تنموي شكل     هن ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت صيري، بغض النظر عم وي وم ي حي صير المحل ر الم بح تقري
  . في حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. مشترك

  
اً               إن مصطلح         من هذا المنطلق، وباالعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ًا، ف ة      " أو خارجي ر المصير الداخلي " وحدة تقري

ى حدى                    ذا      . آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق
ابًال          . إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أحد الشعوب األصلية          ائز أن يكون ق راء           ومن الج ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي للتطبي

وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /الحضر، خاصة إذا آان بقائهم و      ل حق حق ويقتضي تفعي
  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
  

ر المصير سواء خا          على أية حال، البد للمُ     ى أن            طالب بالحق في تقري د عل انوني للتأآي ار الق ه التحدي واالختب ًا أن يجاب ًا أو داخي رجي
سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت

ر مصير اآل       ى حق تقري اعي       خرين، وال  لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، وال عل وع االجتم ين الن ساواة ب ساء في الم  -حق الن
  .الجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخ

  
دمها                    ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي ق

ش    ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        عوب األصلية،  دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي
ـ         . حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال

ذا المجتمع        للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي            دفق        ) 1( أن يكون ه ى ت ًا عل ابقًا تاريخي س
ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل

  . تقرير المصير
  

  التعریف القانوني ألصحاب الحق في تقریر المصير
دول                      " األمة"أو  " بالشع"تعد التعريفات الخاصة بـ      سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب ر المصير، غي ة في تقري وق القانوني أصحاب الحق

ة              ة "وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب
ل        عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ذا التعري اق ه دة   انطب لية واح ة أص ا، البرت (ي أو أم تثناء، وربم تبعدنا غباس ال، إذا اس

ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق
سطين،       أنجوال، الجزائ  (وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق على حاالت التخلص من االستعمار              ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي

في ضوء التخلص " أمة"شعب و "وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ). بورتو ريو، الخ  
ـ                 . من االستعمار آقيمة، وغرض    ي لل إن التعريف الفعل انوني، ف ذا المرجع الق شعب "وبالرغم من ه ة "و" ال زال مح    " األم ل جدل   ال ي

  . ألسباب سياسية وعملية
  

دينا تعريف في        " الشعب"باإلضافة إلى التوجيهات المتعلقة بـ    ر المصير، ل وق تقري ين لحق الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني
و           ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب ال (وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن الن ف س

ذآر ين    و).  ال ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ة األول ة الدولي ر المحكم ا عب أتي إلين ي
  :جمهورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولى

  
م ومتحد              دين     مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به ة والعرق وال ين في الهوي

ا يتوافق                          الهم بم ة أطف يم وتربي ى تعل واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل
  220.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض

  

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17انية البلغارية، الرأي االستشاري رقم محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليون."  220



ة      وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض       سكان   ( من رأي المحكم ل ال وم       ) نق ه الي ر مسموح ب ذي         221غي انوني ال إن التعريف الق ، ف
ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". أمة"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع

دول فى     . و سيطرتهم على األرضأ/الدول تجده بمثابة صندوق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم و  وحتى اآلن تصر بعض ال
في الخفوت أو  " شعوب/شعب"بحيث يأخذ استخدام مصطلح " السكان األصليين"المقابل على تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو      

وق المترتب                            ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه سبة لمطالب أبن ذلك الحال بالن ستحقة والحافظة    النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ ة الم
ى     . لنفسها والمرتبطة بتقرير المصير    ر المصير عل ه   " مجتمعات "ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب

  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع
  

شاري   رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ر ذو الدالل دد األم ًا ضيقًا ومح ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم ن . التعريف م يك ث ل حي
انون        اك واضح للق ة انته لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب

ي              . العام الدولي  سانية الواضحة الت ا تنحرف عن                وهذا ال يرجع فقط لغياب التوافق، والمعاناة االن ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي
ر المصير                           ل الحق في تقري ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ـ  -المفهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك  ل

اس اخ        .  مواطنيها جميع ن     ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير المصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي ة في ف اق الحكوم ف
  . الحكم الفعال

  
أمم، على غرار ما فعلت / وهذه األطروحة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوب

 األآثر من ذلك أن القيم التي تدعمها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون. المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال
إيجازًا يمكن القول، . الضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء الناتجة عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بها

فإن " طاقم األدوات"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . إن تقرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحق
أو بقاء واستمرارية المجتمع /تحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخاص، وروح الشعب و" بالشعو/األمم"وأيضًا " المجتمعات"

 .بكرامة في مكان عيشه
 

  تقریر المصير بالتطبيق على السلع والخدمات البيئية
ق لصيق في بالتطبيق على ضمان الحيازة، وبالتعبير الكالسيكي أو التقليدي، يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم، أن لكل شعب ح

ويجب أن . وحداته اإلدارية واإلقليمية/تحديد شروط الحصول على السلع والخدمات البيئية، متضمنًا ذلك المياه واألرض في وحدته
يتم هذا التحديد وفقًا للخصوصية المحلية، عاآسًا موافقة الشعب موضوع تحديد المصير، ولكن أن يكون هذا أيضًا في إطار 

 على 4 عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا التعليق العام رقم االلتزامات التي نص
ومن ثم فبالنسبة للشعوب في حالة آهذه، أو أشخاص آخرين متأثرين، فإن التدبير الخاص بتقرير المصير ). مستشهد بها آنفًا(العهد

 لتحقيق الحصول على السلع والخدمات البيئية، بصرف النظر عن الشروط المحددة يكون مطلوبًا" تشاور حقيقي"والمؤآد من خالل 
  .للتمتع بالحصول المتساوي على السلع والخدمات البيئية

  عدم التمييز 
  وصف عام

ست                               ى م سية عل ة الرئي نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن وى عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق لصيق من حق
  .فهو يسفر حتمًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسان. العالم، فغياب التمييز على أي أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالة

  
واد                       سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من المبادئ الالزمة لحق

  . ئيسية من معاهدات حقوق اإلنساناألولى لكل معاهدة ر
  

ات               ع اإلعالن دة لجمي إن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول األطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه
  .لبعضالدولية والقرارات المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والشعوب بعضها ا

  
ق                          دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم ادة األول سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال ين العه شترآًا ب ز م وري يأتى عدم التميي وق   الف ع الحق  لجمي

اذ الخطوات                      222.المتضمنة في هذه اآلليات    دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم ة المتع ضيلية أو العقابي ة التف  فالعهدان يحّرمان المعامل
ز              الالزمة   دون مفاضلة أو تميي وق ب ضمان ممارسة الحق دين، أو              "ل ة، أو ال ون، أو الجنس، أو اللغ سبب العرق، أو الل وع ب من أي ن

  223."الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب
  

                                                 
أبعاد حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها نقل "،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoانظر تقرير المقرر الخاص عون الخاصاونه وريبوت هاتانو   221

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" ت،السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنا
  

سكن    222 ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح التطبيق عل ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م  لمزي
  . .E/CN.4/2002/59المالئم

 . 1 . 2؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 . 2، المادة  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية223



  :التمييز العنصري بأنه) 1965(ل التمييز العنصري وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكا
ستتبع          " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق

ى ق                 سياسي         تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عل دان ال ساواة، في المي دم الم
  224."أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة

ز                    دأ عدم التميي ة خاصة لمب والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي
  :مةآواحد من المبادئ الالز

ة           2إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة         من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف
يما            انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق

  .الحق في السكن) 3: .... (الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية) هـ: .... تع بالحقوق التاليةبصدد التم
  

اده       م، مف ز مه زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس ن    : وعن ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن
ا           " والتمييز العنصري " العنصرية" ة يجب مكافحته ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع تأتي ضمن التزامات الدول األطراف وحكوماته

ز العنصري هو    . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              والتميي
ه ووجوده، انته               د، في تجلي ذي يع وق اآل     التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال ادي لحق اء لممارسة أو            . خرين اك م أي فعل رسمي أو إلغ ف

  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوريالتغاضي عن تمييز عنصري يعد انتهاآًا اللتزام 
 أخالقية، وهو موجود أيضًا في أنساق. التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    

  :، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع"القرآن الكريم"حيث جاء في 
وا اهللا إن                         وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منكم شنئان قوم عل

 225. خبير بما تعملوناهللا
  

سية                      ورة الفرن اء الث شعار      . والتفريق األخالقي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته
ساواة، اإلخاء     "الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والمواطن يتمثل في          ة، الم ثالث         ." الحري صفات ال ا جاءت ال ة  وبينم مرغوب

شريعهما          م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطوير       . وضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية والمساواة فق ا اإلخاء فق أم
ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي

  . يز على أرض الواقعفي سبيل عدم التمي
  

ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال 
ت على العكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص والجماعا. تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني

  226. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانتوآيدي أو فعل إيجابي/ أو الحاضر، آتمييز تصحيحي/تمييز في الماضي وللالمعرضين  
 

  عدم التمييز بالتطبيق على السلع والخدمات البيئية
لحصول على السلع بالتطبيق على السلع والخدمات البيئية، يضمن مبدأ عدم التمييز أال يحرم األفراد والجماعات من فرص ا

وال ينبغي أن يحرم أحد من هذا . والخدمات البيئية، وتتضمن الوسائل لذلك تطبيق القانون، والحماية القانونية، واالنتصاف القانوني
الحق  بسبب العرق، أو اللون، أو العقيدة، أو النوع االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الرأي السياسي، أو المكانة 

العجز البدني، أو الملكية، أو أي شكل لعمل مشروع، أو نسب، أو أي معيار آخر أصلي /االقتصادية، أو اللغة، أو القدرة/ الجتماعيةا
وبالنسبة للشعوب األصلية القبلية أو شعوب أخرى متمرآزة، تلتزم الدولة باالعتراف بنظم الحيازة الخاصة بهم في . أو تعسفي

  أو فعلي de jureقانونيوبالمثل، ال تمتلك أي دولة السلطة القانونية للممارسة أو التغاضي عن تمييز . داريةالقانون وفي األمور اإل
de facto  يفضي إلى فقدان أو إنكار الحصول على السلع والخدمات البيئية ألي عضو من أعضاء أي جماعة، خاصة إذا ما آانت

ا ينطبق على ممارسة التحيز أو المحاباة أو أي شكل آخر من أشكال الفساد وهذا م. في صالح جماعة أخرى وبصورة غير عادلة
الذي يسمح بمنافع غير مستحقة ألعضاء أسرة أو مؤيدين سياسيين، وأيضًا التفضيالت التي تعطى لجماعات تقود إلى إشعال صراع 

  .طائفي أو صراع ما بين جماعات وبعضها البعض
  

أو الحاضر، /ل لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي وويدعو القانون العام الدولي الدو
 مثلما ورد التحريم في العهد الدولي الخاص 227.آما هو في برامج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمان

  ."وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة  ".2 فقرة 1بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادة 
 

                                                 
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106، االتفاقية الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 1المادة 224

 . 1969 يناير 4حيز التنفيذ في 
 ).8(األية }  المائدةسورة {225

انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 226
  . 74-249، )2002 (43للقانون الدولي، المجلد 

لقانونية بالتطبيق الفوري لمبدأ عدم التمييز بالتطبيق على حقوق السكن، انظر تقرير المقرر الخاص حول السكن المالئم، لمزيد من االسترشاد حول االلتزامات ا 227
E/CN.4/2002/59  



   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي 
  وصف عام

ذآر    ( الجندر   -بالرغم من القبول العالمي لمبدأ المساواة بين النوع االجتماعي         دولي، إال أن        ) الدور االجتماعي لألنثى وال انون ال في الق
اعي               آثير من النساء محرومات من     دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء    .   المعاملة المت حوالي ثلث ن

ل من              ة ويملكن أق ر مالئم الم   1% العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غي ر    228. من ممتلكات الع ين الفق اطع ب  والتق
ل أخرى  ر (وعوام ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق سن،  مث ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي ة، الطبق

ة الحصول     . إنما يزيد من تهميش المرأة) العجز، الترمل، الجنسية أو المواطنة، الخ   اقص إمكاني ر، وتن وفي سياق التأنيث المتزايد للفق
خذ في التزايد في أوضاع   آ، فإن المرأة توضع وبشكل      على الخدمات العامة وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة           

  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا
  

ويمكن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق             . وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       
سياسية    في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآ       ال         (ة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق

، العنف ختطافعلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال (المالئم يمكن أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف             
  ).خالقائم على التفريق بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، ال

  
د ذآر        -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق  الجندر آواحد من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن

ادة             سان، الم وق اإلن ز   (2بشكل عام في اإلعالن العالمي لحق ة         ) عدم التميي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت ضًا ورد عل وأي
اعي        ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    وع االجتم ين الن ساواة ب  -على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت الم

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور         : "آمبدأ الزم ملزم في المادة الثالثة المشترآة بين العهدين الدوليين         الجندر  
  ."يع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهدواإلناث في حق التمتع بجم

  
يداو (وقد تم تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة                  ادة    229).س زم الم  13 حيث تل

ى التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي           الدول األطراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء عل        
ك من أشكال                               ر ذل اري، وغي رهن العق ى القروض المصرفية وال وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب تكفل على أساس الم

ة     2 من االتفاقية، فقرة     14في المادة   . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل مح    ،"س ساواة مع        ،دد وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق
المرافق الصحية                             ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المناطق الريفية في التمت

ى القروض         شمل     . واإلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتعليم واالتصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة   "ويمت الم
وطين الريفي                   شاريع الت ذلك في م ادة     ." في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن

سئولياتها         1 الفقرة   16 مع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين تكفل المادة             يحقوق المرأة بالتساو   رأة وم ا حق الم  منه
ساواة با ات،     م ازة الممتلك ة، وحي ق بالملكي ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم لرج

  . واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها
  

ا                  ع العقب ي تعترض حصول       وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة التأسيسية لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي ت الت
ددة األطراف              230.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول على األرض          ات متع ًا في االتفاقي ًا أو ثابت  ويظل هذا نموذج

ل          ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ة والت ستدامة     231)1996(الالحق ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم ة التنفي  وخط
)2002.(232  
 

ة     " ماستريخت"وجيهات  وآانت ت  ة والثقافي صادية واالجتماعي ، والتي طورت من أجل     )1997(         بشأن انتهاآات الحقوق االقت
رأة             ،فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وق الم ز ضد حق ى التميي ه من أجل القضاء عل ى أن  قد أآدت عل

رأة والتي نتجت                  المعترف بها في االتفاقية، فإنه       على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
  233.عن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية أخرى

                                                 
 . مرآز حقوق السكن واإلخالءات القسرية، صحيفة حقائق حول حقول المرأة في السكن، وألرض والملكية 228
دة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضم 229 م  ام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتح سمبر  18، 34/180 رق ق في     1979 دي ز التطبي  3، ودخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 
 .)م (58 الفقرة 230
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 231
  ). ب (67الفقرة 232
رأة          المصادر ذات الصلة بالمساواة بين النوع االجتماعي للنساء في ال          233 ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي سيداو (مستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء عل ) ال

ادة  )3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم
ادة        4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 سياسية، الم ادة         26؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2؛ والعه

  . 27 والمادة 1 فقرة 16، و1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 



النساء يخلقن فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من . وبالمثل، يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية في العالم
وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . الدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واألبوية في المجتمع عامة

  .المكان الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة االجتماعية
 

  بيق على السلع والخدمات البيئية الجندر بالتط-المساواة بين النوع االجتماعي
مثل الطبقة، الشعوب األصلية، الالجئين، الهجرة، النظام االجتماعي، التوجه الجنسي، األغلبية (إن تقاطع الفقر مع أي مكانة أخرى 

ى السلع إنما يزيد من تهميش المرأة آصاحبة حق في الحصول عل) العرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، الخ
وهناك أشكال مماثلة للتمييز بين النوع االجتماعي شائعة أيضًا ضد الرجال واألشخاص المتجاوزين للتقسيم . والخدمات البيئية

إن النساء يعشن تاريخيًا في سياق من الفقر المؤنث، والذي يتصف . االجتماعي للذآر واألنثى على أساس دورهم الجنسي المفترض
وآل هذه الظواهر تتصاعد في ظل العولمة االقتصادية، . السلع والخدمات العامة وتدمير البيئات الطبيعيةبتناقص الحصول على 

حيث تعاني النساء أوضاعًا متزايدة من الحرمان أو عدم امتالك سكن مالئم، متضمنَا ذلك إنكار حقهن في الحصول على السلع 
  .لحادث نتيجة لندرة المواردوالخدمات البيئية، أو ببساطة إغفالهن في التزاحم ا

تفهم على أنها تعني إتاحة االختيار والتعبير الثقافي داخل إطار حقوق اإلنسان؛ أي ) المالئمة الثقافية(وممارسة المرء لثقافته بحرية 
قوق غير ومع ذلك فإن تكريس أو التغاضي عن ممارسة لح. وفقًا لحدود يؤدي تجاوزها إلى التأثير السلبي على حقوق اآلخرين

ثقافية أخرى أمر ال /اجتماعية/متساوية للحصول على السلع والخدمات البيئية، فيما يتعلق بالحق في سكن مالئم وحقوق اقتصادية
 الجندر الواردة -يتسق مع هذا اإلطار وبالتالي يكون من المرجح أن تنتهك آل من األحكام المتعلقة بالمساواة بين النوع االجتماعي

دولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأيضًا األحكام أو النصوص األساسية الواردة في معاهدة فيينا في العهد ال
  234).1969(الخاصة بقانون المعاهدات 

 
 حكم القانون 

  وصف عام
ك  . وية، لصيقة، وعالميةفي المبادئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متسا           ومعنى ذل

ا        قواعدأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              .  يمكن أن تكون غير متسقة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق
  .والمؤسسي

  
ادة  سان، الم وق اإلن المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ه "6وآم رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف  بالشخصية لكل إن

د  ) 16المادة (وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     ." القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ
آما أن الحق اللصيق والعالمي في المحاآمة العادلة، الذي يتضمن افتراض البراءة، نجده مكرسًا في العهد الدولي  235.على الحق ذاته 

  237.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 236اص بالحقوق المدنية والسياسيةالخ
  

سفي، أو أن         ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  اإن الدولة المطبقة للقانون وموظفيها ال ينبغي أن يكبحو         سق أو تع ر مت  القانون على نحو غي
ذين فق     . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            سكان ال ر           وال شكل غي وا تحت ضرر ب سكنهم أو وقع دوا م

عادل أو غير قانوني لهم الحق في الحصول المذلل على االنتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من                 
  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبتحمل الدولة االلتزام 

  
ع               والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من         ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب  أجل ضمان حل للنزاعات يتمي   إمكاني

ذ       يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . الحصول عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا        على الخدمات العامة، مثل تنفي
ى تنف        وسلوك ضباط ووآالء الني    . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي اب انون يمكن أن يحدد م ذ الق

ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على تنفيذ القانون    . آان حكم القانون محترمًا أم منتهكاً     
مطلوب للمتابعة الدقيقة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة   .  له نأو الممتهني والممارسين  

ة          انون    238.والمعايير الخاصة بالضرورة والنسبية في حالة استخدام قوة الدول ا يكون الق شريعي   وأينم وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق
  .ى أقصى مدى ممكنالسكن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إل

                                                 
ومبدأ القانون العرفي، الناتج ." ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهدات "27ر اتفاقية فيينا، في المادة تق 234

تصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المخ: " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن8عن المادة 
     ."يمنحها إياه الدستور أو القانون

  .3؛ واالتفاقية ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة 5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 235
ا، للفصل في                      لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع        : " تذآر 10المادة  236 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاآمة علنية " تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ."مانات الالزمة للدفاع عن نفسهتكون قد وفرت له فيها جميع الض

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8؛ االتفاقية األمريكية المادة 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 237
رار               238  ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي د من قب انون، اعتم ذ الق ى تنفي ائمين عل انون اإلجراءات للق سمبر  17، في  34/169ق ادة  1979 دي ادئ  3، الم ؛ المب

ا،                 ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثامن لألمم المتح
 . 11-1، الديباجة والمواد من 1990 سيبنمبر 7 أغسطس وحتى 27



  
دولي     . وقد ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد في آليات إعالنية لحق الحصول على العدالة     انون ال ًا لتطوير الق وتتويج

شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                         المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب
  :توضح الحق وما يتعلق به من التزامات الدولة، آما يلي) 2003(جل ضحايا انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلنساني أ

  
  حق الضحية في االنتصاف) سابعًا
  : تشمل سبل االنتصاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية في. 11

  لة؛الوصول إلى العدا) أ(
  وجبر ما يصيب الضحية من أذى؛) ب(
  .والحصول على المعلومات الوقائعية بشأن االنتهاآات) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل العمليات ال          -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

دولي          القوانين انون ال دولي                     .  المحلية القائمة وفي إطار الق انون ال ة االلتزامات الناشئة بموجب الق وانين المحلي اح في الق ويجب أن تت
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. لضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متحيزة

ات ا   ) أ( ن من خالل اآللي انون          أن تعل ة والق سان الدولي وق اإلن اك حق ي حاالت انته ع سبل االنتصاف المتاحة ف ة والخاصة جمي لعام
  اإلنساني الدولي؛

أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان         ) ب(
ا من                   سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سال      ة أو غيره ضائية أو اإلداري د اإلجراءات الق اء وبع مة أسرهم وشهودهم قبل وفي أثن
  اإلجراءات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛

أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك       ) ج(
  .ولية أو القانون اإلنساني الدوليحقوق اإلنسان الد

ن الض . 13 سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب ذ أي ضاء، يجب أن تتخ ى الق راد إل ى وصول األف اوى حوإضافة إل ع دع ايا برف
  .جماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر جماعي

انو             . 14 ع اإلجراءات           إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق شمل جمي دولي ي ساني ال ن اإلن
ة األخرى               . الدولية المتاحة التي يمكن أن يكون للفرد فيها وضع قانوني، ويجب أال يمس هذا الحق  في أي من سبل االنتصاف المحلي

239 
م    / إن التعويض عن السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضية           ى    العالجية التي آانت مسعى في حك ق عل انون المطب  الق

ة                 . ضحايا انتهاآات حقوق السكن    والتزال الجهود مستمرة لتطوير هذه المناهج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولي
  240.حول التعويض لالجئين

  
  حكم القانون بالتطبيق على السلع والحدمات البيئية

لع والخدمات العامة، تتحمل الدولة التزامًا بضمان تطبيق حكم القانون في سياق في حالة النزاع على إدارة أو استخدام أو توزيع الس
وفي الحالة التي يضطلع ممثلوا الدولة . من المساواة، وعدم التفريط وعمومية الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن المالئم

فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة بحقوق بدور في نزاع على السلع والخدمات العامة، ) مثل المحاآم أو الشرطة(
ومبادئ حقوق اإلنسان التي تنطبق على السلع تشمل منع استخدام العنف أو أي . اإلنسان واإلحجام عن انتهاآات للحق في السكن

كون هناك ضرورة الستخدام أي أن ي(الضرورة ) 2(افتراض البراءة  حتى ثبوت اإلدانة، ) 1(إجراءات عقابية ال تتسق مع مبادئ 
  . مراعاة النسبة والتناسب) 3(و) القوة

والدولة المراعية للقانون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال ينكروا الحصول على السلع والخدمات البيئية بشكل تعسفي أو أن                    
دوا سبل الحصو         . يمارسوا أي شكل من التمييز التعسفي ضد السكان        ذين فق سكان ال ر             وال ة بصورة غي سلع والخدمات العام ى ال ل عل

ة                 ذي تتحمل الدول ضحايا، وال ك تعويض ال ضمنًا ذل ى وسائل االنتصاف، مت ذلل إل عادلة أو قانونية يكون لهم الحق في الوصول الم
  .إزاءه االلتزام المرتبط بهذا الجانب

  
  التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 

  وصف عام
" التحقيق التدريجي" الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان      من العهد الدولي   2تحدد المادة   

ا         . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    د إنم ذا العه دول الطرف في ه ى أن ال وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن
سببت        د إذا تهاونت أو ت ذا العه وق     " جع ترا "في تخرق ه ع بحق من الحق ة          . في التمت ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق

                                                 
  .  E/CN.4/2000/62 (2000)ان قرارآما جاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنس 239 
 يونيه، 2السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخليًا، "تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرتو،  240 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  



دولي،  اون ال ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن يس لالم ديم ول ع -النكوص عنتق  التمت
   .م وما يتطلبه من حقوق أخرىبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك السكن المالئ

  
ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث ات مع          وقد مضت الهيئات التعاقدي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال  العملي

سان                 ال  خرين  آأطراف   وق اإلن ة لحق ل االلتزامات التعاقدي ذ أو تفعي ال، إ       241.يمكن أن تثار لتبرير عدم تنفي ى سبيل المث ة    عل ن الطبيع
ادة    )1969(الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات              ادة  27،  توضح في الم  ، والم

ة                  إثارة منها، أن    47 ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي دم تفعي ر لع وًال آتبري ة م   ا ولتناسق  242. قانونًا داخليًا ليس مقب ع اللتزامات التعاقدي
التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع            

ل يجب أن                     . القرار في الدول الملتزمة بالقانون     وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق ق أو بل ة تحقي ومن ثم، فإن عملي
  ).11المادة " (تمر للظروف المعيشيةالتحسين المس"تضمن 

  
صادية      Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه

ة     ة و           Maastricht" ماستريخت "وتوجيهات   ) 1986(واالجتماعية والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة   حول انتهاآات الحق الثقافي
ة                        243،)1997( صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب دولي من خالل الوظائف الرصدية للعه ه ال وأيضًا حاالت عديدة من الفق

  . والثقافية
  

صادية           / األمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر العولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز الحقوق االقت
صادية ال                   . الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي ومن ثم فالدولة تتحمل التزام

ي أو ضغوط من طرف خارجي،                               ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج تسبب قلقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذل
شكل        " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       . ةمثل مؤسسة مالية دولي    م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ

دولي                 اون ال ة    . جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية المتعلقة بالتع ذه العملي وه
ة               رية تتطلب تنسيقًا محسنًا وسط ا     يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . لهيئات الحكومية ذات ال وه

دريجي   "من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في                   ق الت ل  " التحقي ب
  .  منه2ي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األطراف في العهد الدول

  
للدول فيما يتعلق " االلتزامات الجوهرية"إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد علق أيضًا على 

دولة، فهناك خطوات بعينها يجب اتخاذها فوريًا، وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن حالة التنمية ألي . بتطبيق الحق في سكن مالئم
 عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحقوق، وأيضًا االنخراط على اإلقالعوتشمل . باإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسان

شية وفقًا للعناصر المحددة نحو إيجابي في ممارسات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم المعي
  244.والتي شرحناها آنفًا

 
  التحقيق التدریجي بالتطبيق على السلع والخدمات البيئية/ عدم التراجع

ينبغي على هيئات ومكاتب الدولة وأيضًا سياساتها المرشدة وتشريعها أن تضمن تحول الحصول على السلع والخدمات البيئية من 
في السلوك الرسمي وهذا ما يعني أن هناك قوانين أو سياسات جديدة وأيضًا تيارات . في محيط المنزلسهولة إلى أسهل وأآثر فاعلية 

 األآثر عرضة لالنتهاك، أو ضحايا لفقدان الحصول على والممارسة البد من أن تتحسن في اتجاه عدالة أآبر للجميع، وحماية ألولئك
األطراف أنفسهم البد وأن يطوروا من القدرة على تقديم العون  للذين فقدوا سبل آما يقصد بذلك أن أولئك . السلع والخدمات البيئية

 .الحصول على السلع والخدمات البيئية
  

  التعاون الدولي 
  وصف عام

                                                 
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanقتصادیة واالجتماعية والثقافية خطاب رئيس لجنة الحقوق اال 241

لرئيس  قافية، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والث2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى ): "القانون الداخلي ومراقبة المعاهدات (27 المادة  242
 ال يجوز إلحدى الدول إثارة -1: تذآر) ام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهداتأحك (46وهذه القاعدة ال تطغي على ماجاء في المادة ." المعاهدات

 الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على استخالص المعاهدات آمؤثر
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2. على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية

  ”.دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 243
 وكما هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، فان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال تتطلب                        "244

وبقدر ما تعتبـر أي خطـوات كهـذه         . معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها        سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات       
متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد                       

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . وإبالغ اللجنة بذلك من العهد،23 و22 و)1(11



دولي    "تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق           ادة    245".التعاون االقتصادي ال رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق
اون                     العهد ال  ساعدة والتع ق الم ا وعن طري دولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده

ع            ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده
  .رف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعيةالفعلي التدريجي بالحقوق المعت

إن          ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "وبروح االتفاقيات العديدة متعددة األطراف بشان حق ق الت صادية واالجتماعة    " التحقي وق االقت للحق
ا  ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دولي"ت والثقافي اون ال ن خالل  " التع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :العالقات مع الدول األخرى، واألمم والشعوب
  في المؤاخاة والتضامن

 ديمقراطيًا وخارج حدودها
 أو جماعيًا/فرديًا، وباالشتراك مع و

  
وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "المنظمة العالمية على النحو إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض           

سح  "على أنفسنا    ة أف رة   ." أن ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم
ي      دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح اق تح ل   "الميث ى ح دولي عل اون ال ق التع صادية   تحقي صبغة االقت ة ذات ال سائل الدولي الم

ا بال              ك إطالق واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذل
  ." تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

  : من الميثاق55 علينا المادة و المصير آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتلوبربط التعاون الدولي مع تقرير
ذي يقضي           دأ ال رام المب ى احت رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل

ا ت               أن يكون لكل منه شعوب وب ى أن              بالتسوية في الحقوق بين ال م المتحدة عل ر مصيرها، تعمل األم رام       ...قري الم احت شيع في الع ، ي
  " .حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين

  
م ا                     اق األم ه من      ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث لمتحدة، أن

  :  الضروري

اق؛                 ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ا يتوافق مع الميث ةأخرى بم اون مع دول وم     ) ز...(واجب الدول للتع دأ أن تق مب
ر فا                      ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم ة في إطار    الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفترضة من قبله علي

 246..المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛
 

سالم                         ى ال اظ عل ك للحف نهم، وذل يتقاسم الدول األعضاء باألمم المتحدة واجب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي
ذه      . الرفاهية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز       واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، و        وفي سبيل ه

  : الغاية النبيلة، جسد اإلعالن بواسطة أعضاء األمم المتحدة تعهدات، مثل
سيا                    ) ج( ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي صادية واالجتماعي دة تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت

  والتكافؤ وعدم التدخل؛
ام   )  د( تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو منفصلة بالتعاون مع األمم المتحدة وبما يتفق مع األحك

  .ذات الصلة الواردة في الميثاق
وم والت   وعلى الدول أن تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال            دم          ك العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي

دولي  افي ال ي والثق دان        . التعليم ا يخص البل ة فيم الم، خاص ستوى الع ى م صادي عل و االقت ة النم ي ترقي اون ف دول أن تتع ى ال وعل
 247.النامية

  
م         من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال        2باإلضافة إلى ما جاء في المادة        ثقافية، يعلن العهد تعريف نظم األم

ة   -ويمكن العهد المجلس االقتصادي واالجتماعي من إخراج تقارير الرصد        . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   248.عن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية لألمم المتحدة

بعض     وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحدي     دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . د معايير التفاقيات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensمعايير أو قواعد حقوق اإلنسان وغيرها من مبادئ القانون 

                                                 
   2 .1 المادة المشترآة 245

 2625إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق األمم المتحدة، اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا رقـم    246
 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(
 . ابق المرجع الس247
ة                          " تنص على أنه     22 المادة   248 االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي م المتحدة األخرى وهيئاته ات األم اعي استرعاء نظر هيئ للمجلس االقتصادي واالجتم

ك                     ساعد تل د ویمكن أن ت ذا العه زة آل في مجال اختصاصه،      بتوفير المساعدة التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها في هذا الجزء من ه  األجه
 ”.على تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهد



ومن أجل أغراض االتفاقية . للقانون العام الدوليتجتنب االتفاقية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة   
الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول ومعترف به من قبل المجتمع الدولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن                     

  .  تعديله فقط بتوسطة معيار الحق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصية
ق                   والدول األطر  اف التي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما يتسق مع التحقي

صادية وق االقت دريجي للحق ة/ الت ة/االجتماعي سان الخاصة  . الثقافي وق اإلن ى نحو خاص لحق د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف وم
  .السكن المالئمباألرض و

  
وق المتضمنة في الحق      آآلولة المانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت   وبالنسبة للد   أي من الحق

ة           دان المنتفع دم                   . في سكن مالئم بالنسبة للسكان في البل سرية، مصادرة أو ه ى إخالءات ق ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م وه
ازل ة ا. من ساعدة التنموي ة الم ي حال ون   وف د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال سفر عن إزاح ي ت لت

موضوعًا للتشاور مع األشخاص المتأثرين وعلى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان المنصوص           
  .عليها في الميثاق

  
ا من إجراءات         وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون ال    رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم تكيف الهيكلي، واالستثمار األجنبي غي

ة     سان للدول وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي ساعدة للترتيب رامج الم ات وب صطبغ باتفاقي ت
والدول األطراف  . ون غير شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة     واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستك        . المتأثرة

ة                            ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل سئولية الحف ة وم ة الذاتي ديها فرصة الحماي سان ل وق اإلن في آليات حق
  . الضمان القانوني للحيازة بالنسبة للسكانلضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط ) األخالقية، القانونية، العملية(

ر في                        وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مسألة محلية، فإن اآلليات اإلقليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب
ة                       ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب دول وإجراءات عملي نح        ع. تحديد التزامات ال ال، يم ى سبيل المث ل

  :، والتي تفر بأن1 : 21اتفاق واسع على مدة التعاون الدولي في مادته ) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 
  

ان شعب   . ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم
ه الحق المشروع فى استردادها                     . 2. من األحوال من هذا الحق بأى حال       ى ممتلكات تيالء عل م االس في حالة االستيالء، للشعب الذى ت

ي     يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. وفى التعويض المالئم   اون اقتصادى دول ة تع بااللتزام بتنمي
ة        . 4 .منصف ومبادئ القانون الدوليقائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل ال   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال

دول   . 5 .أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي               تتعهد ال
ا  األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتص         ادى األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين

  .لشعوبها من االستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية
  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ات الممتلكات                   تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ة بمراجع ة المرتبطة بالتجارة،    إن الدول األطراف مطالب الثقافي
ساعدة              ة، وشروط الم ة التجارة العالمي ددة األطراف، في سياق منظم واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع

سا                             ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه ق مع   واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النقد الدولي الت
ا                    ة لمواطنيه ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق . االلتزامات المرتبطة المنصوص عليه

ة            والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق ة مشروطية ستكون معرضة ل ضمان أن أي ل
  . ان الدولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاقوالثقافية بالنسبة لسك

  
ة                     ازة آمن سكن والحق في حي وق ال ان من حق ة                . وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حرم ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال

اً               إنهم جميع ة ف شاريع الدول ازتهم  والذين تم تسريحهم آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م دون حي ى في الحاالت    .  يفق وحت
ال في                   وق العم دفاع عن حق دول األطراف في محل ال سبة لل التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية الدولية بالن

  . السكن المالئم عن طريق الحماية القانونية والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرى
  

ازة اآل فيوالمثال على التعاون الدولي     ة   انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطبيق على السكن المالئم والحي من
ا              ق به هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ثالثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل

دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمرات استيطانية، أو مم دولية، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات        من جرائ 
ة  ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال سماح . أي أشكال أخرى م ن ال دول األطراف م ع ال والواجب يمن

ال يمكن        للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذه       ب لصالح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم
ذه األشكال من                . أن تسهل من انتهاآات دولة أخرى للميثاق او اتفاقية بهذه الطريقة           اتزال ه ة في دول م وهناك اليوم العديد من األمثل

ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  . هاك أو تعاون مع دول أخرىاالنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنت   
  . هذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة المرتكبين لها بعد على أي مستوى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدولية

  



صادية                      وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل ة ألشخاص      إن مشارآة دولة في عقوبات اقتصادية دولية من النوع الذي ي ة والثقافي واالجتماعي
واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق صادية .  الدول الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال د نص العه وق

ة أو         نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي  واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعي
   249.جزائية والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاك

  
من (للتنمية والمساعدة المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق واإلمداد المباشر أو المشارآة في برامج 

وهو ما يشكل خرقًا ).  السكن، أو اإلخالء القسري، الخقبيل، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو
وعلى نحو أآثر تحديدًا، البد للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق . لاللتزامات التعاقدية

 يفرض شرطيات اقتصادية على دول مودعة أن يوجه ويحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف
وقد أصبحت قانونية تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات . أخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية للسكان

و غير القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة من الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أ
  .مباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخاصة بحقوق اإلنسان

  
  التعاون الدولي بالتطبيق على السلع والخدمات البيئية

 التنمية الدولية، سواء التعاون في مجال تنتج عنإن الحماية المتطورة أو األفضل للحق في الحصول على السلع والخدمات البيئية 
وأي تعاون . آان ذلك بواسطة تدعيم القدرات اإلدارية أو الحكم أو اإلمداد بالخدمات أو التعاون التقني أو الفني ذو الطبيعة المادية

ع المجتمع على السل/ أو قطاع آخر ينبغي أال يؤثر سلبًا على حصول األشخاص/متقاطع مع استثمار في المستوطنات البشرية و
  .والخدمات البيئية

 
  مبادئ تطبيقية أخرى  

ا  . إن المبادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك المذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان        في الوقت نفسه، يمكنن
م       سكن المالئ ذ  . األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال اهيم من خالل     وتظهر ه ادئ والمف ه المب

ات والتوصيات                      ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي تم بواسطة الهيئ الفقه الدولي لمراجعات الدول األطراف والتي ت
ددة األطراف،  آما أنها تأتي أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متع             . العامة لتلك الهيئات  

سان          آومن   وق اإلن ق حق ق     . راء الخبراء الموجودة في األدب القانوني، ومن الخبرة المتطورة في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن
  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" عدم تجزأ الحقوق: "البد من وضعها في االعتبار تعرف بـ 

  
  عدم تجزأ الحقوق

ات حق       م يأتي  و.   اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت نفسه           مفهوم حقوق  رز محتوي دما نف ه عن ن اإلدراك بأن
  . من الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًا

  
سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل دهور في المالمح البنائ      . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ رك         فالت زل يت ة للمن ة أو الهيكلي ي

ضمان الصحة     "السكان عرضة  للتلوث في المحيط المباشر للسكن، وهو بال شك يؤثر على التمتع بالحق في                  شة یكفى ل مستوى معي
الحقوق                25على حد ما جاء في المادة       " والرفاهة له وألسرته،   دولي الخاص ب د ال  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه

ة یمكن بلوغه     حق "القتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته    ا  –." آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي
  .  من العهد12 المادة

  
دول، حيث                         وق التصويت في معظم ال ار حق ًا النك د مطابق ان محل         أوبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع سجيل والتصويت يتطلب ن الت

ده،   في "ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق آل فرد . domicile fixe بت إقامة ثا ة لبل المشارآة في إدارة الشئون العام
سان            " إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        وق اإلن المي لحق ادة  (آما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق

سيا         ة وال وق المدني دولي للحق ام    العهد ال رد في          1966سية ع ا             " آحق لكل ف ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام شارك في إدارة ال  أن ی
ة،        ارون في حری ادة   " (بواسطة ممثلين یخت ل و           ). 25الم دولي للموئ رة أعضاء التحالف ال ع خب الم،     آوبتجمي ى مستوى الع خرين عل

ى الحق اإل     صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ساني  فت انتباهنا أيضًا إل ذات    في  " المطابق "ن ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل
  . وسط الحقوق أو العناصر المكونة للحق في السكن المالئم

  
ه               سر فهم ا يي ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي وق  . إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون ت وحق

بعض،                       . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       ى بعضها ال دة عل سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل ومع ذلك فعل
ي جاءت في اإلعالن                   . والفصل الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي         سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق من األمثلة على ذل

صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق دين   . الع ي عه ي تبن سبب ف ى      وال ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب أساس
ام                     دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966أيديولوجيات الحرب البادرة المتعارضةالتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي

                                                 
 ." لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام ا" للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 8 انظر التعليق العام رقم 249



الحقوق        اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال صادية أي  االقت
ة الخاصة    "واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األيديولوجية أيضًا لتستبعد حق من حقوق اإلنسان وهو          من  " الحق في الملكي

ه الفصل          ). 17المادة  (هذا العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان             ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال
سياسية يعترف في                       بين ا  ة وال الحقوق المدني لعهدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال أن العهد الدولي الخاص ب

  :ديباجته، بأن
ة     .... السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري
سياسية،            ال ة وال ه المدني ع بحقوق سان من التمت ين آل إن ة الظروف لتمك مدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ

  وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
  

دهورات أخرى                    سبة للحق   . وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت ي       بالن سياسية الت ة وال وق المدني
ة          (الثقافية  /االجتماعية/حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الحقوق االقتصادية        ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت

ؤلف ا  يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن وق" أجي صاد    [1]250..للحق وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن / ية مق
ـ             . الثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتهاآات       / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "فترشيح الحقوق المدني من  " جي

وق  " الجيل الثاني : "الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية         وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق
ة    ". جيل ثالث"ق الفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير، أصبحت تعتبر آـ مميزة عن الحقو  ذه الرؤي وقد ظلت ه

ك                  " التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال وب في العه المطل
ق أو     خية واالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال       التحقيق المتروي للحقوق االقتصاد    وق معرضة للتحقي ك الحق اصة بتل

اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     م حقوق اإلن ذا أن       .  المتدرجة أو الجيلي م، فال يمكن لطاقم األدوات ه ومن ث
ي تفصل                     يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحق       ات الت ة أن النظري ل لحقيق ة، ب ة أو فكري وق اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي

  . بدقة بين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقع
  

  : ومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
م ال ي        وق                      إن الحق في السكن المالئ ـين الخاصين بحق دين الدولي ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س مكن أن ينظر إلي

. وقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز            . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     
وق            سائر الحق ع الكامل ب ل ا   -ويضاف إلى ذلك أن التمت ات            مث وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل رابطات   (لحق في حري مث

رارات                     )المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية      اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت
وبالمثل، يشكل . لح جميع الفئات في المجتمع أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصا        -العامة  

الغ           دا ب ه أو مراسالته بع حق الفرد في أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل
  [2]251.األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم

 
  االلتزامات الجوهرية

الم                   المعاهدات،إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص         دول األطراف حول الع وب لل ه المحدد المطل دم التوجي وحدها، ال تق
ة ا الدقيق ة التزاماته دول  . لمعرف ب ال ة تطال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي والن

ي "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " باتخاذ خطوات" دابير بتبن  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)"  الت
" تدريجية"،  " مالئمة"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/القليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون عليه تلك الخطوات           

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  او ، تتضمن ي تع شمل  ن دول  وت

                                                 
250[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 

the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . ية من جور الدولةترى الحرايت أساسًا مدنية وسياسية في طبيعتها وتخدم لحما ’Vasakمن وجهة نظر فاساك . الجيل األول من حقوق اإلنسان يتعامل مع الحرية
 ,freedom of speech, right to a fair trial.  المحاآمة العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهااألول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

freedom of religion,  ي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من اإلعالن العالم21-1وذلك آما جاء في المواد من. 
وهذه النظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما يجعلها ، ومن ثم فالجيل الثاني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادية، ثقافية

 أن تحجم عنها األعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال التي يفترض أال تقوم بها الدولة أو أي إن ;positive rights حقوق إيجابية 
  .  في سبيل إدراك الحقوق-مثل اإلخالء القسري

وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق ." التضامن"ثالث يرتبط باإلخاء أو الجيل ال
  . غير مؤآدة قانونيًا وومعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق لم تعد ملزمة بعد. في المشارآة في التراث العام للجنس البشري

، وروج )مدنية وسياسية(وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستند على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق 
، حقوق التضامن، متمثل )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة (والعالم الثالث). االقتصادية واالجتماعية والثقافية(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  . في نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من االستعمار المعطلة حتى اليوم
. 

 ). 1991 (9فقرة ." الحق في السكن المالئم: 4التعليق العام رقم  [2]251



ة                      ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق ة بالرصد تتحمل مهم ة القائم ات التعاقدي إن الهيئ ومن ثم ف
  . لإلمداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطراف

م   ة  : "3وفي تعليقها العام رق دول األطراف   طبيع ة         [3]252”"التزامات ال صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  وفى العه
  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 

ستويات األساسية                                دير، بالم ل تق ى أق اء، عل زام األساسي بضمان الوف ى من االلت يقع على عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن
وق    الدنيا لكل حق   واد                            .  من الحق راد من الم ام من األف ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل ومن ث

ية،  يم األساس يين، أو من أشكال التعل أوى والمسكن األساس ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس الغذائي
د     ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوف      ا بمقتضى العه ى،           . اء بالتزاماته زام األساسي األدن ذا االلت ى نحو ال يحدد ه د عل رئ العه إذا ُق ف

  raison d’être .253[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 
زم آل    ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود مادية للدول           د تل دول    من العه ة من ال  دول

ا المتاحة      "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       "بأقصى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ ،  وق
ي هي تحت تصرفها في                   "التعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها           وارد الت د من أجل استخدام آل الم قد بذلت آل جه

   [5]254." على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنياسبيل الوفاء،
  

ه                  " االلتزامات الجوهرية الدنيا  "آما تتضمن    م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي
ي   . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ق           ومن ب ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم ن الت

انوني                             ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق االتساق بين التشريع المحلي والحقوق المنصوص عليها في العه
ة من الحق           . الوطني ق جوانب معين صادية  وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي وق االقت

ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ز فوري دم التميي ل ضمان ع ن  . مث ه م ة أن ددت اللجن د ح صعب مواصلة"وق ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ٍو طبيعي        - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ى نح ذاتها عل ضًا مع شروط           .  ل سق أي انوني يت سند الق ذا ال انون      وه ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء                   "على، والتي تنص    )1969 (المعاهدات ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]255."إحدى المعاهدات

  
ات مع أطراف أخرى                         وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السياسية والت

  [7]256.أن تثار تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسانيمكن 
  

م                           ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث دولي الخاص          . ربما يكون عدم التميي د ال د نص العه وق
ياء     ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت رى، ب ولي  "أخ راف أن ت دول األط ي لل ينبغ

ار بوجه خاص                       ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  . األولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش في أحوال غي ه
ات            ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ة، أال توض  الحال

 [8]257."األخرى
  

أي، أن هناك آثير من  . وتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتطبيق الفوري  التزامات سلبية      
دمي                                 ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال ر التدابير لتحقي

ين     صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ سفي للمن ة "التع ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م
 . تلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامة. الجماعات المضارة

                                                 
  . E/1991/23) 1990(تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها الخامسة  [3]252
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]253
 .المرجع السابق[5]254
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980ر عام  يناي27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23 اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في [6]255

 ال -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "تذهب المادة أيضًا إلى أن ." امعاهدات
تها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على يجوز إلحدى الدول إثارة الحقيقة القائلة بأن موافق

هر  يظ-2. استخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية
 ”.االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة

الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية [7]256
لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11ئيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، إلسرا

  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

  ."طبيعة التزامات الدول األطراف: "3التعليق العام رقم [8]257 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم "} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27ادة الم[9]257 
لجوء إلى  لكل شخص حق ال" لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إن 8ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن المادة " ،وفاءها بأداء إحدى المعاهدات

  ."المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون



  
  العمومية

یولد جميع الناس أحرارا ومتساوین في      : "ان بسيطًا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      حقوق اإلنس " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     
شرية  ). 1المادة  (." الكرامة والحقوق  ومن  . فالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب

دولي،  . ذا آان للحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل      وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إ          وفي القانون ال
سق مع حق             ى نحو مت ع "يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال

ة للحد األدنى من ا  التمييز إعماًال    ى    . اللتزامات الجوهري سكن، عل سير      وفي مجال ال دول تف سمح لل ٍو خاص، ال ي ى من     نح الحد األدن
نهم دون                واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آالتزاماتها الجوهرية بشكل انتقائي، أي على مواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال

خ          " للجميع"أيضًا   اجرين، ال ال المه ين، والعم ك المقيم ان     . بما في ذل دة المتاحة في الق راد     والخصوصية الوحي ل في آون األف ون تتمث
  . المعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آأعضاء في األسرة البشرية

  
ة في الماضي، آل              ة، واإلسهامات الثقافي وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد العبودي

ستويين                         هذا خدم آوسائل لتعزيز وتر     ى الم ٍد سواء وعل ى ح انون والممارسة عل ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان قية حقوق اإلن
دولي ي وال ًا أو    . المحل ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل وم

سان،               وقد ساهمت   . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      وق اإلن راف بحق ة في االعت المقاومة والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم
  : واالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوال. ولكنها لم تحمل قوة القانون

  :حدود مجال التطبيق
ام               إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستو         .9 ق باالحتك ا تطب ة أنه ة بفعل حقيق ى العالم، تعد أيضًا ذات محدودي

 .إلى جماعة فكرية أوعقيدية ما، دون تطبيقها بعمومية
ة العظمى      " الماجنا آارتا "فرضت   .10 واطنين خاصة                     1215أو الوثيق دة للم وق جدي ة حق ة آانت بمثاب ى الحصانة الملكي  حدودًا عل

 .  ذلك فإن هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الجغرافية للملك اإلنجليزيومع. المواطنين الحائزين ملكية خاصة
  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق

ة  "حققت   .11 ة والتي         " الثورة األمريكي ستعمرات اإلنجليزي ة الحق في                 أصبحت في الم ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي  في النهاي
ومع ذلك، فإن الحق في تقرير المصير آحق لصيق، طبق في .  raison d’étatوني شرعي وسبب للوجود تقرير المصير آحق قان

ز             شعوب األصلية األخرى    . حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -أم
 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم- لإلزاحةوالذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا

راد           .12 ة لألف وق المحقق ا والحق ة في سياق         . الثورة الفرنسية، بكل انجازاته وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت سعى الفالحون الفرن
 liberté, egalitéلمساواة، واإلخاء ومع ذلك رفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، وا: الثورة

et fraternité وبترآيز فردي؛  
ة الخاصة         . نتائج الثورة البلشفية أسست لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ         .13 ا    . ومع ذلك رفضت الحق في الملكي ومع آونه

أدا        ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه ًا لمنطق الغ ات  أسست أخالقي ان األشخاص والمجتمع ة لحرم ة عام
  . وشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن أهمية تلك الحقوق

  
  التراجع

أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تحت قيادة عبد سابق صار في             
الم       Toussaint Louverture"ررتيوتوسان لوف"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي أنتجت الث

ق بمصالح        1801 عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة في             12فقط قبل    ة  ألسباب تتعل ، إمبراطوري
  . اهيتي مع عواقب تمتد إلى يومنا هذامرجعة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية في ت

ا في                د ساهمت جميعه ي ق وبالرغم من أوجه القصور المذآورة، فإن هذه الشواهد في اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل
كل قانون  فقانون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي في ش        . تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي       

  . دولي وعمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إنسانية بدون حماية متبادلة في النظام القانوني متعدد األطراف
 حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت                    عموميةإن  

ات، سواء ألسباب    العموميةآما أن . ألخرى تستحق مستوى أقل شعوب الثقافات ا    تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من االلتزام
وق                    ة تنتهك الحق ى ممارسات تقليدي خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل

  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق
ة   آما هو الحال في       (الحقوق باالتساق مع ثقافة ما      وتفسير   ة الثقافي سكن  المالئم رات دارجة        )  لل ارات وتعبي ًا الختي ًا محلي ي تطبيق يعن

ازة، أو            اومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ضمان الحي ساوية ل ر مت لممارسات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي
حقوق اإلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي ومن المرجح أن تنتهك آل                 الوراثة، أو أية حقوق أخرى من       

اعي    وع االجتم ا الخاصة             -من أحكام المساواة بين الن دة فيين واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه در ال  الجن
   [9]258).1969(بقانون المعاهدات 

                                                 
 



تراتيجيات      نفيذق والنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن توبينما تمضي خبرة التطبي    وع من االس  حقوق اإلنسان، آاشفة عن عدد متن
ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       داد              )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق سماح باالرت ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي ، ف

ة واالس          ادئ الالزم اقم األدوات     بالحقوق بشكل ينتقص من المب ا في ط ا هن ر عنه راهين       . تحقاقات المعب د من خالل الب ا هو مؤآ وآم
  . األخالقية والسند القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكان

  
  خاتمة

أما .  نإن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسا                 
فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإلنسان أو معترف بها في الفقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث                 " مبادئ التطبيق األخرى  "

  . وضعها في االعتبار
ادئ اإلضا   وضع هذهإن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على           فية المب

  . في االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاءها آخطوات إضافية في عملية الرصد
 الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم            ئةفعدم تجز 

فهي  " الحقوق المطابقة "أما  . الدولي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد على الحق في السكن           على العهد    4
ين                                  ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف مشتقة من حق

  . قاقات أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم عدم التجزأ بشكل عمليومن ثم، فإن االستح. وآليات أخرى
 في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق تنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و

م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من      عناصر ا (، والمجسدة هن سكن المالئ د    ).  ح-أ لحق في ال إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب
ة             نفيذالمحلي بالنسبة لطبيعة ومستوى الجهد المطلوب لت        الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي

  .وبطرح حلول من جهتك لمشكالت في المجال والميدان
سه في المدى       ، ئم فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم         الحق في سكن مال    عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م

دولي   لكل من 2الواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم             انون ال المصادر   ومصادر الق
  . الشعبية

 هذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آمادة لدورة األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة
فبتطبيق . ومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافية.  آانتاتعليمية، تدريبية، أي

 جميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض المنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع
  .والمعتمدة بعضها على بعض موضع الممارسة الحية

 
  الضمانات. 4

  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم
يمكن أن . سوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدك

ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . بالتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي األآثر آليةنبدأ 
قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني 

  .في السكن المالئم
التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية(ن ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصديقها على المعاهدات الدولية وم

أو (ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة . اإلنساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددة
أما على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب أن يساعدنا التقييم على تحديد أي القواعد والقوانين . ستور الوطنيفي الد) مساوية

. المشرعة أو النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق يخوله الحق اإلنساني في السكن المالئم
لمؤسسات العامة والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور التطبيق العملية يفترض أن تمثل السياسات والبرامج وا

  .المكملة لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني على أقصى المستويات اإلجرائية المحلية
  
  

  .هنا یبدأ التحري
فمن اآلن سوف يصبح . عددًا من األسئلة للراصد آي يجيب عليها" الضمانات"لتحري عن اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في ا

دورك أآثر تفاعًال، وبالتالي سوف نتبع منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام إلى الخاص 
  :ومن ثم نرآز على

للمعاهدات ذات ) دوليًا وإقليميًا(لتزامات الناتجة عن التصديق متعدد األطراف اال: التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 
 . الصلة

 .ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم: النصوص واألحكام الدستوریة 
 .التشريع والقانون المحلي: النظام القانوني الوطني 
 . أو آشخصية اجتماعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفيتشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي: المؤسسات 
 .ذات التطبيق واسع المدى على مستوى البالد بأآملها: السياسات 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: البرامج 



 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

 والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق وبهذا التنظيم
. من الحقوق االثنى عشر التي يخولها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم

وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك األسئلة من خالل األقسام السابقة عن 
ل المثال، وحددت العديد من فقد تعرفت، على سبي". المبادئ الالزمة"و" المصادر"

أدوات المعاهدات متعددة األطراف التي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم 
 سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال الصورة الخاصة بكيفية نواآل

ترجمة تلك المعايير إلى ضمانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من 
  .ختار أن ترصده وتقوم بتقييمهحقنا اإلنساني ت

  
ة        أن يضع    لقائم بالرصد    ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ضمانات المتعلق اره ال في اعتب

سلع       "آما وضحت آنفًا في     (بالمبادئ الالزمة للتطبيق     ى ال المبادئ الالزمة بالتطبيق عل
م     " والخدمات البيئية  اقم األدوات   3في الخطوة رق ي    ).  من ط ادئ الت ذه المب وجدت  وه

سان، يفترض أن تكون من             وق اإلن سية لحق ع المعاهدات الرئي ى بجمي في المواد األول
ق                  القابلية لل العمومية و  سياق الخاص بتحقي أمين ال الم من أجل ت تطبق على مستوى الع

م واألرض                سكن المالئ ط الحق في ال يس فق وق، ول ادئ       . آافة الحق ذه المب وحيث أن ه
ا                     تظلل، أو تأتي على قمة اإلطار        ئلة في مسار تحقيقن ة األس ا تظهر أوًال في قائم سكن واألرض، فإنه ى ال ق عل ذي ينطب وقي ال . الحق

ة                    ة أو الالزم ادئ المظلل نرجو مالحظة    . (وهذه األسئلة تتضمن قائمة من األدوات القانونية والتعليقات من قبل الدول لضمان هذه المب
ئية، وقد تكون على علٍم بضمانات أخرى، وربما تجد أن بعض من المدرج هنا ال أن هذه قوائم توضيحية؛ أي أنها ليست شاملة أو نها       

  .) ينطبق على الوضع في بالدك
  

ه ضمانات        ريوبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح     ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  حول ال
  .  واألرض عمليًا على أرض الواقعأآثر دقة وعملية تضمن تحقيق الحق في السكن

الخاصة بتطبيق المبادئ ) المتعلقة بالسياقعامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا تتضمن اختبارًا لـ 
لمصير، وعدم التمييز، أي، تقرير ا(حالة الحق القانوني الخاص بالسلع والخدمات البيئية  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في الالزمة

الضمانات ) 2(، وأيضًا )عدم النكوص، والتعاون الدولي/ الجندر، وحكم القانون، وعدم التراجع-والمساواة بين النوع االجتماعي
 .المنبثقة عن الضمانات المذآورة أعاله لسلع والخدمات العامةلل) الوظيفية والمحددة(المحلية 

 
 ضمانات تطبيق المبادئ الالزمة 
  قریر المصيرت

  أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، متضمنًا سياق السكن؟
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(المرأة إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957(اية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأن حم107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في        هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات      ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 



  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان  إعال   امج عمل درب ذلك من    (ن وبرن ا يتصل ب ره األجانب وم ز العنصري وآ المي لمكافحة العنصرية والتميي ؤتمر الع الم
  )2002) (تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
  قرير المصير، بما في ذلك سياق السكن؟أي المعاهدات اإلقليمية صادقت أو انضمت إليها الدولة، وتضمن تطبيق مبدأ ت

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950 (لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1948( لحقوق وواجبات اإلنسان اإلعالن األمريكي 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 

سان،                   أي المعاهدا  وق اإلن ت الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق التحرر من التمييز، آمبدأ الزم وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(ميع أشكال التمييز ضد المرأة إتفاقية القضاء علي ج 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107دولية رقم اتفاقية منظمة العمل ال 
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989(قلة  بشأن الشعوب األصلية في البلدان المست169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  
  ) 1961(اتفاقية تقليل األشخاص الذين ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤت   ات، ال م أو تجمع مرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(يدان االجتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في الم 
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
م المتحدة          5+ الموئل الثاني   (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة            ة لألم ة العام ، قرار الجمعي

 )2001 (25/2 -س



م المتح    ات األم ًا    توجيه زاحين داخلي خاص الم شأن األش صويت    ) 1998(دة ب ه بالت م تبني  UNHRCRت
E/CN.4/1998/53/Add.2 1998 فبراير 11 بتاريخ . 

  )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(مي لحقوق اإلنسان اإلعالن العال 
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان     امج عمل درب ذ   (إعالن وبرن ا يتصل ب ره األجانب وم ز العنصري وآ المي لمكافحة العنصرية والتميي ؤتمر الع لك من الم
  تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال        وق، ش أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق

  ذلك سياق السكن؟
  

 )1981(شعوب الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان وال 
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
ؤتمرات اقل        ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح     هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم يمي

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(تحاد االفريقي قرارات اال 
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999(إعالن قمة اسطنبول  
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي

اعي        أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا،           وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    -تضمن تطبيق الم در، آمب  الجن
  من حقوق اإلنسان، شامًال ذلك سياق السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(م اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره 

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

 الجندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال  -صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي           
  سكن؟ذلك سياق ال

  )1967(إعالن اللجوء  



  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
اني    (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة            م المتحدة           5+ الموئل الث ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )متنوعة(ارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قر 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان   ل درب امج عم ن   {إعالن وبرن ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم
  )2002(} تعصب
  )2001(طة التنفيذ إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخ 

  
اعي               وع االجتم ين الن ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي ادئ    -أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق در آأحد المب  الجن

  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
م         ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح    هل شارآت الدول ات، ال  أو تجمع

اعي  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف ياق -الق ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن
  السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(االفريقي قرارات االتحاد  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

امًال    أي المعاهدات الدولية انضمت اليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق حكم القانون، آمبدأ الزم وحق م               سان، ش وق اإلن ن حق
  ذلك حيز السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  

  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

 ) 1989(ق الطفل اتفاقية حقو 
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957(بلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والق107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  



 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169دولية رقم اتفاقية منظمة العمل ال 
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(لهم اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

   أيضًا إلى مجال السكن؟صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق حكم القانون آمبدأ الزم وحق من الحقوق، ممتدًا
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
اني    (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة            ة العام      5+ الموئل الث رار الجمعي م المتحدة     ، ق ة لألم
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  معنية بحقوق اإلنسانقرارات لجنة األمم المتحدة ال 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان   ل درب امج عم ن   {إعالن وبرن ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم
  )2002(} تعصب
  )2001(امة وخطة التنفيذ إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستد 

  
ضًا                             د اي ذي يمت ة، وال ادئ الالزم انون آأحد المب م الق ق حك أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبي

  إلى مجال السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(الن األمريكي لحقوق اإلنسان اإلع 
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

ا          م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح   هل شارآت الدول ت، ال
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ حكم القانون آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(األوروبية قرارات المفوضية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التراجع 

ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، 
  ، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن

 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  



 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117ة العمل الدولية رقم اتفاقي 
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
أو أدلت بصوتها هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة 

صادية      وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ع  ف دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل
 واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(يدان االجتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في الم 
 )1996(الموئل البشري الثاني  
اني    (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة            م المتحدة           5+ الموئل الث ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(المي لحقوق اإلنسان اإلعالن الع 
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان   ل درب امج عم ن   {إعالن وبرن ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم
  )2002 (}تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
رام،                      دأ عدم التراجع  في احت ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ما هي المعاهدات اإلقليمية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن

  ثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية وال
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )وعةمتن(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
 )1995(إعالن الرباط  

  
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في 

وق االقتص           ا    منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق ة بم ة والثقافي ادية واالجتماعي
  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(ة الدول العربية قرارات جامع 
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  التعاون الدولي

ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، 
  ية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماع

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  •
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •
  )1965(صري اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العن •



 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  •
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 )1957(مج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأن حماية ود107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  •
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  •
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  •
 )1951(اتفاقية الالجئين  •
 )1954(ع  األشخاص من ال دولة لهم اتفاقية متعلقة بوض •
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  •
 

هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها 
ر   ضمان احت دولي ل اون ال ق التع ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق صادية  ل وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع ام، ال

  واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(تماعي إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االج 
 )1996(الموئل البشري الثاني  
اني    (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة            م المتحدة           5+ الموئل الث ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996 (إعالن اسطنبول 
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ا  ل درب امج عم ن   {ن إعالن وبرن ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم
  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ي تضمن تطب                        ا الت ضمام إليه ا أو االن ة بالتصديق عليه ي قامت الدول ة الت ضمان      ما هي المعاهدات اإلقليمي دولي ل اون ال دأ التع يق مب

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(ق اإلنسان اإلعالن األمريكي لحقو 
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
 لصالح قرارات في هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها

منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948( اإلنسان اإلعالن األمريكي لحقوق 
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  



 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
م التمييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، ما هي االلتزامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدولة لضمان عد

  . وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبالتالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية
  

ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية على 
تعد مراقبة تلك االلتزامات المهمة المعهود بها إلى الدول األطراف في . نات غير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسيةاإلعال

  .والتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراقبون من الحكومة والمجتمع المدني) الدول المصدقة(المعاهدة 
إلعالنات متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية والمالية آما يجب أن نضع في االعتبار أن بعض ا

تلك االتفاقيات قد تعوق . الدولية قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسان
يجب أن تحتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسان الثقافية ولذا /االجتماعية/التمتع بالحقوق االقتصادية

  في المقام األول وليس العكس 
 

  ضمانات محلية 
   تصدیقات وتعليقات دولية

ا أو      أي المعاهدات الدولية     سكن             انضمت إليه ة تضمن الحق في ال ا الدول م، خاصة      صادقت عليه سلع والخدمات         المالئ ى ال ة الحصول عل  ؟البيئي
  .)لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق في السلع والخدمات البيئية(

  
  أحكام دستوریة

هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم بما في ذلك الحصول على السلع  
  والخدمات البيئية؟

  يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما  
  

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من عدم التمييز؟ 
  

   الجندر؟-هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساواة بين النوع االجتماعي 
  

  ون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القان 
  

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ 
  

ا فيه                               سان بم وق اإلن ة في ظل إطار عمل وأهداف حق ات الدولي ا هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن إجراء العالق
  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

  
  القوميالنظام القانوني 

هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم، شامال الحصول على السلع والخدمات البيئية، آحق منفصل في النظام القانوني  
  للدولة؟

  
  لحصول على السلع والخدمات البيئية؟هل يتماشى التشريع القومي مع الحق اإلنساني في األرض والسكن بما في ذلك ا 

  
  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ 

  
الحكومة ويتم تطبيقها /هل يتماشى التشريع القومي والمحلي مع الحق في التحرر من التمييز؟ ما هي القوانين التي شرعتها الدولة 

احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة الحصول على السلع بالفعل لضمان عدم التمييز في 
  والخدمات البيئية؟

  
هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصولهم على الحق في الحصول على السلع والخدمات البيئية تتالءم  

  وتتساوى مع اآلخرين؟



  
والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالحصول على السلع والخدمات هل يحافظ القانون القومي  

 البيئية؟
  

هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل  
  سلع والخدمات البيئية؟المتعلقة بالسكن واألرض و الحصول على ال

  
  هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة؟ 

  
هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل داخل البالد، في ظل  

وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحق
  شامال الحصول على السلع والخدمات البيئية؟

  
هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم بما في  

  ات البيئية؟ذلك الحصول على السلع والخدم
  

هل يتميز أداء القضاة والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك الحصول على السلع  
  والخدمات البيئية ما هي األمثلة على ذلك؟

 
  شرائع ومؤسسات

  لمصير؟هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم في تقرير ا 
  

ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن  
  المالئم خاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟

  
ى السلع والخدمات هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط الحصول عل 

  البيئية؟ 
  

ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في  
  السكن المالئم خاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟

  
ين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة ب 

  الحق في السكن المالئم خاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟
  

التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  
  ية؟وخاصة الحصول على السلع والخدمات البيئ

  
ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة معها التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في  

 الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟
  

الدفاع الفعلي عن الحصول على السلع والخدمات البيئية لمن آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو  
  يحتاجون ذلك؟

 
  السياسات

ما هي السياسات التي تطبق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة الحصول على السلع والخدمات  
  البيئية؟

  
يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل 

وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق 
  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي

  



السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من الحصول على السلع والخدمات آيف عظمت  
  البيئية؟

  
  آيف أثرت السياسات الوطنية إيجابيا على الحصول على السلع والخدمات البيئية في البالد من اجل ضمان عدم التمييز؟ 

  
سين ظروف الحصول على السلع والخدمات البيئية في مجال السكن آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تح 

  خاصة لمن يحتاجون ذلك؟
  

آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقيق العدالة إلى تعظيم ظروف الحصول على السلع والخدمات البيئية خاصة لمن  
  يحتاجون إلى ذلك؟

  
معيشة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق مثل آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف ال 

  الحصول على السلع والخدمات البيئية خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟
  

ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة  
 الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من الحصول على السلع والخدمات البيئية لمن هم نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق

  في حاجة إلى ذلك؟
  

إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو ممارسات دولتك الرسمية في ضمان الحق في الحصول على  
  السلع والخدمات البيئية؟

 
  البرامج

سنوات أو منذ آخر تقييم قمت / سنة(ة التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية ما هي الخطوات التقدمي 
إصالحات قانونية، تطوير : قد تشمل(من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ ) به

امج تسجيل السكان، برامج للنظر في التصديق على العهود الدولية وتقييم تطبيق البنية التحتية، طرق تنفيذ وتطبيق اآثر فعالية، بر
  )الخ....حقوق السكن

  
ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 

، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز
  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي

  
اصة ما هي برامج  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم وخ 

  الحصول على السلع والخدمات البيئية؟
  

آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف الحصول على السلع والخدمات  
  البيئية؟ 

  
إيجابيا على ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز  

  الحصول على السلع والخدمات البيئية في الدولة؟
  

هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى  
تشمل حقوق األرض تحسين ظروف الحصول على السلع والخدمات البيئية في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل 

  وقضايا الميراث؟ 
  

ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن  
  بيئية؟هم في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الحق في الحصول على السلع والخدمات ال

  
آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من الحصول على  

  السلع والخدمات البيئية لمن هم في حاجة لذلك؟
  



دود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها برامج اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل ح 
احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من الحصول على السلع والخدمات البيئية لمن هم في 

  حاجة إلى ذلك؟
هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا  

  حصول على السلع والخدمات البيئية لكل من يعيش على أرضها؟لتحسين ال
 

  المشروعات
سنوات أو منذ آخر / سنة(ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  

 السكن ال سيما ما يخوله من الحصول على في شكل مشروعات استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق) تقييم قمت به
  السلع والخدمات البيئية؟ 

  
ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم،  

  وخاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟
  

مصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف الحصول على السلع آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير ال 
  والخدمات البيئية؟ 

  
ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على  

  الحصول على السلع والخدمات البيئية في الدولة؟
  

وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى هل هناك أي مشروعات  
تحسين ظروف الحصول على السلع والخدمات البيئية في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض و 

  قضايا الميراث؟ 
  

لمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية وا 
  لمن هم في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الحصول على السلع والخدمات البيئية؟

  
 السكن من الحصول على السلع آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق 

  والخدمات البيئية لمن هم في حاجة لذلك؟
  

ما هي الطرق التي ضمنت بها مشروعات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل  
وله من الحصول على السلع والخدمات حدود الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخ

  البيئية لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
  

هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا  
  ى أرضها؟لتحسين من خالل مشروعات تطور بالفعل من الحصول على السلع والخدمات البيئية لكل من يعيش عل

 
 موازناتال

 العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانية مع أهداف موازناتما هي ال 
 اإلنفاق والتطبيق الحقيقية؟

  
عات المؤثرة على هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج والمشرو 

 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟
  
  

 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازناتهل يتمتع العامة وأفراد الشعب بإمكانية االطالع على  
  البيئية؟التأثير على ما تخوله حقوق السكن من الحصول على السلع والخدمات

  
هل تدعم المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية  

 للمحتاجين خاصة بالنسبة لما يخوله الحق في السكن من الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ 
  



ية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من الحصول على السلع ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزان 
 والخدمات البيئية؟

  
ما هي االلتزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من الحصول على السلع  

 والخدمات البيئية؟
  

ى ا         ؤثر عل ي ت سلع             ما هي السياسات المالية الت ى ال ه من الحصول عل ا يخول شعب لقطاع اإلسكان شامال م ة بالت ة العام لميزاني
 والخدمات البيئية؟

 
  عقبات، عراقيل، عوائق. 5

في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناصر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح القانوني للسكن المالئم، 
اجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيما يتعلق بتصنيف الحق مع االلتزامات وآذلك أتممت وانتهيت من المر
ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات االجتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئيسي . الموازية على الدول المصدقة

تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واألولويات المحلية تلك المصادر التي . لحقوق اإلنسان على مر التاريخ
  .آما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق على الحالة التي تتناولها. لحقوق اإلنسان

  
اد النظ                      د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م ضمانات           وفي هذه الخطوة فإنك تتق م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن ري

وق                    . المكونة له  ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق سوف تنتق
ات والحجج ال             . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ى إعداد البيان ات          عينات األسئلة التالية تساعدك آراصد عل ة من خالل تفصيل العقب مطلوب

ى                             ان من حق وعنصر الحصول عل اك والحرم سبب في االنته والعراقيل والعوائق والتهديدات والقيود التي تسببت في أو هددت بالت
  .السلع والخدمات البيئية الذي نتعامل معه حاليًا

  
وافر    عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة طاقم األدوات أو تقييم الظر             وف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت

فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وضعنا،                  . أفضل وأآثر المعلومات ثقة   
  :إال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالية لمعلوماتك

 .كامالتمام أو األح 
 .درجة التفصيل والتحديد 
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  
 ).نقص التناقضات: مثال(تكامل المعلومات  
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(االستخدام الفعال للغة  
 .االرتباط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكن: االتصال 
 ).القضية والمجتمعالسمعة، العرض المؤثر، االرتباط ب(مصداقية المصدر : المصداقية 

 
ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسجام بين التأآيدات النظرية للحق اإلنساني في األرض والسكن والواقع المحلي سوف تحدد 
اآلن إلى أي مدى تساهم العوائق، العقبات، العراقيل، التناقضات في انتهاآات محتملة أو فعلية للحق في الحصول على السلع 

  :وسوف تدعم األسئلة التالية تلك العملية. ت البيئيةوالخدما
  

 عقبات تعترض المبادئ الالزمة  
  تقریر المصير

 هل الناس غير راضين عن شروط الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ 
 

  ت البيئية؟هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة دور فعال في تحديد شروط الحصول على السلع والخدما 
هل يفتقد المجتمع إلى المعلومات الكافية أو القدرات الكافية للتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في الحصول  

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات"انظر {على السلع والخدمات البيئية؟ 
ول على المعلومات الكافية للتمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يخوله من حق في الحصول هل تعد األمية عائقًا أما الحص 

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات: "انظر{على السلع والخدمات البيئية؟ 
  

 عدم التمييز
على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في الحصول  

 Tفي ذلك األرض والمياه؟
أي نوع من التمييز الممارس عشاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو ) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

  مؤسسي في صورة ما يؤثر على  الحصول على السلع والخدمات البيئية؟



  طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق بالحصول على السلع والخدمات البيئية؟ ما هي 
هل المجتمع معرض إلى شكل أو نمط من التمييز البيئي، يتسبب في تدهور السكن ويعرض المجتمع إلى التلوث وظروف  

 } في طاقم األدوات هذاالمالئم للسكن " الموقع"انظر أيضًا الحق في {أخرى ضارة على المستوى المادي واالجتماعي؟ 
 

   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي
الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يطبق على تفعيل الحق في  

 الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟
الحصول على توى اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على هل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مس 

  السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟
هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآور واإلناث في جميع  

 األعمار؟ آيف؟ 
 
  كم القانونح

هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات ذات الصلة، دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإلنساني في السكن  
 المالئم؟

هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية يمكن أن تحد من اثر الضمانات  
 المالئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في الحق المخول اللحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الخاصة بالحق في السكن

  الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟
هل تعوق أوجه القصور القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع عن  

الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في حق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في ال
  ؟ذلك األرض والمياه

هل أخفقت الدولة المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مشكلة بذلك حدود على خيارات البحث  
 سائل االنتصاف أمام االنتهاآات الكبرى للحق اإلنساني في السكن المالئم؟ عن العدالة وو

 
 هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السكن؟  
  هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصلة والتي تغطي الحق اإلنساني في السكن المالئم؟ 
هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتعلقة بتنفيذ الحق  

 اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 تعمل بسلطة مستقلة؟ ) القضائية، التشريعية، التنفيذية(هل الفروع الثالثة للحكومة  
 بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل نظام واحد من القانون؟ هل تنسق الفروع الثالثة للحكومة  
  الجندر؟ -هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن المساواة بين النوع االجتماعي 
والتمثيل هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة  

 الديمقراطي؟ 
 هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟  
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات الدولية في إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان، متضمنًا  

  واالجتماعية والثقافية؟ ذل الحقوق االقتصادية
هل يفتقر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك الحصول على السلع والخدمات  

 البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟
 التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة؟هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما بين السلطات  
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

  الديمقراطي؟
حقوق اإلنسان في فيما يتعلق بتشكيل هل أخفق التشريع في تحقيق االنسجام بين القوانين القومية وااللتزامات التعاقدية الدولية ل 

سياسات تؤثر في الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، 
 بما في ذلك األرض والمياه؟

وارد الطبيعية، بما في ذلك الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة المهل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  
 األرض والمياه؟

 
أو السياسات المكافحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك الضمانات الخاصة /هل هناك قصور في انفاذ القوانين و 

  النساء واألطفال، واأليتام، الخ؟: بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل
أو صادقت عليها الدولة /علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحقوق اإلنسان والتي وقعتها وهل تخفق السلطات المحلية في االعتراف  

والتي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذلك الحق في الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة 
 الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟



لمحلي غير متسق مع الحق اإلنساني في السكن واألرض، بما يشمله ذلك من الحق في الحصول على هل يعتبر التشريع القوميوا 
 السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟ 

لموارد الطبيعية، بما الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة اهل يعد انفاذ القانون غير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في  
 في ذلك األرض والمياه؟

هل المسئولين عن انفاذ القانون في حاجة إلى تدريب ومعلومات حول الحق اإلنساني في السكن المالئم بغرض االلتزام والحفاظ  
 الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟على الحق في 

أو القضاة إلى الوعي والتدريب على حقوق األرض والسكن والذي يخولهم الحفاظ على /يفتقد المحامون ورجال النيابة وهل  
 الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟ والدفاع عن الحق في 

ي قبول مطالب الضحايا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم هل أخفق النظام القومي للمحاآمة بأي صورة آانت ف 
  الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟ضحايا انتهاك الحق في 

، وتعزيز، وتفعيل الحق هل يخفق حكم القانون، أو القواعد، أو انفاذها في حكم قوى السوق بشكل فعال لضمان احترام، وحماية 
؟ وآيف يؤثر هذا )على سبيل المثال، السيطرة على االحتكارات، وإجراءات التصحيح والتعويض القانوني(في السكن المالئم 

الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، على التمتع بالحق الذي يخوه الحق في السكن والمتمثل في 
 رض والمياه؟بما في ذلك األ

هل يقيد القانون المحلي منظمات المجتمع المدني من الدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات التي من شأنها توفير احترام والدفاع  
عن وتعزيز وانجاز الحق فيالسكن، متضمنًا ذلك الحق في الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، 

  والمياه؟بما في ذلك األرض 
 

  عدم النكوص/ عدم التراجع
هل أدت الظروف البيئية الناتجة عن التلوث وأشكال أخرى من التدهور إلى انحدار في التمتع بحقوق  السكن وما تخوله من  

 الحق في الموارد الطبيعية؟ 
حقوق  السكن وما تخوله من هل أدت الظروف البيئية الناتجة عن التلوث وأشكال أخرى من التدهور إلى انحدار في التمتع ب 

  الحق في األرض المنتجة اللزمة لكسب العيش؟
هل أدت الظروف البيئية الناتجة عن التلوث وأشكال أخرى من التدهور إلى انحدار في التمتع بالحق المطابق في المياه األمنة  

 والمالئمة للشرب أو الحاجات المنزلية أو الزراعة من أجل آسب العيش؟ العنصر؟
الحصول على السلع والخدمات البيئية، ل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة المؤثرة منها في ه 

 الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ ) العام أو األعوام(على مدار الفترة خاصة الموارد الطبيعية، 
الحصول على ني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنسا 

 ؟ السلع والخدمات البيئية
هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم في الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  

 الحصول على السلع والخدمات البيئية؟
امج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم فيالفترة األخيرة،خاصة ما يؤثر منها في هل أدت أي بر 

  ؟الحصول على السلع والخدمات البيئية
م، هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكلية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئ 

  ؟الحصول على السلع والخدمات البيئيةخاصة ما يؤثر منها في 
الحصول هل أخفقت برامج على المستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق  

  على السلع والخدمات البيئية؟
ة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحق هل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلي 

 الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيما يتعلق بالحق في 
هل أخفقت مخصصات الموازنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحقاإلنساني في السكن المالئم، خاصة ما  

  الحصول على السلع والخدمات البيئية؟في يتعلق بالحق 
، خاصة بالنسبة للفقراء الحصول على السلع والخدمات البيئيةإلى أي مدى جاءت جهود الحكومة قاصرة في تحسين شروط  

  والفئات المستضعفة أو األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟
 

  التعاون الدولي
 تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة 

 الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ وهل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع الحصول على السلع والخدمات البيئية؟
جيد مع حكومات أخرى من وأي قواعد أخرى تتعلق بالحماية البيئية بالتعاون ال"آيوتو"هل أخفقت الدولة في تنفيذ بروتوآول  

 على تمتع المجتمع بحقوق السكن أجل حماية البيئة العالمية وتنفيذ مسئوليات الحماية البيئية العابرة للحدود والتي تؤثر سلبيًا
 والحق المطابق في بيئة معيشية أمنة وصحية؟



أخرى تتعلق بالحماية البيئية بالتعاون وأي قواعد " آيوتو"هل أخفقت إحدى الحكومات أوحكومات أخرى في تنفيذ بروتوآول  
 على الجيد مع حكومات أخرى من أجل حماية البيئة العالمية وتنفيذ مسئوليات الحماية البيئية العابرة للحدود والتي تؤثر سلبيًا

 تمتع المجتمع بحقوق السكن والحق المطابق في بيئة معيشية أمنة وصحية؟
سلبيًا )  أو مؤسسات ماليةدول،(إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية  

على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بضمان 
 الحصول على السلع والخدمات البيئية؟الحق في 

فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون "هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  
" دولي، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه مواردها

في ) خاصة الفقراء والمستضعفين(وق الناس وامكاناتها لضمان حق
 الحصول على السلع والخدمات البيئية؟

  
 عقبات محلية 

  شراع ومؤسسات
 بقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 

الحصول على السلع والخدمات البيئية، هل هناك فجوات أو أوجه قصور 
ى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما تخوله حقوق السكن من الحق في لدى الدولة، الحكومة، ومؤسسات عامة أخر

  الحصول على السلع والخدمات البيئية؟
ما هي المؤسسات العامة أو التابعة للدولة التي توجد آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الحق  

 ة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟اإلنساني فيالسكن المالئم، خاص
 ؟هل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسسات المجتمع المدني والتي يعتمد عليها المجتمع 
هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر وتنفيذ  

 ن المالئم، خاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟الحق اإلنساني في السك
تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني في ) بما في ذلك القواعد االجتماعية(غير الرسمية ) الشرائع(ما هي المؤسسات  

 259السكن المالئم، وخاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟
 

 ؟  الحصول على السلع والخدمات البيئيةرادة أواالمكانية لحماية هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإل 
هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام المالحظات الختامية الخاصة بالهيئات التعاقدية ذات  

 الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟
 

  سياسات 
رات ذات الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات المؤثرة في هل تتقاعس الوزا 

 الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ 
وخاصة، الحصول على ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم،  

 السلع والخدمات البيئية؟ 
هل تعتبر قوانين استخدام األرض متحيزة ضد الفقراء، حيث تسعى إلى وتنفذ اإلخالء من األراضي العامة بدون ترتيبات بديلة،  

 يعتمدون على أو محاباة المستثمرين للحصول  على األراضي العامة أو أرضاي االستخدام التقليدي على حساب من أولئك الضين
 تلك الموارد لعيشهم أو سد حاجاتهم؟ 

هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير المصير في تحديد شروط وظروف  
 الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ آيف ولماذا؟ 

على نحٍو إيجابي ) تصريحات التي تفصح عن نية رسميةحتى بالرغم من ال(هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  
  الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ آيف ولماذا؟للتأثير على 

الحصول على السلع والخدمات  الجندر إلى تحسينات في ظروف -هل أدت السياسات القومية للتعامل مع النوع االجتماعي 
 البيئية؟ آيف ولماذا؟

الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ خاصة لمن هم  بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف هل أخفقت سياسات الدولة 
 في حاجة لذلك؟ 

هل أخفقت السياسات القومية للسكن في تأمين التحسين المستمر للظروف المعيشية، خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق  
  ت البيئية خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟الحصول على السلع والخدماالذي تخوله حقوق السكن في 

                                                 
ة الرسمية وغير بهذا المعنى تضم قواعد اللعبة التي يجري في ظلها األنشط" المؤسسات. " المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يضم آل من المؤسسات الضامة والموصلة 259

على سبيل المثال الحادثة من خالل الشباب، (الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات والقاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة 
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، .  سووفقًا لـ دوجالس). التكنولوجية، التحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، وغيرها من السلوآيات الجديدة

 ." اخنراع انساني يشكل التفاعل اإلنساني"، تعد المؤسسات 1993



أو الرجوع إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في /هل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبار في و 
  الحصول على السلع والخدمات البيئية، وأي هذه االليات تلتزم بها الدولة؟السكن المالئم و

مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بالحصول على السلع إلى أي  
  والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟

 حقوق اإلنسان عن طريق هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة منفذة لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار 
وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة الحق 

 الحصول على السلع والخدمات البيئية؟
 

  البرامج
تقييم أو (الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/امالع(ما هي الخطوات السلبية التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة  

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ وقد يتضمن ذلك قوانين تقليل المساعدة ) قياس قمت به
 القانونية، تدهور البنية التحتية بدون اصالح، انحدار جهود التفعيل أو التنفيذ؟ 

القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن المالئم، ما هي البرامج المرتبطة ب 
 ؟ الحصول على السلع والخدمات البيئيةخاصة 

 
هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير تحسين  

  السلع والخدمات البيئية، في مجال السكن، خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ حصول علىظروف ال
  هل البرامج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟ 
هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أجل تحسين  

 أو انجاز الحق في السكن المالئم، خاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟/ن، وتعزيز، ووتقدم احترام، والدفاع ع
هل تقاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير تابعين  

 ول على السلع والخدمات البيئية؟لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا من أجل تحسين الحق الحص
 

  مشروعات
ما هي األعمال أو االخفاقات ذات الصلة والتي تمت من قبل الدولة وأدت إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  أو  

الحصول لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق ) الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت به) األعوام/العام(االستكشافية في القترة 
 على السلع والخدمات البيئية؟

ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في البحث عن  
الحصول على أو جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف في ضمان الحق في السكن المالئم، خاصة 

 ؟ السلع والخدمات البيئية
ع تأثير سلبي على ظروف هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، م 

 الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ آيف ولماذا؟ 
هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات  

 الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ آيف ولماذا؟ البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في 
ة أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلي 

والخدمات العامة وأزاحت دور ومسئوليات الدولة والسلطات المحلية في انجاز الحق اإلنساني 
 الحصول على السلع والخدمات البيئية لمن هم في حاجة إلى ذلك؟في السكن المالئم، خاصة 

  
 موازنات

مة حول النفقات العامة في قطاع هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئ 
 السكن، أو في مجاالت تؤثر على التمتع بالحق اإلنساني في سكن مالئم، بما في ذلك الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ 

ي هل هناك نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في المعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة ف 
  مجال السكن والمرتبطة بالحق الحصول على السلع والخدمات البيئية؟

 هل تعد الموازنات العامة غير مالئمة لضمان الحق في السكن المالئم، وخاصة الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ 
ثر على الحصول على السلع هل هناك قصور نفقات في الموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤ 

 والخدمات البيئية؟
هل تعكس بنود الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات لتحسين  

ين والمحتاجين داخل ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على الحصول على السلع والخدمات البيئية، ألولئك السكان المستضعف
 بلدك؟ 
هل يتوفر للعامة امكانية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي تعمكل في  

  مجال السكن ولها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من الحق الحصول على السلع والخدمات البيئية؟



 الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولين والمؤسسات المسئولة عن التحسين المستمر هل المعلومات الصادقة حول 
  للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق الحصول على السلع والخدمات البيئية؟

 في قطاع السكن، مضمنًا ذلك التأثير السلبي على هل تؤثر االلتزامات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها 
  الحق الحصول على السلع والخدمات البيئية؟

على أي شيء تؤثر االلتزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في قطاع السكن، بما في ذلك الحصول على  
  السلع والخدمات البيئية؟

 من الموازنة العامة وتأتي بعواقب سلبية على قطاع ماهي السياسات المالية التي تقيد 
 السكن، بمافي ذلك الحق الحصول على السلع والخدمات البيئية؟

 هل انجاز الحصول على السلع والخدمات البيئية مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟  
هل تخفق الدولة في التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان، وبالتالي تجنب  
اد، والتواطؤ واالحتيال والتمييز، والمحاباة، والمعاير التعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الفس

  الحق  الحصول على السلع والخدمات البيئية؟
هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على  

  الحصول على السلع والخدمات البيئية، فرديًا وآذلك جماعيًا؟
تسمح سلطات الدولة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول هل  

  على الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ فرديًا وآذلك جماعيًا؟
هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعوزين  

 ة؟للحصول على امكانية الحصول على السلع والخدمات البيئي
  الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة للفقراء والمستضعفين، والمعوزين؟هل تفتقد الدولة إلى موارد لتأمين  
  الحصول على السلع والخدمات البيئية؟هل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئمو 
أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن من /لخاصة وهل هناك صراع في بلدك يعوق المؤسسات ا 

 ؟ الحصول على السلع والخدمات البيئيةظروف 
هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك  

هل تعوق هذه الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة فاعلين على المستوى الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ و
  العام والخاص؟

  
  .األآثر ضعفًا/ تحدید الضحایا. 6

في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق األرض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد 
  .آما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضح. أآثر ضعفًا وعرضة للتأثرالذين يظلون 

  
شعوب أصلية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 

لمتأثرين ونسبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل ومن الهام تحديد عدد األفراد ا. مصادرة األراضي
  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص

  
يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والشخصيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان 

. انات الديمغرافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاكآما أن األرقام والبي.  األآثر ضعفا
ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد . شاملة أآثر من نوع واحد من أنواع التمييز) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 

آما يعد تحديد جوانب . عة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعلأو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد أي مجمو
سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي عوامل ديموغرافية (الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 

 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى
 

 .ت األآثر ضعفًاالمجموعا/التمييز بين الضحایا 
أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 

سيما في مرحلة الحقة من العملية وذلك عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء معين ضد 
وعلى أية حال فمراقبة األآثر . االنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما حدث بالفعل

ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد تحديد حل معين للحالة سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة من 
 ..امل للحق في األرض والسكن المالئمأجل اإلعمال الك

  
التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع الترآيز على البعد اإلنساني في ) عينة(وتوجه األسئلة 

 .قضية انتهاك ما يخوله الحق في السكن من الحصول على السلع والخدمات البيئية
  

  الضحایا



 :ك الحق في الحصول على السلع والخدمات البيئيةحدد نوع وشكل انتها 
o عدم وجود مأوى 
o اإلخالء القسري 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
 

  تأثر بانتهاك الحق في الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟من الذي 
 

 هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي  
  :حدد التفاصيل الديمغرافية للضحايا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o  عدد ونسبة الصيادين 
o  عدد ونسبة سكان الغابات 
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث  
o عدد ونسبة األفراد ذوي األصول األفريقية  
o عدد ونسبة البدو أو الرحل المعتمدون على الموارد البيئية  
o  أو القبلية/ وعدد ونسبة الشعوب األصلية 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

  ...)ريف، حضر، (يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان أين  
 

 متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟ أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك تلك األوقات؟ 
  

  الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
لحق في الحصول على حدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال ل 

 :السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه
o  عدم وجود مأوى 
o  اإلخالء القسري  
o الهدم التعسفي  
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة  
o عصابات، مستوطنون، ( الخاصة مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات

 )جماعات مسلحة
 

  من هي الجماعات األآثر عرضة النتهاك الحق في الحصول على السلع والخدمات البيئية؟ لماذا تعد اآثر ضعفا؟ 
  

 :حدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o  عدد ونسبة الصيادين 
o  سكان الغابات عدد ونسبة 
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث  
o عدد ونسبة األفراد ذوي األصول األفريقية  



o عدد ونسبة البدو أو الرحل المعتمدون على الموارد البيئية  
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o الحتياجات الخاصةعدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي ا  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

النساء، األطفال، (ل الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حو 
 )العمال المهاجرون، المزارعون/الشعوب األصلية، سكان األحياء الفقيرة، الالجئون، العمال

 
  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب

لمحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على األنواع ايتطور موقف قضيتك وينال تدعيمًا 
ويجب على القائم بالرصد أن يحدد . المتداخل/ الترآيز على المجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مثالية للحرمان متعدد الجوانب

  ).أعاله(تلك األشكال المتعددة من الحرمان لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء 
لخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك الحق في تتيح لك تلك ا

  :السكن المالئم أو انتهاك متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطة
 

  النساء
لخدمات البيئية، خاصة الموارد هل تعد النساء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في الحصول على السلع وا 

  الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟
  

  ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى؟ 
  

هل تعوق ممارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها بحقها فيالحصول على السلع والخدمات البيئية،  
  الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟خاصة 

  
هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها فيالحصول على السلع  

  والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟
  
  

  األطفال
الحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض هل تعوق ظروف السكن الحصول على  

والمياهكعنصر من عناصر الحق في السكن المالئم إلى حد ظهور العنف واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل 
 المنزل أو المجتمع؟

  
دمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصرالحصول على السلع والخ 

 والمياه، مالئمة لألطفال إلنجاز أو إتمام تعليمهم واستذآارهم؟
  

هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصرالحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض  
 ت الصحة البدنية والعقلية؟والمياه، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستويا

  
هل تساهم ظروف المعيشة المنحدرة والفقيرة في إنكار أو انخفاض مستوى التمتع بالحق في التعليم خاصة لألطفال؟ آيف  

 5العنصر رقم ) انظر أيضا الحق في المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات(يظهر ذلك؟ 
  

  ...الجماعات العرقية، وغيرها 
  

ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكارالحصول على السلع والخدمات البيئية، خاصة من هم  
 الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياه؟

  
من حقهم في السكن المالئم خاصة الحصول على السلع ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  

لخدمات البيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في ذلك األرض والمياهألنهم ينتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو وا
 شعوب أصلية؟ 



  
 آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، على الوضع الحالي؟ 
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ك           " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي العاملين بمجال حقوق اإلنسان بكل مرحلة من مراحل عملي

ان ا                م أو آ ضارة عن انتهاآات       عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ ار ال دخل لتخفيف اآلث لت
ة الر                   . حدثت بالفعل  سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق اك           صد وقد يشترك نفس الع ان يكون هن  وفي بعض األحي

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  بطرين هذه األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمق
ة                 ومكملة لبعضها البعض وذلك في حالة اشتراك أآثر من شخص أو أآثر من منظم

ال    إذا آان هناك،     ف .في العملية ذاتها   رق عمل   على سبيل المث ة  أو منظمات  ، ف مختلف
ا ف            تتخصص   ة بعينه اطق جغرافي ة من         إفي دراسة األوضاع بمن ذه اآللي ق ه ن تطبي

أنه  رار وت أن يش ب التك ي تجن ائق ال ساعد ف اقض الحق ه ن ذه  وارد حدوث ل ه ي مث ف
  . الحاالت

  
ا  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    إنم

ان الهدف             ا هو    تقوي حجة القائمين على عملية الرصد، سواء آ انوني  ال منه دفاع الق
اه ضررين أو اإلعالم الجم سياسات أو تعويض المت ل ال م فهي . يريأو تحلي ومن ث

م أو        سكن المالئ ي ال ق ف اك الح ات انته ف عملي ل وق ن أج ة م د للحرآ شد التأيي تح
  . تعويض الضحايا أو رد اعتبارهم

  
ة لكل                            إومن هذا المنطلق ف    دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال ن التكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته

تم اخذ                ) ها هنا األسرة  ويقصد ب (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال متضررة ثم يتم جمعها ، وبالتالي فف
  . عينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررة

  
اس           ة للقي ر القابل د الكمي   أو اوعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي ا في         لتحدي ارير به سجيلها وإعداد تق ضا ت ين أي والتي يتع

  . ويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل للجدول الخاص بالقياس سردية، صورة
  

طبق في بلدك مثل قانون يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون الم    (ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل             
ثًال من أجل                        الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل المرور والخالفات التي تنشأ في هذا الشأن أو الق

ة والخسائر ي          إ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ق للتكلف دقيق والعمي در   ن التحديد ال تطلب ق
ين الرا اون ب ر من التع زمنصدآبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت ك ف. ومجتم ى جانب ذل ن إ إل

دار الوقت      ى م م   . الحصول على قدر آبير من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن
ل         تم القيام بذلك المجهود   ي امج و     الرصدي أو تنسيقه من قب ديهم برن ذين ل زام با  هؤالء ال اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل

  . المدى البعيد
  



ا ف                   تسعى  هذه األداة   إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إلقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال
سيين  ؤالء الرئي م ه صد به ذا   سيق ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته ن ج رة م اتهم مباش تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ال

سري     خ  ،االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخالء الق اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ
ر المباشرين وي             ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال ذين يتعرضو      يطلق عل م هؤالء ال و  نقصد به ال    خسائر  ن للخطر ويتحمل  ناتجة عن أفع

ر مباشر، و                        شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب       موجهة لغي ر      من ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال
  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين

  
اس     " المنهجية"توي العمود الثاني والمعنون     يح ة      " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   بجدول القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل

واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى  التي تم تقديرها وحسابها ، آما يرشدك         سجيل أن بت
م           "فقًا لنوع الخسارة أو التكلفة في       االنتهاك وقيمتها في و    سكن المالئ وم        " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال

د                           .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل وفي هذا المكان أيضًا يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف
ؤالء ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ازل لمت د المن دم أح راء ه ن ج ًا م ضررين جماعي ود .  المت ذلك العم وارد ب أن الوصف ال

  . يجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود سطر أو سطرين" المنهجية"
  

ا نوصي بأن  غير أنن (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ائج                  ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن حساب      .)يشترك جميع المراقبين في دراسة أي ى سبيل المث  وعل

وفي جميع . خسائر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي       
ة االنتهاآات الخاضعة للدراسة       األحوال من الضروري  المي لتكلف الي ع م إجم واردة في       .  الوصول إلى رق يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريحة من التكلفة باستخدام المعادلة المرفقة ببرنامج 
  

  ."ئرمصفوفة الخسا"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 
  

  . الخسائر المادية للضحايا 
 .الخسائر غير المادية للضحايا 
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  
 ). متضمنة الخسائر االجتماعية(الخسائر غير المادية لغير الضحايا  

  
  

  التكلفة/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر
  الخسائر المادیة للضحایا 

  ــيالمــبانــ
سجالت    . القيمة السوقية العادلة للمنزل، أو المأوى أو أي مباني أخرى       رد في ال وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت

داً         إوعلى سبيل المثال ف   . الرسمية لمعظم القوائم الضريبية الحديثة     سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي
سوق               غير قديمًا ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ة مع القيم ضا    .  متوافق مع الزمن الحالي بالمقارن د تكون أي وق

الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر"، وهي القيمة التي يعبر عنها     "قيمة المضاربة "القيمة السوقية أقل من     
يم  - إذا تم الحفاظ على جزء منه -و اإلخالء وبعد إجراء تغييرات عليه   معني باألمر بعد هدم المبنى أ       للتداول في النهاية أو إعادة التقي

السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة        يتمثل في   والمرجع الذي يعتمد عليه في تحديد القيمة السوقية         . فيما بعد 
تعتمد المنهجية األساسية على الحصول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط        . لكاتفي عملية بيع وتداول مثل هذه الممت      

  . العادلةأو التداولية بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة السوقية 
  

نهج ا           ى الضرر، يكون الم ع عل ة    وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق د القيم ديل لتحدي لب
  . السوقية هو التكلفة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحالية

  
ذه          تمثلون في  الضرر في هذه الحالة ي     م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي

   . رسمي أو نظم الحيازة التقليديةالوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق ال
  

  األرضقطعة 
ار                        قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        انبي العق ة ج د قيم ا تحدي تم فيه ي ي وائم مع األوضاع الت األرض والمباني بشكل منفصل للت

مطلق في المباني، ولكنه ينص      ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق ال       امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     
زاع           . على الحق في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني           آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند حدوث ن

ى حساب                             . على إحداهما دون األخرى      ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال
  . ، يمكن الجمع بين قيمة المباني وقيمة األرض أيضا في النموذجعًاقيمتهما م



  
ا               ى أو حيازته ى من       . وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم عليها المبن ة، يكون عل ك الحال في تل

ة ا   ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي سائريجري عملي ساب الخ ي ح ي بعض  . ألرض ف ك، ف رغم ذل وب
ه بالضرورة            ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة "الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ل   " أرض دول تم نق أو ي

ة ليحدد              . ملكيتها إلى الدولة   ا إذا آانت الحال       ولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي ذا   ة م د  هك عن
  . حدوث اإلزالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمه

  
زل ف              ا المن ام عليه ه   هذا وفي حالة قيام الدولة بمصادرة األرض المق ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي

  . ه الحاالت يتم تحديد تكلفة األرض من خالل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخروفي مثل هذ. محددة للمنطقة المقصودة
  
  حتویاتالم

ة جرد بالم              ات ينبغي على آافة المتضررين أن يتعاونوا مع فريق العمل الميداني في عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية        قيمة اإلحالل محتويات على أساس    وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه ال     . عملية الهدم  ة ال د  .  لجميع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه خ (تك ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه واد الغذائي س، والم اث، والمالب ل األث ) مث
ة    . ها قد ال تكون آافية لتغطية تكاليف اإلحاللعرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادل     ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . (إلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي فقدت أو دمرت نتيجة لعملية الهدم            وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
ال  د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي ن   األخرى ذات القيم ي ال يمك ة أو الت ر المادي سائر غي ك، فالخ ع ذل ا؛ وم يف اإلحالل له

درج في              " الخسائر غير المادية للضحايا   "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           ا يمكن أن ي في النموذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به

  
  الخسائر الموازیة

ذه الخسائر ممتلكات     يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر   شمل ه  المادية التي أصابت ضحايا غير مباشرين بشكل خاص، وت
وفي حاالت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات         . الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات التي اتخذت        

  . تفاوتة آما قد تدمر تمامًا، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات مأو المتفجرات مثًال
  

  البنية األساسية
ة أو اإلخالء أو المصادرة                               ة اإلزال ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني

تم إحال . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    ائي أو من خالل      مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح د آهرب ا بمول له
ة        . شراء الطاقة من مصدر بديل     ى عملي اج إل د تحت ة، ق والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب

ك         . إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبي      -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف ة لعنصر    ش
وع العمل                                  ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل  -العمل بالسعر السائد الستئجار ه  تمث

  . القيمة التي يجب حسابها في هذا القسم
  

  الخسائر التجاریة
ا، يجب أن           ة، أو جزء منه ذه الخسائر         إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري سم، وه ذا الق ة في ه ذه التكلف درج ه ت

  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي
  

  المعدات واألصول
دادات                     ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . يشمل هذا البند قيمة اآلالت والمعدات، واألصول األخرى، مثل األث

سلة أو ورش اإلصالح    .  اآلخرين والتي فقدت أو أضيرت في الحادث   يشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص      ك أن المغ والتي  مثال ذل
ا، وينبغي أن ت                   ا ورده تم التعامل معه ة ي ذه الحال ذه الممتلكات    حسب  تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ة ه ذا  ضمن قيم  ه

  . الرقم
  

  الدخل المتوقع
تجة عن العجز عن تقديم السلع والخدمات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،              وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك النا       

ل           . أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الوفاء بها بسبب الحادث            ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث
تم تطو             . بطرق مختلفة  ا ي د من الخسائر منهج د      ويتبع هذا البن ا لتحدي العمالء           "يره محلي ا ب سوق وعالقته شرآة في ال ة ال آأحد  "  مكان

ي للمؤسسة               ى    (األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال التي تتكون عبر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل
  ). قانون التأمين

  
  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 



الء أو ة أو اإلخ ية    إن اإلزال ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ة المال ي عالق أنها أن تلغ ن ش صادرة م  الم
ك،   . والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة المادية، مثل المواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار                ورغم ذل

سئوليت         ات أو                           ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ي حصل عليه يم الت ك الق ه عن رد ثمن تل
أما في حالة تخلى المدين عن . زيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا القسم على المدى القصير والمدى الطويل

ذه الخسائر         ) ثال في حاالت الكوارث الطبيعية    م(الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية            ينبغي رغم ذلك حساب ه
  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 

  
  الماشية

الزم                ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه يتم حساب قيمة الماشية المفقودة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه
وع من العمل      خالل الوقت الذي أنفق     ذا الن تئجار ه ة اس ة      . في جمع الماشية التي تشتتت على أساس تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم

ة                               ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع الماشية أو منتجاتها في الظروف الطبيعي
ذآورة                    وفي حالة حس  . على المدى القصير والمدى الطويل     ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ستخدم في العم ات ت اب قيمة الماشية آحيوان

ود                         د من خسائر المحاصيل، أو البن ة المواصالت، والعائ ادة في تكلف ية، والزي ذه الماش تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه
  . األخرى ذات الصلة

  
  األرض

 المرتبطة بالمبنى الذي وقع عليه الضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو   يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير      
وقد تكون هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،            . الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرنا أعاله        

ة اإلخالء             وقد تفقد هذه األرض بالك    . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ا آنتيجة لعملي امل بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته
ى              . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك الحق في األرض تمام

  . مة األرض محل التقدير آخسارة آاملةفي تلك الحالة، يتم حساب قي. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء
  

  األشجار والمحاصيل
ة                         ات مماثل ادة زراعة نبات ة إع ى أساس تكلف ل للحصاد عل ارا أو أي شيء قاب يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم

د            أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن               . محلها شكل سردي تحت بن درج ب الخسائر  "أن تن
ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي ة للحصاد              . حسبما يكون مالئم تج محاصيل قابل ي تن ة األشجار الت ا قيم أم

لمدى القصير والمدى     على ا (وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                
سها أو                 ). الطويل ع األشجار نف ع من بي ويجب حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق

  . محصولها
  

ضا   -  إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى  -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي  له
ة            . قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع ويمكن حساب األضرار المصاحبة     . ويتم حساب األضرار البيئية على أساس تكلف

لذلك على الحياة البرية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في 
وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . وآلما أمكن ينبغي إدراج القيم الكمية تحت هذا البند        . ذات الوقت 

ر                      ا هو أآث ى م التقريري في آل من األقسام المتعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل
  . عمومية

  
  األجور/في الدخلالنخفاض ا/الخسائر

ا                    رزق مرتبط ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم قد يترتب على فقدان المن
ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. بالمسكن أو باألرض التي فقدت   وذل

ا، أو              .  يمضي دون عمل منتج نتيجة للحادث وما يترتب عليه من أحداث           الوقت الذي  دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت
ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  (تفرض الضرورة ضمان عمل بديل، خاصة إذا آان المكان المخصص إلعادة التوطين              بعيدا عن مك

ة، يجب أن نخص        . المعتاد ل من األجر أو                ولحساب هذه القيم ى المدى القصير أو المدى الطوي دخول األخرى عل ة األجور وال م قيم
وع الحدث                  ل وق ة قب ى عمل     . الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظروف العادي وحيث أن الحصول عل

ا األخرى،        جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام                ة وبعض المزاي سابقة، واألقدمي
ة للحساب    . فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل وقد تكون األقدمية في العمل غي

ذه  . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ة     ومع ذلك، فلو آانت ه ا تحتمل إمكاني ة نظري األقدمي
  . الترقية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذا البند أيضا

  
  الرعایة الصحية



ي          . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اء الطبيعي د سجل آل من العلم ار   وق اعيين آث ن واالجتم
د       . اإلخالء وإعادة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة          ائج الملحوظة تحت بن ذه النت درج ه وبينما ت

سان  . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "الخسائر غير المادية للضحايا   " أو ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن
م  "األضرار الصحية األخرى ترجع إلى قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير                  األل

ضحايا                             ". والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه ويمكن أن يشكل أي نموذج يؤخذ من مث
  . تحت هذا البند

  
ا يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤقت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن            وغالبا م 

ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . يوفرون لهم هذا اإليواء البديل في مساآنهم الخاصة    مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي
  . ضاف إلى تكاليف الرعاية الصحيةقيمة إضافية ت) الخ
  

  اإلیواء المؤقت
ة مع                    زل عن سكنى بديل ة للمن ازة اآلمن ان من الحي غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم

ة أخرى               ة أو في منطق ة ، والتي ينبغ      . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ه قيم سكن ل ذا ال ى أساس سعر     وه ي حسابها عل
آخر                        شكل أو ب ضا      . اإليجار العادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ذا أي ؤدي ه وي

ارهم                               ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال إلى اتساع التعريف الحقيقي لمن ه
ا               ض ي يتحملونه ى أساس الخسائر الت ة عل ك          -حايا من الدرجة الثاني ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال

  . أضيروا مباشرة من اإلخالء أو المصادرة أو الهدم
  

  المصاریف القضائية واإلداریة
ات       عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد             ضائع والنفق ق بالوقت ال ضحايا لخسائر تتعل يتحمل ال

ل وقوعه        (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ذا الخطر قب ة ه ة معرف ك في حال وينبغي حساب   ). وذل
ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري شار ) البيروقراطي دفاع  واالست ة وال و   . ات القانوني ى ول حت

ة أو منظمات          (آانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات              ر حكومي القاعدة  منظمات غي
ذه الخسائر            ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   اليف  . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه ود  وتتحدد تك  الجه

  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا"اإلدارية للموظفين العموميين فيما يلي تحت بند 
  

أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال ى  /وقب اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له سكن مالئ ى م ضحايا عل ال
ة       ويجب حساب التكالي  . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       املة الرسوم والخدمات القانوني ة ش ذه العملي ف التي تنفق في ه

  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها
  

  المسكن البدیل
م            ل ودائ ديل مماث د                 . (ويدرج هنا تكلفة الحصول على مسكن ب ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي

ة األساسية                                ويقصد بالمسكن ا   اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ل للمسكن ال ى سكن مماث شتمل عل لمماثل أن ت
ديل، حسب الظروف        . والموقع والخدمات  . وقد يتضمن ذلك حساب قيمة الخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع

دل           مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة         رقم المع ا، وال  بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها السوقي قد يكون مختلف
ة األساسية أو الخدمات   . يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   . وقد يكون ذلك المسكن مماثال في معظم خصائصه، ولكن تنقصه البني في ه

سعر ال                   ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه ي الحالة يجب إضافة تكلف اثال للمسكن             . محل د مم ان المسكن الجدي ل، إذا آ وبالمث
ساآن،                         ا ال األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة العائلة والجماعة األصلية التي ينتمي إليه

  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 
  

ة                       وحيث أن هذا البند      أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة بدرجة أو ب ة دائم ه طبيع ة المدى     "من الخسائر ل . من النموذج   " الخسائر طويل
ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في                       إن حساب ه الي ف ة، وبالت ة طويل م عملي وعادة ما يكون الحصول على مسكن بديل دائ

  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك
  

  إعادة التوطين
ضا     .  نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطين  تشكل ذا أي شمل ه د ت وق

ل المدى              ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت وينبغي  . قيمة الجهد والوقت المبذول من قبل أشخاص عدي
  .  بذلك بقدر اإلمكانحساب آافة التكاليف المتعلقة

  
  تكلفة المواصالت



ى المواصالت             إن (هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو المصادرة وما ينفق عل
ى محل        وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في      . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد  االنتقال من وإل

ام   ابر، والقي ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل رزق، وزي مصدر ال
  . بالمهام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخ

  
  الخسائر غير المادیة للضحایا

  الصحة 
 في السكن المالئم من الناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه  ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق    إ

ه ألحد أطراف الجسم من خالل                    . في صورة مادية   ه أو فقدان دان الشخص لحيات ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فق
ال  الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والم   ذه     . رور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع وهن

  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك
  

  الحيز المكاني المتاح للحياة
ن تقليل الحيز المكاني المتاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى            إ

سية                    األسر التي تعر   ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال ضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء أو األقارب في المن
د    دير الخسائر          .  مثل العصبية الدائمة واألرق باإلضافة إلى احتمال اإلصابة بأمراض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن

  . عرض لها المتضررينشرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي ت
  

  الحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازل
اب                      ازل في أعق اء المن أن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي للحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بن

ستهلك و    ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ دير   اله ي تق ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف ال
  . الخسائر

  
  األضرار النفسية

يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذهني والضرر النفسي والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو                      
شرد الن      ات   اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت ذه العملي أن     . اجم عن ه ذا الخصوص ف وفي ه

ذه                       ل ه شونها في مث ي يعي اة الت ى المعان ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ األطفال هم أآث
شري          . الظروف ى الت ل   وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل ة مث عات المحلي

  . تلك المتعلقة بالمرور أو التأمين
  

  تشتيت األسرة 
ات  إ صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح ى ت ؤدي إل د ت سكان ق ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ن عملي

ذا                      . العائلية دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب ول       إضافة إل ر المقب سلوك غي راد لل الوضع بعض األف
  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية

  
  فقدان المجتمع

ؤذي التماسك                   إ شتيت المجتمع وت ى ت ن عمليات اإلخالء وخسارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل
زة                       االجتماعي بمرور ا   ا من األجه ل  (لوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث

خ               ي ال دعم          ). الدعم الموجه لرعاية الطفل بأشكاله المختلفة ، وتقسيم العمل على المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم
تحملن                        هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآ         ساء ي أن الن ذا اإلطار ف ة أخرى ، وفي ه ة من جه ة في األنشطة االجتماعي
  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك

  
  االستثمار في البنية األساسية 

ة               إ ل وا        (ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) لطرق مث والس
سري أو      . آانت أجهزة اإلدارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء         وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإلخالء الق

  . يةالمصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوع
  

  االستثمار في المرافق الصحية ونظم التخلص من المخلفات
ة                  إ اب الخدمات العام يما في غي ا   .ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلول بسيطة والس ومن هن

اجم عن عم           شتات الن ه والتي      فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل دم أو اإلخالء أو خالف ات اله لي



اة متضمنة الحق في            تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الحي
  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات

  
  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية

ذه     ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة     إ  للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه
ذا                   الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إلى جانب ذلك فأن الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه

  . العنف االجتماعي
  

  ليميةاالستثمار في البنية التحتية التع
ؤدي                   إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س ن المشروعات المنفذة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت

ام الدراسة      (إلى انهيار التعليم الرسمي      ة حيث             ). مثل عدم انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من
  .  األبناء على أداء واجباتهميعمل فيه

  
  الموروثات 

اك                         إ أثر وال شك من جراء االنته ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان والثقافة تت
 جانب آخر فأن الخسائر غير وعلى. ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   

ة   "القابلة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة                    الخسائر غير المادي
  . في النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق له" للضحايا

  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 
  لنظام البيئي البيئة وا

ات              إ ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف ن مختلف أشكال انته
اة في      اإلخالء وما يستتبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي

  . غير آمنة وخطيرة عليهمبيئات 
  

  األقدمية /الحيازة
ة                 إ ازة آمن ع بحي ة والتمت ة من جه ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث الملكي

دان األ    . للمأوى من جهة أخرى    د فق ى    أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع درة عل دون الق رض يفق
ا           . تقديم النصح أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك       ي عاشوا به اطق الت ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف آ

م إلي                             م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن ا لفترة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني . ه
ر ملموسة ولكن يمكن               ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي آذلك فأن التدهور البيئي الناجم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س

  . حسابها أيضًا في النموذج
  

  التهميش السياسي 
وان ثاب                     إ ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ادة   ن األشخاص المشردين في العدي ات إع ت ، أي أن عملي

يما في ضوء                     ا وال س وا إليه ي نقل اطق الت التوطين تؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن
  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة

  
  التهميش االجتماعي

ه            ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي        إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال يعيش به يعني عادة فقدان التكامل االجتم
ة                               ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع أطراف المدين م للعيش ب تم نقله ذين ي فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال

  . التحتية االجتماعية على حد سواء
  
  

  مخاطر أخرى 
قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ن المنزل واألرض ورأس المال االجتماعي       ن فقدا إ

ساء الالتي تعرضن    . الطبيعية التي قد تضر بهم وال سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخل    وفي هذا السياق فان الن
  .  حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على انتهاك حقهن في السكن المالئمللتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد

  
  الخسائر المادیة لغير الضحایا 



  الشرطة
ذا                           إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم ن المسئولون المخولون بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ

اق       اتهم                            الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف ذلك مرتب م وآ ام عمله إذا قمت بحساب عددهم مضروبًا في ساعات وأي ة ، ف ام للدول  الع
  . والمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على حجم اإلنفاق العام الذي تتكبده الدولة في هذا الشأن

  
  الجرافات 

ازلهم    تسن المحاآم تشريعات للسكان     ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال
ى     . انصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه العمليات           ائم عل ى الق ين عل وفي الحاالت األخرى فيتع

د             شغلونها لتحدي ذين ي ات      مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال ذه العملي ل ه ام لمث اق الع  اإلنف
  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم

  
   القانون اممارسو

ستهلكون                     إ اآم ي املون بالمح ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق األرض والسكن ألحد األشخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع
ة الخاصة لكل           المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزاني        ه والتكلف ذي يبذلون د ال أن مستوى الجه ذلك ف ة ، آ ة العامة للدول

  . تساعد أيضًا في تقدير التكلفة في اإلنفاق العام) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 
  

  الجيش 
سية وه      إ ة العك ذلك في الحال وات المستخدمة   ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ ي الق

ذه                      دًا لوضع ه ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه لمنع مثل هذه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف
  . التقديرات في نظر العامة

  
  القوات األخرى 

ام                 ذه           في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي ام والوظائف في حين أن ه بعض المه  ب
  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا

  
  البيروقراطية والمسئولين 

ة    ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت ضمين عملي ضًا ت ك أي يمكن
  .  المكتبية في المؤسسات العامة في دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامةوغيرها من المهام

  
  

  الخسائر غير المادیة لغير الضحایا 
  التكلفة االجتماعية 

ه ،                      إ شية       ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل حيث أن الظروف المعي
ة            . المتدهورة في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي           ات عدائي ق عالق ى خل ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم آما أن فق

ه                           م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل  أن .بين السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ
ة في                     ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل د ت سة ق شية البائ الظروف المعي

  . انخفاض الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة
  

  النظام المدني 
صادية واالجتماع  إ وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم دهور  ن النظ ة ت ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت ي

د رد                             ة تع زع الملكي دم ون سكان واله اري لل ل اإلجب الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق
ا        ا ب ازاء عدم التزامه ة ب سكن    فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول حترام الحق في ال

  . المالئم للسكان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذ
  

  الشرعية السياسية 
ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزاب السياسية والحكومة وحتى شرعية الدولة ذاتها التي ارتكبت على أرضها االنتهاآات إ

ن إوبالتوازي ف. من حقائق وأرقام حول الحالة المعينة التي يتم دراستهاتتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد 
العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نتجت عنه يتضمن بطبيعة الحال تكلفة استعادة شرعية هذه األجهزة 

  .ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة
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إن المسئول عن رصد حق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب الواجب من الناحية القانونية 
هاك أو في حل مع اآلخرين إما في عملية االنت) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . والمعنوية
إن جمهور النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتما إلى . المشكلة

أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه /صورة آاملة وواضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض و
  .ة وحتى الوقت الحاضراآلخرين من البداي

  
وآما ذآر آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية حيث أن الدولة هي 

 الدولة  وتتمثل واجبات. الكيان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوق
  :في ثالث نواحي

  تجنب الحرمان 
 حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان 
 .توفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المساندة والعدالة للمحرومين 

  اهلوربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تج
وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب . حماية أو معالجة الحرمان وذلك من خالل العقبات المحددة آنفا

 .مثل الكوارث الطبيعية أو الكساد االقتصادي العالمي
  

فمن الممكن .  تسهم في حدوث انتهاكإن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن
وربما تجد أن .  والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وطنيين IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . هؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
أي في حالة (ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . ها نفس األثر مثل الدين أو الممارسات االجتماعية التقليديةلدي

الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا اإلنكار أو الفشل في حماية وضمان تقديم العون
وفى بعض . تظمة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليات إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضيتحصل على أصول بصفة من

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . الحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية سياساتها الواضحة بشأن التعويضات و إعادة التوطين
للمشروعات العامة الدولية ولذلك فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة 
  .المختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجب

  
وال يجب أن نغفل حقيقة أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى 

مكن أن يكونوا أيضا أعضاء في المجتمع أو حتى أفراد لعائلة ما آان عليه، من الم
 فما هي مسئولية الدولة في هذا الوضع؟. الضحية أو الضحايا

إن الدولة بصفتها الجهة القانونية المسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق 
ات حقوق اإلنسان اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل مباشرة في تنفيذ التزام

والمناطق التي تمارس فيها (لتنظيم سلوك األفراد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها 
إن معاهدات حقوق اإلنسان ... من أجل الحفاظ على الحقوق) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر

وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق 
إلنسان من قبل أطراف ثالثة ليس فقط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ا

  .ولكن أيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات المعنية أو الدولة نفسها
  

  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين
بيئية، خاصة الموارد الطبيعية، بما في هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصةالحصول على السلع والخدمات ال 

 ذلك األرض والمياه؟ وما هي تلك الخطوات المهملة؟
مثال عن طريق القضاء، العودة ، التعويضات، (هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واألآثر ضعفا وساندت الضحايا  
ة؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات الوقائية فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصة السلع والخدمات البيئي...) الخ

  واإلصالحية؟
مثل تعليم حقوق اإلنسان، الحمالت، (هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق في السلع والخدمات البيئية؟  

  المسئولة عن هذه اإلجراءات؟ ما هي الجهات المحددة....) إعالنات الخدمة العامة، إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخ



هل هي عقد أم . ما هي عالقة الدولة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باالنتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقة 
 اتفاق معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاية سياسية، الخ؟ 

  
 ل على السلع والخدمات البيئية؟خرون على إنكار الحصوفاعلون آأثر هل : أصحاب الواجب الثانویين

   ؟هل هناك فاعلون آخرون محليون غير الدولة مسئولين عن إنكار حق السلع والخدمات البيئية؟ من هم  وما هي أدوارهم 
أو في الحصول /هل ساهمت شرآات محلية أو دولية في تدهور البيئة بصورة تؤثر سلبا على حق اإلنسان في الصحة و 

  ؟)في هذه المجموعة من األدوات "امكانية  الحصول على السكن"الصالحية للسكن و"انظر(لمالئم؟ المادي على السكن ا
 مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية (IFIs)ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية  

الدول /  التي تؤثر علىالحصول على السلع والخدمات البيئيةفي المجتمعاتأومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط
  المتضررة؟

ما هو دور وتأثير الشرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات والشروط الخاصة بحقالحصول على السلع  
  الدولة المتضررة؟/ والخدمات البيئيةفي المجتمع

اجب الثانويين مسئولية انتهاك حق السلع والخدمات البيئية؟ والى أي مدى يمارسون التأثير على آيف يتحمل أصحاب الو 
 االنتهاك؟بسياسات الدولة وبرامجها والقوانين الخاصة 

  
 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزامات السلع  هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 
 ات البيئية؟ ولو آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ والخدم

  
ما هي تفاصيل تلك السياسات أو ميثاق العمل؟ وآيف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم والسلع  

 والخدمات البيئية؟
 

 آخر مع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني  
 

 قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل يضعون العواقب المحتملة غير المقصودة في االعتبار؟ 
 

في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية  
 سلع والخدمات البيئية؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟انتهاك حق ال

 
هل تفتقر السلطات المحلية إلى االستقاللية في تنمية السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان حق اإلنسان في  

 المسكن المالئم وخاصة السلع والخدمات البيئية؟
 

اللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستق 
  في االنتهاك وإنكار التزامات الدولة وسياستها الوطنية؟

 
  تقييم
إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان  

 الخاصة بالسلع والخدمات البيئية؟
ون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات إلى أي مدى يك 

 حقوق اإلنسان الخاصة بالسلع والخدمات البيئية؟
  
 
 
9.  Actions  

The following table of actions (comprised of both preparation 
and implementation tasks) arranges a variety of possible 
problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not 
an exhaustive set of options, but merely part of an array of 

possibilities for you to undertake with the affected community, depending on the present 
strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and threats.  

 



Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown  here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(website regularly for updates and further reference org.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  
Develop “limited equity 

cooperatives”260 Gather information for 
community to consider 

tenure options 
Inform and train 

community in pursuing 
land-tenure options261 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate housing262 

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations 

and centers provide legal 
advice and representation 

to disadvantaged 
individuals and 
communities263 

Organize popular 
resistance to HRAH 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)264 

Community blocks housing 
rights violations by State and 

non-State entities 

Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH265 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society CBOs and NGOs more 
                                                 

260 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 
limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

261 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research and 
Education Program, University of California, 1996). 

262 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  

263 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 
Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

264 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

265 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 



organizations to manage projects and campaigns266 capable to support the 
affected people in responding 

rapidly and effectively to 
crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)267 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 
on an affirmative-action 

basis 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education268 

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)270 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 
to build strong 

argumentation269 
Public-information 

campaigns271 

Convince public of violations 
and need for resolution 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)272 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 
Community housing and built 

environment upgraded on-site 
as alternative to relocation. 

Conduct an inventory 
(enumeration) of 

community human 
resources and social 

capital273 

Organize and divide 
volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Obtain adequate relocation 

site with suitable location, 
environmental conditions and 

                                                                                                                                                                      
266 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
267 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 

268 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 
guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 

269 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 
Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

270 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  

271 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
272 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

273 Ibid. 



Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Identify and locate 
absentee landlord275 

Establish a tenants union274
Community presents a 

common position in defense 
of its rights and interests 

Cooperate and negotiate276  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution277 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions278 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

Cooperate with National 
Human Rights 
Institutions279 

Propose and lobby for the 
implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights280 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

                                                 
274 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  
275 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
276 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

277 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

278 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 

279 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 
(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 

280 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action [Professional 
Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 

 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 



reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner281 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing282 

Maintained and upgraded 
social housing 

Train in negotiation and 
mediation skills283 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing284 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 
Propose and implement 

National Shelter Strategy285 

Develop community/local 
government cooperation 

Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

                                                 
281 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

282 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 
283 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

284 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," in 
Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

285 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 

286 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 
E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 



rights systems)286 rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 
retrogressive violations)287 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law288  
Law and policy enforced to 

respect, defend, promote and 
fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Violators prosecuted and 
punished Collect sufficient data to 

determine material and 
nonmaterial losses to 

victims of housing and land 
rights violations 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., 

India)289 
Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 
Lobby parliament 
Raise test cases, 

constitutional challenges 
through court system 

Conduct national housing 
and land rights 
assessment290 

Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

Law promotes housing and 
land acquisition and retention 

in disadvantaged 
communities consistent with 

international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

                                                                                                                                                                      
287 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
288 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

289 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 
prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   
290 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 



Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform291 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions292 

Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 

strategy training293 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 
Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

Present admissible 
evidence in litigation on 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

                                                 
291 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-

hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 
292 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 

available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 

293 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 
(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 



Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

values of losses and other 
consequences294 

behalf of victims295 

Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 
lawyers, prosecutors and 

judges296 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 
women and gender-

discrimination victims 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses297 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  
Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up298 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

                                                                                                                                                                      
294 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
295 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 
296 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
297 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 

298 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 



Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  
Design, adapt and 

implement alternative-
finance schemes; (e.g., 

small savings toward 
common projects) and self-

financing for needy 
inhabitants (with freehold 

tenure options)299 
Establish and operate 

nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing300 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Organize self-help 
cooperation through 

rotating community credit 
(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing301) 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
299 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

300 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

301 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 



Immediate, diligent and 
effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 
Develop microcredit 

schemes (for upgrading 
and construction, but with 

social and legal 
components providing 

HRAH content)302 
Analyze economic costs of the various possible 

alternatives (on-site upgrading v. relocation) 
Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit303 

Plan/undertake reconstruction,304 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

                                                 
302 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 

Community Lands Trust (1996). 
303 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 

Community Lands Trust (1996). 
304 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 



Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective305 

Develop participatory 
budgeting306 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria307 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 
Legal recognition of 

traditional legal and tenure 
systems and provision of 

secure title309 
Legal recognition of tenure 

and the human right to 
adequate housing of people 

without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)308 
 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

                                                 
305 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); Maria 

Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

306  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
307 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 
308 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
309 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 



Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)310 

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees311 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses312 

Transitional justice (post conflict)313  

Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission315 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced evictions/removals316

Social reconciliation 

Social reconciliation Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences314 

Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees317 

                                                 
310 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
311 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
312 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

313 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  

314 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
315 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

316 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 



 
Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
 
 

  التقييم والمتابعة. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه .  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحركإن تقييم أي 
والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع التأآيد بشكل خاص على المراحل . مات التقييم المحددة التي ستواجههامبسط لمه

  .النهائية والتصور المستقبلي
  :وألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييم

والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحركنتهاء من متابعة الموقف بعد اال )2( والتحرك تقييم ) 1(
 -النجاحات(المنظمة أو المجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة 

ي من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع أما المستوى الثان). النجاحات القريبة، الفشل والنتائج غير المتوقعة
أو شبكة العمل على اختبار النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النهائية قد أتت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب 

 فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج وأخيرًا. والسكان الذين تأثروا من النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفة
 .التاليالتحرك الهام، المتمثل في، تحديد 

 
 التحركتقييم  

 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية تتضمن عملية تقييم النشاط ثالث عمليات متكاملة
  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 

  
  مراقبة تطور التنفيذ  .1

ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج . تعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في عملية التعلم
مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي (المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

ومن الممكن اختياريا أن . ويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النشاط لعام أو أآثر). لموئلل
تقدم التقارير بشكل اآثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة الحرآة مثل حاالت التهديد 

  .يعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرىباإلخالء أو الكوارث الطب
مع االخذ في االعتبار أنه آلما زادت المشارآة آلما آانت النتائج أفضل . يجب أن يشترك مجموعة من الفاعلين في عملية الرصد

  )وضع أفضل= مشارآة أآثر (المتضمنة في التخطيط اإلستراتيجي ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق أو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

أما الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون . النشاط أو إلى الموظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاط
 . أو الممولين/ األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األعضاء وداخلي لصالح

التخطيط وصلة أنظر إلى (وفيما يتعلق بتوآيل المهام وتقسيم العمل ومواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط 
  ) المذآور آنفااإلستراتيجي

 
 م الشكلي لإلنجازاتمؤشرات التقيي .2

في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة المهام المنفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاييس 
  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك

وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا . يذ المشروعآما يجب أن تقوم بوضع خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنف
لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك إما في شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلراء أو تقارير خطية أو نتائج االختبارات 
                                                                                                                                                                      
317 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 

Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



 تقييم سريع وجمع بيانات قليلة ومن المحتمل أن تتطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات. الخ...الخاصة بجودة المياه
التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت أو استمارات تقييم التدريب والدراسات البسيطة التي تستهدف 

  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط
  
  تقييم ومؤشرات أثار التطویر .3

أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، / ا أنت ومنظمتكإن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم به
سيسهم في معرفة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك من أجل تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن 

  .المالئم
لمرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع من الممكن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في ا

     ويجب أن يسجل هذا التقرير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي .أو التقييم الناشئ عن االستخدام األولي لطاقم األدوات/و
وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع تستفيد منها في المراحل التالية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض 

  . المعلومات التي قمت باستنتاجها
 ولخدمة النواحي التكتيكية التي ربما تحتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  ومن أجل الحفاظ على تماسك منظمتك

ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفاراتيجيالتخطيط اإلستأنظر (نقدي في ضوء األغراض واألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة 
  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي

  مجتمع العمل؟/ آيف يرتبط النشاط باألغراض الخاصة بمنظمة 
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ آيف يرتبط النشاط بالهدف 
 هل اعتمد النشاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟ 
 لمتوقعة؟ما هي النتائج ا 
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ 
 هل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ 
 ما هي الدروس المستفادة من النشاط؟ 
 تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟/ آيف قام النشاط ببناء 
  التجربة؟مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير/ آيف قامت منظمة 
مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما هي / آيف قامت منظمة 

 النتيجة؟
  هل آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟  

  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط 
 

  متابعة الموقف 
تحديد إن ) 1: (يحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقل

  .تحديد الخطوة التالية) 2(آان اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و 
 وغيرها ضد  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 

ريقيا  والتي نظرتها المحكمة الدستورية لجنوب أفOostenbergمقاطعة 
جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص ) 1999(

بحق اإلنسان في السكن المالئم وفى ظل القيود القانونية المفروضة على ممارسة 
 آيب الغربية ووالية   وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . اإلخالء القسري

Oostenberg من البالغين وعدد 360عدد  بضمان توفير السكن  والخدمات ل 
  wallacedene من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل قهري في منطقة 510

وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنتفاع من الخدمات العامة المرتبطة بهذا 
  .وحتى اليوم لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل آامل. الحق

 ضد  قعدانل الخاصة بعائلة وبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائي
Katzir للمحكمة العليا والذي قضى بأن 2000   في نهاية األمر عن القرار رقم 

Katzir  )  وهى مستوطنة تم بنائها على أرض فلسطينية وتدار وتمول أساسا من
قد تعاملت بشكل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز ) قبل الوآالة اليهودية

وحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، لم تتمكن عائلة عادل . باستبعاد غير اليهود من الحصول على المسكن" جنسيةال" على أساس 
 وهى عائلة من المواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستوطنة  قعدان Adil and Imanوإيمان قعدان 

Katzir .  فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"األرض والسكن للحاصلين على والوآالة اليهودية مستمرة في توفير منافع.  
 إال أنها فشلت  وهناك أمثلة آثيرة لعمليات إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التوطين والتي أسفرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمن

وطاقم األدوات المذآور  شبكة حقوق األرض والسكن إن:ملحوظة. (في االلتزام بالعناصر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذ
غالبا ما يفتقر سكان المناطق التي يتم إعادة توطينها إلى السلع والخدمات ). هنا ال يشجعان على إخالء وإعادة توطين المناطق الفقيرة



عرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع المناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائما ما يت
  .لتقرير المصير

وما زالت هناك بعض الفجوات وأوجه القصور في جهود الدفاع عن حقوق السكن تحتاج إلى تناولها على الرغم من  أن بعض 
ن االختبار الرئيسي إال أ. المدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ما

  .يظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق اإلنسان في السكن المالئم وعلى المدى الطويل
ومع تأآيد طاقم األدوات على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئم آنوع من أنواع استكمال 

إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطاقم األدوات . ق في القانونالتوضيح النظري الخاص بهذا الح
ومن ثم فإن األدوات المذآورة في هذا المقام يجب أن تسهم أيضا في أن تكون معيارا حقيقيا للتقييم النهائي وذلك لمعرفة إن آانت 

  .هي موجودة بالفعل أم الاألبعاد المكونة لحقوق اإلنسان يتم تنفيذها وهل 
يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان في السكن المالئم، وهى معايير ملزمة لكل من الدول 

مجتمعك إلى أن هناك انتهاك أو تجاهل ألحد المعايير فيجب / فإن توصلت أنت أو منظمتك. األطراف وممثليها ويجب عليهم تطبيقها
  .الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاعفي هذه 

وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال هناك احتياج إلى مزيد من العمل، ولكن األدوات المطلوبة على األقل متوفرة إن آان عليك 
  .ولذا يمكنك البدء اآلن، الرجوع إلى مرحلة التخطيط

 
 
 



  )ماليًا(القدرة على تحمل األعباء . د
  هوم والمعنىمفال. 1

ینبغي أن یتوافر لألفراد والمجتمعات إمكانية الحصول على سكن معقول التكلفة وأن یتوافر لدیهم آذلك الحق الموازي لكسب العيش 
وألجل ذلك یجب أن تضمن الحكومة أال تزید تكلفة السكن عن ثلث الدخل آحد أقصى وذلك . حتى یتمكنوا من تحمل تكلفة سكن الئق

معونات وتنظيم السوق وأن تعمل على التنظيم الفعال لعمل وأداء القطاع الخاص الذي یسيطر على تحمل تكلفة السكن من خالل ال
 . المالئم

 
ينبغي آذلك تمتع األفراد والمجتمعات بإمكانية الحصول على الموارد المالية مثل الرواتب، القروض، المنح، المعونات والخطط 

ويتحتم على الحكومة ضمان توافر الموارد المالية على أساس عادل وأن تكون خيارات .  مالئم للسكنالتعاونية لضمان وجود مأوى
آذلك يجب أن تيسر السياسات والقوانين والقواعد من إمكانية الحصول على . التمويل استجابة لمختلف الحاجات وان تتصف بالكفاية
 .لمجموعات المهمشة وضحايا التمييز على مر التاريختلك الموارد المالية خاصة للجماعات األآثر ضعفًا وا

  
  المصادر. 2

، أهم القواعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي 2، الخطوة رقم شبكة حقوق األرض والسكن في هذا الجزء" طاقم أدوات"يقدم 
مجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان وتسعى تلك ال. تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم

  .وسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصادر الشعبية اإلضافية في المستقبل
ة التزامات                 يعد من الحيوي الترآيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني

ذا الكوآب    موازية على معظم الد   ى ارض ه سانية  ول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن شعبية مطالب     . آحق دم المصادر ال وتق
ة أول األمر                                  " تنشأ" سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق صنيفها وجمعه تم ت ى ي سان حت مع لغة حقوق اإلن

  . لنضال التاريخيآمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مختلفة من ا
  

  السلطة القانونية
يتكون القانون العرفي . يرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل مستويات مختلفة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلك

تم التأ                     ة وي دول أساسية للغاي ا        من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال رارًا باعتباره ا م د عليه آي
ة      ر                          . ملزمة لكافة األطراف القانوني سان، اآث وق اإلن ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال سان، الكي وق اإلن المي لحق ر اإلعالن الع ويعتب

ضمان التطبي                ذ  األمثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل ق والتنفي
  .الكامل

  
وتنشئ آل منها . ملزمة لكافة الدول المصدقة األطراف فيها) العهود، المواثيق، االتفاقيات(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 

ة أن يلعب آل توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانونية الدولي. آيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيق
يتحدد تعريف قانون المعاهدات في . ويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا لطبيعتها الملزمة. منهما دورًا

  .أي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليمية: أنه
  

الخ والتي تعد ...ون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات العامةتشمل أدوات القان
تضم تلك الفئة أيضًا . التزامات متعددة األطراف ناتجة عن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصة

 تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة اإلرشاد العام والخاص بدولة معينة الذي
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) القرارات(باإلضافة إلى تلك األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية للدولة 

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). ة العمل الدوليةاألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لمنظم
بالفعل، تعكس اإلرادة السياسية الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للمواد العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا 

  .ت المراقبة القانونية الموازيةبدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وبدون آليا
  

الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام موازيًا " تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
ية لألدوات يتبعها المصادر اإليضاح) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال 

  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 
  

  ة ــقانون المعاهدات الدولي
  قانون المعاهدات اإلقليمية

  ةــــالفقه واألدوات المثبت
  



  الجدل األخالقي
ي حد تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقوق ف

  .آما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ولكنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقة. ذاتها
  

الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : عناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئم" الحقوق البازغة"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل - دائمة السعي نحو الكمال-ية هي مؤشرات للخصوصية فالمصادر الشعب. أخرى

  .المشكالت التي تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتمع حقوق اإلنسان
  

. لمصادر العامةا: تحت عنوان) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 
وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعادًا قانونية بمعنى آونها مادة للمعايير القانونية 

  .المستقبلية
  

لعلوم الطبيعية شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام، وا" طاقم أدوات"إننا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في 
باإلضافة إلى األشكال ) اإلضرابات(واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات العمالية 

  .األخرى من المبادرات العامة والجماعية لحل المشكالت
  

  .المائلعرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط عن المصادر القانونية من خالل " طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلقة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو بعد قانوني إذ يقدم 
 ولكنها -ة بحاالت محددة وتشمل األمثلة أحكام وقرارات خاص. األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة

إسرائيل /   لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال والصراع القانوني في قبرص، فلسطين-ذات صلة دولية
  :وجنوب أفريقيا

   
ضى ، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألراILA)(قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية 

للمحكمة العليا في  6698/95إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم 
  .إسرائيل جلسة محكمة العدل العليا

  
إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطني 

  ..(1999) 6826/99حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم و
  

 18 – 40/ 1993/ 435/ 514، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية رقم ) وملحقاتها50المادة (لويزيدو ضد ترآيا 
 .1996ديسمبر 

 
  مصادر قانونية 

 
 القدرة على تحمل األعباء

  
  العرفي الدوليالقانون 

  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

ادة  ن  : "3-23، 1-23م ة م ى الحماي ة ومرضية، وف ى شروط عمل عادل ه، وف ار عمل ة اختي ى حري ل، وف  لكل شخص حق العم
ستكمل                   .... البطالة شرية، وت ة الب ة بالكرام ضاء،   لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئق د االقت ، عن

  ."بوسائل أخرى للحماية االجتماعية
 

  :قانون المعاهدات الدولية
  )1970( بشأن تحدید الحد األدنى لألجور مع إشارة خاصة إلى البلدان النامية 131اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

، بقدر اإلمكان وبما يتفق مع الممارسات والظروف   تشمل العناصر التي تؤخذ في االعتبار لتحديد المستويات الدنيا لألجور      ": 3مادة  
اعي                     ) أ: (الوطنية ضمان االجتم ات ال شة واعان اليف المعي د وتك احتياجات العمال وعائالتهم مع مراعاة المستوى العام لألجور في البل

  ."ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات االجتماعية األخرى
  

  )1966(دیة واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصا



ى                                  ) "أ. (7مادة   ل عل ة ومرضية تكف شروط عمل عادل ع ب ا لكل شخص من حق في التمت د بم ذا العه تعترف الدول األطراف في ه
 "عيشا آريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد،" 2"مكافأة توفر لجميع العمال، آحد أدنى، ) أ(: الخصوص

 
 :إلقليميةقانون المعاهدات ا

  
  ميثاق منظمة الدول األمریكية

صادية                     : "45مادة   ة اقت  اقتناعًا بأن اإلنسان يمكن أن يحقق فقط النجاح الكامل لطموحه من خالل نظام اجتماعي عادل في وجود تنمي
ة                     –وسالم حقيقي    ات التالي ادئ واآللي ق المب ود لتطبي ى تكريس آل الجه دول األعضاء عل ق   ) هـ : ( توافق ال ة     تطبي نظم اإلدارة العام

 "والبنوك واالئتمان والمشروعات والتوزيع والمبيعات بالطريقة التي تنسجم مع القطاع الخاص وتفي بمتطلبات ومصالح المجتمع،
  

  الفقه واألدوات مثبتة
  

  )2000 (21إعالن برلين حول المستقبل الحضري، مؤتمر الحضر 
ة ب  "... ات التالي ا نوصي بالتحرآ م فإنن ن ث ًافتصوم ر الحاح تخدام األرض   ...ها األآث يط المناسب الس دن التخط د الم ي أن تعتم ينبغ

  ."وإجراءات التنفيذ برؤية تعزيز االقتصاديات غير المستقرة، وتوظيف أسواق األراضي وسكن محتمل الكلفة وبنية أساسية مناسبة
  
  

  )1996) (الموئل الثاني(إعالن اسطنبول بشأن المستوطنات البشریة 
درجاً                    و": 8 ًا ومت . إننا نعيد تأآيد التزامنا بإعمال الحق في المسكن المالئم على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية إعماًال تام

ة                  ى آاف وميين عل ر الحك امين والخاصين وغي شطة من جانب شرآائنا الع شارآة الن ق الم ى تحقي ووضوًال إلى تلك الغاية، سنسعى إل
ول                       المستويات من أجل آفالة      م معق ى مسكن مالئ ساواة في فرص الحصول عل ز، والم الضمان القانوني للحيازة، والحماية من التميي

 ."التكلفة لجميع األشخاص وأسرهم
  

  )1996) (الموئل الثاني(جدول أعمال الموئل، اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثاني بشأن المستوطنات البشریة 
ة    نؤآد من جديد التزامنا باإلعم    ": 39 ذا   . ال الكامل والتدريجي للحق في السكن المالئم، على النحو الوارد في الصكوك الدولي وفي ه

سكنية      اء ال ونحن  . السياق، نسلم بوجود التزام على الحكومات بتمكين الناس من الحصول على مأوى وبحماية تحسين المساآن واألحي
ى أساس م          شة والعمل عل م يكون           نلتزم بتحقيق هدف تحسين ظروف المعي أوى مالئ ى م رد عل ستدام، بحيث يحصل آل ف نصف وم

وق           .... صحيا وآمنا ومضمونا ويسهل الحصول عليه وبكلفة معقولة    ايير حق ًا مع مع سق تمام ززه بأسلوب يت ذه الهدف ونع ننفذ ه وس
 ."اإلنسان

 
  )1995) (إعالن الرباط(اإلعالن العربي عن التنمية المستدامة للمستوطنات البشریة 

  ...دئ والمنطلقات العامةالمبا
ة                      . 2 شتها، وحناي ع مستوى معي األسرة هي النواة األساسية للمجمع، ويجب تهيئة آل الظروف المناسبة للمحافظة على سالمتها، ورف

  .مسنينقيمها وتماسكها، وتوفير المسكن المالئم لها وفرص العمل والعيش الكريم والعيش الكريم ألفرادها بما فيه رعاية المعوقين وال
  

ز         تقریر مرحلي مقدم من السيد راخيندار ساشار،        : الحق في السكن المالئم    المقرر الخاص المعين عمًال بقرار اللجنة الفرعية لتعزی
  وحمایة حقوق اإلنسان 

م   " تعرف االستراتيجية العالمية التي جرى اعتمادها باالجماع،         :44 أوى المالئ ه   " الم ة من       "بأن ع بالدرجة المالئم  الخصوصية،   التمت
ة العمل والمرافق                    سبة ألمكن ع المناسب بالن م، والموق ة، والهيكل األساسية المالئ ة الكافي والمساجة الكافية، واألمان واإلنارة، والتهوي

  . وآل ذلك بتكاليف معقولة-األساسية
  
  

    "في السكن المالئمالحق : "4اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم
ل عدم                 : القدرة على تحمل الكلفة   )  ج. (8 إن التكاليف المالية الشخصية أو األسرية المرتبطة بالسكن ينبغي أن تكون ذات مستوى يكف

ا                ة االحتياجات األساسية األخرى أو االنتقاص منه ضمان أن تكون                . تهديد إحراز وتلبي دول األطراف أن تتخذ خطوات ل وينبغي لل
دخل               النس ستويات ال ة، مع م ات سكن            . بة المئوية للتكاليف المتصلة بالسكن متناسبة، بصورة عام ديم إعان دول األطراف تق وينبغي لل

ر        ي تعب ل اإلسكان الت ألولئك الذين ال يستطيعون الحصول على مساآن يمكنهم تحمل آلفتها، فضال عن تحديد أشكال ومستويات تموي
ستويات               . كنبصورة آافية عن االحتياجات للس     ووفقا لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل التكاليف، ينبغي حماية مستأجري المساآن من م

ا      . اإليجار أو زيادات اإليجار المرتفعة على نحو غير معقول، وذلك من خالل اعتماد وسائل مناسبة            شكل فيه ي ت وفي المجتمعات الت
ذه       المواد الطبيعية المصادر الرئيسية لمواد البناء الالز    ل ه وفر مث ضمان ت اذ خطوات ل مة لتشييد المساآن، ينبغي للدول األطراف اتخ

  "المواد؛
  



  ) 1961( لمنظمة العمل الدولية بشأن سكن العمال 115التوصية رقم 
م،          : "4-الجزء الثاني  ة من دخله سبة معقول ا يتجاوز ن ال بم ًا للعم  سواء  ينبعي أن يكون الهدف أال يكون السكن المالئم والمعقول مكلف

 ." آان ذلك نظير قيمة اإليجار أو أقساط بغرض الشراء
  

  القدرة على تحمل األعباء
  

 مصادر شعبية 
  

  )2002 (الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان في المدینة
سكنية                        . 2الحق في السكن،    ": 16مادة   اطق ال وفير وسائل الراحة في المن ة وت ساآن مالئم اد م ضمان إيج ة ل سلطات المحلي  تسعى ال

  ...."لجميع السكان دون التمييز بين السكان بسبب الموارد الخاصة بهم 
  

  )1995(إعالن القدس 
  )مشروع ميثاق حرآة الحقوق السكنية الفلسطينية(
دد أو               . "...1 سكن ال ته ى ال ة عل ة المترتب اليف المالي ة آون التك ة لكفال سكنية والحماي ات ال وفير اإلعان السكن لقاء تكلفة محتملة مع ت

 .تعرض للخطر سداد االحتياجات األساسية األخرى
 

 ماليًا
 

  مصادر قانونية 
 

 :القانون العرفي الدولي
  

  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
ة من             : " . 2-23،  1-23مادة   ة ومرضية، وفى الحمای ه، وفى شروط عمل عادل ار عمل ة اختي لكل شخص حق العمل، وفى حری
 ."د، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساويلجميع األفرا.... البطالة

 
 

  :قانون المعاهدات الدولية
 

  )1979(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
اة    تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت ا             " ): ب(13،  )أ (-13مادة   ألخرى للحي

يما      وق، والس س الحق رأة نف ل والم ين الرج ساواة ب اس الم ى أس ا، عل ل له ي تكف ة لك صادية واالجتماعي   : االقت
ان    كال االئتم ن أش ك م ر ذل ة وغي ون العقاري روض المصرفية، والره ى الق ي الحصول عل ة؛ الحق ف تحقاقات العائلي ي االس الحق ف

  "المالي،
 
  

 :الفقه واألدوات مثبتة
  

  )2002(تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة خطة 
ع المستویات لتحقيق       ...مكافحة الفقر  [ ى جمي دابير عل اذ ت ات       ): ب (11] یتضمن اتخ ة وتكنولوجب ة التكلف ة قليل واد متين استعمال م

ى دم إل ة تق ة وتكنولوجي ساعدة مالي راء بم الغرض للفق ي ب ة تف ساآن آمن شييد م ة من أجل ت ا مالئم اة ثقافته ع مراع ة، م دان النامي  البل
 ومناخها وظروفها االجتماعية الخاصة وتعرضها للكوارث الطبيعية؛

  
دة     ة الجدی اني   (إعالن بشأن المدن والمستوطنات البشریة األخرى في األلفي ل الث م المتحدة     5+الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي  7 ، ق

  )2001دورتها االستثنائية الخامسة والعشرین 
ى                   ".45 شرية عل آوي والمستوطنات الب ل الم ة لتموي ة مالئم د وتطوير نهج ابتكاري  ونلتزم أيضا بتقوية اآلليات المالية القائمة وتحدي

ى                            . جميع المستويات  رأة الوصول إل يح للم ة تت شريعية وإداري ى االضطالع بإصالحات ت زم عل دون الع ك، نحن عاق وعالوة على ذل
ك من الممتلكات                      الموارد االقتصادية بشكل     ر ذل تالك األرض، وغي راث وفي ام آامل وعلى قدم المساواة، بما في ذلك الحق في المي

ونحن مصممون   . واالئتمانات والموارد الطبيعية والتكنولوجيات المالئمة، وآفالة حقها في ضمان الحيازة، وفي إبرام اتفاقات تعاقدية    
ة ويكون        على العمل من أجل أن تتاح للجميع فرص متساوية       اءة والفعالي اح والكف سم باالنفت ل إسكاني يت  ومتزايدة للحصول على تموي



مناسبا، وعلى تشجيع آليات االدخار في القطاع غير الرسمي حيثما يكون ذلك مناسبا، وعلى تقوية األطر التنظيمية والقانونية وتعزيز 
 "القدرة على اإلدارة المالية على جميع المستويات؛

  
ك                   "،  2000/13إلنسان  لجنة حقوق ا   ا ومساواتها في حقوق التمل تحكم فيه مساواة المرأة في ملكية األرض وامكانية حيازتها وال
  والسكن الالئق

ق   "  ا يتعل سكن، وفيم ة وال ازة األرض، والملكي اء وحي ق باقتن ا يتعل ة، فيم ة القانوني ن الناحي رأة، م ه الم ذي تواجه ز ال د أن التميي تؤآ
  ..."رض والملكية والسكن، يشكل انتهاآا لحق المرأة اإلنساني في الحماية من التمييزبالتمويل الالزم لأل

رأة في حق                  " ساواة الم ازة األرض وم تحث الحكومات على االمتثال الكامل لجميع التزاماتها وتعهداتها الدولية واإلقليمية المتعلقة بحي
  "الملكية وفي مستوى معيشي الئق، بما في ذلك السكن الالئق؛

تقرر النظر في مسألة مساواة المرأة في ملكية األرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن الالئق في                    
 ".الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول األعمال المعنون 

  
  )1996) (الموئل الثاني(من قبل المؤتمر الثاني لألمم المتحدة بشأن المستوطنات البشریة جدول أعمال الموئل الثاني، اعتمد 

ة         ":39 ذا   . نؤآد من جديد التزامنا باإلعمال الكامل والتدريجي للحق في السكن المالئم، على النحو الوارد في الصكوك الدولي وفي ه
سكنية  السياق، نسلم بوجود التزام على الحكومات لتكين الناس من     اء ال ونحن  .  الحصول على مأوى وبحماية وتحسين المساآن واألحي

م يكون                     أوى مالئ ى م رد عل ستدام، بحيث يحصل آل ف ى أساس منصف وم شة والعمل عل نلتزم بتحقيق هدف تحسين ظروف المعي
بعدم ق، وأسباب الراحة، ويتمتع     صحيًا وآمتًا ومضمونًا ويسهل الحصول عليه وبتكلفة معقولة وهذا يشمل الخدمات األساسية، والمراف            

  ."وسننفذ هذا الهدف ونعززه بأسلوب يتسق تمامًا مع معايير حقوق اإلنسان. التمييز في اإلسكان، والضمان القانوني للحيازة
 

  )1995(مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية 
زرا            ": ب. 32 ال ال ى       العمل على أن تكون األجور منصفة، وتحسين أحوال العم زارعين إل ة وصول صغار الم ادة امكاني عيين، وزي

ى أساس                         ات المستضعفة عل وقين والفئ ساء والمع م الن المياه واالئتمان والخدمات اإلرشادية والتكنولوجيا المناسبة، بما في ذلك ما يالئ
  ."المساواة

ى أساس      .. متكافئًا يتطلبان  إن المشارآة الكاملة للمرأة في سوق العمل ووصولها إلى فرص العمالة وصوال            ":ب. 56 إزالة التمييز عل
ان   ى االئتم ات التوظيف واألجور والوصول إل ي عملي ًا، ف ك مالئم ان ذل ا آ ة، حيثم اذ اجراءات ايجابي ي ذك اتخ ا ف وع الجنس بم ن

تحقاقات ا       وظيفي واس ن ال ل واألم روف العم ام وظ ناد المه وظيفي، واس وير ال دريب للتط ة والت تحقاقات والترقي ضمان واالس ل
  "االجتماعي؛

  
    "الحق في السكن المالئم: "4اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم

ل عدم                 : القدرة على تحمل الكلفة   )  ج. (8 إن التكاليف المالية الشخصية أو األسرية المرتبطة بالسكن ينبغي أن تكون ذات مستوى يكف
ا            تهديد إحراز وتل    ة االحتياجات األساسية األخرى أو االنتقاص منه ضمان أن تكون                . بي دول األطراف أن تتخذ خطوات ل وينبغي لل

دخل                ستويات ال ة، مع م ات سكن            . النسبة المئوية للتكاليف المتصلة بالسكن متناسبة، بصورة عام ديم إعان دول األطراف تق وينبغي لل
ر     ألولئك الذين ال يستطيعون الحصول على مساآن    ي تعب ل اإلسكان الت يمكنهم تحمل آلفتها، فضال عن تحديد أشكال ومستويات تموي

ستويات               . بصورة آافية عن االحتياجات للسكن     ووفقا لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل التكاليف، ينبغي حماية مستأجري المساآن من م
ا      .  اعتماد وسائل مناسبة اإليجار أو زيادات اإليجار المرتفعة على نحو غير معقول، وذلك من خالل           شكل فيه ي ت وفي المجتمعات الت

ذه           ل ه وفر مث ضمان ت اذ خطوات ل المواد الطبيعية المصادر الرئيسية لمواد البناء الالزمة لتشييد المساآن، ينبغي للدول األطراف اتخ
  المواد؛

 
 :قانون المعاهدات اإلقليمية

  
  )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي 

صادية           حق  : "16مادة   ة واالقت ة والقانوني ة االجتماعي ة لألسرة         : األسرة في الحماي ة الكامل ة للتنمي  –بهدف ضمان الظروف الالزم
ع    دة األساسية للمجتم ل     –وهي الوح ائل مث ة بوس اة العائلي ة للحي ة واالجتماعي صادية والقانوني ة االقت شجيع الحماي د األطراف بت  يتعه
 ."ترتيبات المالية، وتوفير اإلسكان العائلي، واإلعانات للمتزوجين حديثًا والوسائل األخرى المناسبةاإلعانات االجتماعية والعائلية، ال

 
 ماليًا

  
 مصادر شعبية 

  
  )2000(الميثاق األوربي لحقوق اإلنسان في المدینة 



اتهم                .1 "التعاون المحلى الدولي  : "6 مادة شعوب وثقاف ادل بال وعي المتب ى دعم ال شكل خاص بحث          ت. 3 تعمل المدن عل وم المدن ب ق
ين                        ساواة ب ق إحساس من التضامن والم الجهات المالية على المشارآة في برامج تعاونية وتشجيع مشارآة آافة الجماهير بغرض خل

  "الشعوب بشكل يتجاوز الحدود الحضرية والقومية
  

  )1995(إعالن القدس 
  )مشروع ميثاق حرآة الحقوق السكنية الفلسطينية(
ن لقاء تكلفة محتملة مع توفير اإلعانات السكنية والحماية لكفالة آون التكاليف المالية المترتبة على السكن ال تهدد أو السك. "...1

  ".تعرض للخطر سداد االحتياجات األساسية األخرى
  
 المبادئ الالزمة للتطبيق. 3

ولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن          تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الد          
ز                       . معظم النظم القانونية في العالم     ر المصير، وعدم التميي ل الحق اللصيق في تقري وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب وتشمل هذه المب

ة وت    الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك ال  -بشكل عام، والمساواة بين النوع االجتماعي      ى العدال ذ حصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .على المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طريق تبني تدابير تشريعية

  
د         ة، يع ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق ة       في حال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  المصدر  العه

ى ضمان                   األساسي لتلك الحقوق ا    ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل لذي يأتي في صيغة المعاه
، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1، فقرة 2المادة  (أي الدولة،   " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة     "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ق نفي ضمن      الح ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع روف  "ينبغ ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
  

 تلزم الدول بأن تتخذ، بمفردها وعن        العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       في   2 من المادة    1آما أن الفقرة    
صعيدين              ى ال يما عل دوليين، الس اون ال الحقوق                طريق المساعدة والتع ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم االقتصادي والتقن

حيث تلتزم الدول األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه المبادئ خارج            . المتفق عليها في هذا العهد، وذلك باستخدام آافة السبل المالئمة         
ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ًا عم" التع ة  جانب صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم لي

  .والثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدولة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسان
ه والتي           ) عنصر(أما عن الرصد الشامل للحق في السكن المالئم فإنه يتطلب قياسًا لكل حق               ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق

  :عن المبادئ القانونية األساسية التاليةتنشأ 
  .تقریر المصير .1
 .عدم التمييز .2
 .المساواة بين النوع االجتماعي .3
 .حكم القانون .4
 ).عدم التراجع/ عدم النكوص(التحقيق التدریجي  .5
 .التعاون الدولي .6

ن األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط  النهج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد ميويقتض
للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة المشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على 

 الحق في نفيذن وتعزيز وتوهذا الجزء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع ع. جميع الحقوق
 .السكن المالئم واألرض

  
  تقریر المصير 

  وصف عام
ة                   شترآة الفعلي اتج عن الممارسة الم دولي الن انون ال ادئ الق إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب

ه      . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م تقنين ام        ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ذي  1945للم ، ال
  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها

ا                                  . 2 أن يكون لكل منه شعوب وب ين ال وق ب سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال رام المب إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت
  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 318...لتعزيز السلم العامتقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة 

ذي يقضي           " رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ ال
  :ة علىبالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحد

صادي       ) أ( دم االقت ور والتق ل التط وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م تحقي
  319واالجتماعي،

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26 الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، 318



ة   ) ب( ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال صادية واالجتماعي ة االقت شاآل الدولي ول للم سير الحل تي
  والتعليم،

ين                             )ج( ق ب دين، وال تفري ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب  أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي
    ".الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال

الم  رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل م، فإن سان ومن ث وق اإلن ق حق ي وتحقي
ادة            رة    2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ى النحو               2، الفق ة، عل المي لعضوية الدول ه، الواجب الع  من

  : التالي
امات التي أخذوها بااللتز لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية         "

  ".على أنفسهم بهذا الميثاق
سها             ذ تأسي م المتحدة من ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني دريجي وتعريف ٍو ت ى نح م   320.وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير عل  وت

م تب                   ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه ر المصير أآث ة لتقري ة المادي ام    توضيح الدالل ا في ع  1966.321نيهم
ادة  رة  (1والم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب اص    : الم د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت اص ب د الخ العه

  : بالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك
ا الطبيع        ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال ة عن      لجمي ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ي
ان أي شعب         . مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي            ة حال حرم وال يجوز في أي

  .من أسباب عيشه الخاصة
سكن        المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحا      /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     درآون بواسطتها الحق في ال ي ي ت الت

دول      . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة     . فتحديد المصير هو حق لل إن الدول ك، ف ومع ذل
انون الع                دولي  هي الشخصية القانونية الملزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق ام ال

 322.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها
ى        ة عل ة الفعال سيطرة المحلي رات الخاصة بال اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ق، وال وم وح صير آمفه ر الم إن تقري

ارجي؛ أي   ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم ز التطورات والعالق ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق اس
ة                         ا لدول ة المعترف به ر مصير داخل الحدود الدولي ا، أو وحدة تقري ة المعترف به الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي

 324. وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة 323موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع
م المتحدة           )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ، أعطت اللجنة المعني

  : توجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التالي
ادة  .25 ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم الًً بمقاصد ميث الحقوق 1عم دولي الخاص ب د ال ع  من العه أن لجمي سياسية ب ة وال المدني

ين                         . الشعوب حق تقرير مصيرها    رام الفعلي ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل ة خاصة، ألن تحقيق ر المصير بأهمي ويتّسم حق تقري
انون            . لحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها       ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري

دين     1لوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة  ا ا في العه  بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليه
  . وقبل هذه الحقوق

رتين     1وتكرس المادة   .26 ا 2 و1 حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب وفقا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه
افي             في  "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة    ". تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم وتفرض الم

ام أخرى               . على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة      وهذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك
 . للعهد وقواعد القانون الدولي

                                                                                                                                                                      
  .55، المادة "االقتصادي االجتماعي الدوليالتعاول " المرجع السابق، الفصل التاسع، 319
ة   "؛7 ، الديباجة والمادة)1960(منح االستقالل لبلدان وشعوب مستعمرة    إعالن بشأن  انظر على سبيل المثال،      320 وارد الطبيعي رار  " السيادة الدائمة على الم ق

ز العنصري            ؛ االتفاقية ال  7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(دولية للقضاء على جمي  و  1، الم
اعي           5 اء االجتم دم واإلنم شأن التق واد  )1969(؛ إعالن ب دولي                3،  2: ، الم انون ال ادئ الق ه؛ إعالن مب اني من دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(، والجزء الث مب

شعوب    صاد  "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري       ؛ المجلس االقت ادة  )1978(ي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم
 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(إعالن حول الحق في التنمية 

ة ا                  321 رار الجمعي دة       العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب ق م المتح ة لألم لعام
اذ     1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 دء النف اني    3: ، تاريخ ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه

م المتح                          ة لألم ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي سياسية اعتم  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200دة  بالحقوق المدنية وال
  .49، وفقا للمادة 1976مارس / آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون

  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم" ، والتي تذآر أن 21اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  322
ـ        في حين إن التعريف القانوني ألمة وشعب يبقى م         323 زة آ وق ممي ه حق ع، ل مجموعة من األشـخاص  "حل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتم

يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن     
." وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض                     الحفاظ على التقاليد،    

  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم 
ر المصير   " Hurst Hannumم شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوممن أجل إلما324 ا    : االستقالل، السيادة، وتقري وق المتصارع عليه سوية الحق ". ت
 ).1996مطبعة جامعة بنسلفانيا، : فالديلفيا(



ادة         وعلى الرغم  .27 شمل الم ارير ت ديم التق ارير يعطي       إ، ف 1 من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ذه التق ط من ه ل فق ن القلي
ادة       . شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذآورة        ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1وقد الحظت اللجنة أن الكثير من هذه التق

دول األطراف          . اإلشارة إلى قوانين االنتخاب   معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي ب       دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في
 .1تقارير تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة 

ا، من ممارسة                    1 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة     .28 ن، عملي ي تمك سياسية الت ، ينبغي للدول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال
 . هذا الحق

وغ                     2وتؤآد الفقرة    .29 ى بل شعوب، في إطار سعيها إل  جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال
ي    ة، ف دافها الخاص اون          "أه ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام الل بأي ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته صرف الح الت

شه              . منفعة المتبادلة وعن القانون الدولي    االقتصادي الدولي القائم على مبدأ ال      ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي
دولي". الخاصة ع ال ى المجتم دول وعل ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب ة عوامل أو . ويرتب ه ى أي شير إل دول أن ت وينبغي لل

ا   ة خالف ا الطبيعي ا وموارده ع  صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ألحك
 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد

 تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول األطراف، ال فيما يتصل بشعوبها         3وفي رأي اللجنة أن الفقرة       .30
ذا        وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من مم           ارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه

د،           "وهي تنص على أنه     . وتتأآد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها         . الحق ذا العه دول األطراف في ه على ال
الح      ة ب ر المتمتع ى       بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق كم ال

ان     ". تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة       ا إذا آ فااللتزامات موجودة بصرف النظر عم
ه ينب       . أحد الشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال              ك أن دول األطراف في         وينتج عن ذل ع ال غي لجمي

ذه اإلجراءات     . العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق            وينبغي أن تكون ه
دول             عن  اإليجابية متفقة مع التزامات الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال

ر المصير                      لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       . التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق
  .معلومات عن الوفاء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغاية

رى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير،  من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخ1وفيما يتصل بالمادة  .31
ة               ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األم

 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24العامة بتاريخ 
ة                        نفيذجنة أن التاريخ أثبت أن ت     وترى الل  .32 ات ودي ة عالق سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري  حق ال

 . وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين
 

  تقریر المصير بالتطبيق على المجتمعات
دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق

سان  1وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في المادة      . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن .  المشترآة بين معاهدات حق
ق    وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة     ة، يطب اقم األدوات " أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل

  .  من العهد، والتي تضمن الحق في السكن11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 
  

ستند    " تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ع، ي اقم األدوات "إلى أقصى حد، على مستوى المجتم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل
شفهية  معظمها بيانات مدونة وم   ( د   ) صدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي

  .  الحقًاه تعريفسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . مصيرها
  

م   لقد صار تقرير المصير من الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى الم            تمثلة في حك
سان              -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       وق اإلن ع حق سق مع جمي دولي المت ى مستوى    .  الجندر، والتعاون ال وعل

الي،   " حاجات "عد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها        الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف
  . ك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زوالهانتها

  
الناتجة عن سياسات    " اإلبادة الثقافية "و" اإلبادة العرقية "وينبغي مالحظة أن الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ            



م        الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظم         ة رق دان          107ة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال
سنة  169 االتفاقية رقم    ي، وتبن )1956(         المستقلة لسنة    ة  ) 1989( بشأن الشعوب األصلية والقبلية ل سائل   . في النهاي ومن الم

م         ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقية من            ة رق ة العمل الدولي واد من        169ظم -13 في الم
دولي       " الشعب"، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         19 انون ال ة آمصطلح في الق ًا لحق   (في االتفاقية ذو دالالت تطبيقي أي مانح

  ).تقرير المصير
ي تجع   " الشعوبية"ومع ذلك، فإن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست      ًا       القانونية هي الت ة أي سألة حيوي ر المصير م ل من تقري

تم   اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (عي حق للمجتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ـ     ) أو ل ا آ م دولي راف به االعت
ة ل         "أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         ل، ضرورة لتجنب النت ان، وضمان بق ر ع   –حرم رضة   خاصة المهمشين واألآث

رًا و       سريًا، أو إجراءات                       /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي ة، أو إخالءًا ق صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم أو فصًال عن
ة شكل     -تنموي ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت صيري، بغض النظر عم وي وم ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ا ي  هن
  . ون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيقفي حقوق اإلنسان، يك. مشترك

إن مصطلح                        ًا، ف ًا أو خارجي ة      "من هذا المنطلق، وباالعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ر المصير الداخلي " وحدة تقري
ى حدى        آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، و            ذا      . يكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق

راء                    . إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أحد الشعوب األصلية          ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي ابًال للتطبي ائز أن يكون ق ومن الج
وق أخرى     حق وي /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /الحضر، خاصة إذا آان بقائهم و      ل حق قتضي تفعي

  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
ى أن                      على أية حال، البد للمُ     د عل انوني للتأآي ار الق ه التحدي واالختب ًا أن يجاب ًا أو داخي ر المصير سواء خارجي طالب بالحق في تقري

سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت
ر مصير اآل       ى حق تقري اعي        لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، وال عل وع االجتم ين الن ساواة ب ساء في الم  -خرين، وال حق الن

  .الجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخ
دمها               ولكن ما هي المعايير الخا     صة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي ق

شعوب األصلية،      ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي
ـ         . والحقوق المنبثقة حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال

ذا المجتمع                    دفق        ) 1(للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون ه ى ت ًا عل ابقًا تاريخي س
ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(تحديد ويشغل إقليم أو أرض قابلة لل) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل

  . تقرير المصير
  

  التعریف القانوني ألصحاب الحق في تقریر المصير
دول                      " األمة"أو  " الشعب"تعد التعريفات الخاصة بـ      سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب ر المصير، غي ة في تقري وق القانوني أصحاب الحق

ة        وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعر      ة "يف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب
دة            لية واح ة أص لي أو أم عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ذا التعري اق ه ا، البرت (انطب تثناء، وربم تبعدنا غباس ال، إذا اس

ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق
سطين،         (وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق على حاالت التخلص من االستعمار              ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي أنجوال، الجزائ

في ضوء التخلص " أمة"شعب و "وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ). بورتو ريو، الخ  
ـ                 . من االستعمار آقيمة، وغرض    ي لل إن التعريف الفعل انوني، ف ذا المرجع الق شعب "وبالرغم من ه ة "و" ال زال محل جدل       " األم ال ي

  . ألسباب سياسية وعملية
ر    " الشعب"باإلضافة إلى التوجيهات المتعلقة بـ    وق تقري ين لحق دينا تعريف في     الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني المصير، ل

و           ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب سالف  (وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن الن
ذآر ين    و).  ال ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ة األول ة الدولي ر المحكم ا عب أتي إلين ي
  :هورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولىجم
  

دين                   ة والعرق وال م ومتحدين في الهوي مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به
ى تعل                 ا يتوافق         واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل الهم بم ة أطف يم وتربي

  325.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض
  

ة             سكان   (وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض من رأي المحكم ل ال وم       ) نق ه الي ر مسموح ب ذي         326غي انوني ال إن التعريف الق ، ف
ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". أمة"أو  " شعب"وضًا من   يعد في الحقيقة أقل غم    " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع

دول فى     . أو سيطرتهم على األرض/الدول تجده بمثابة صندوق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم و  وحتى اآلن تصر بعض ال

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17 رقم محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري."  325
أبعاد حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها نقل "،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoانظر تقرير المقرر الخاص عون الخاصاونه وريبوت هاتانو   326

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،
  



في الخفوت أو  " شعوب/شعب"استخدام مصطلح بحيث يأخذ " السكان األصليين"المقابل على تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو      
ستحقة والحافظة                                ة الم وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه سبة لمطالب أبن ذلك الحال بالن النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ

ى     . لنفسها والمرتبطة بتقرير المصير    ر المصير عل ه   " تمعات مج"ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب
  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع

  
دد   ًا ضيقًا ومح ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم شاري التعريف رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ر ذو الدالل ن . األم م يك ث ل حي

انون     لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي    اك واضح للق ة انته آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب
ا تنحرف عن                             . العام الدولي  ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي ي سانية الواضحة الت وهذا ال يرجع فقط لغياب التوافق، والمعاناة االن

ى                  ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ر المصير         المفهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك ل الحق في تقري ـ  - سبيل  تفعي  ل
ن             .  مواطنيها جميع ة في ف اق الحكوم اس اخف ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير المصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي

  . الحكم الفعال
  

على غرار ما فعلت أمم، / وهذه األطروحة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوب
األآثر من ذلك أن القيم التي تدعمها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون . المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال

إيجازًا يمكن القول، . الضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء الناتجة عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بها
فإن " طاقم األدوات"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . قرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحقإن ت

أو بقاء واستمرارية المجتمع /تحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخاص، وروح الشعب و" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"
  .بكرامة في مكان عيشه

  
  يق على القدرة على تحمل األعباءتقریر المصير بالتطب

بالتطبيق على القدرة على تحمل األعباء، وبالتعبير الكالسيكي أو التقليدي، يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم، أن لكل شعب حق 
ألسعار الحقيقية فا. وحداته اإلدارية واإلقليمية/لصيق في تحديد المعايير الخاصة بما تعنيه القابلية لتحمل األعباء على مستوى وحدته

وهو ما .  من دخل األسرة المقيمة30%للسكن المالئم في السوق أو البرامج خارج السوق تعني أن تكلفة المسكن ينبغي أال تتجاوز 
ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا . ينطبق على الشعب أو المجتمع في تحديد شروط الحصول على الموارد المالية للسكن في بلدهم

المحلية، عاآسًا موافقة الشعب موضوع تحديد المصير، ولكن أن يكون هذا أيضًا في إطار االلتزامات التي نص عليها للخصوصية 
 وعلى األقل). مستشهد بها آنفًا( على العهد4العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا التعليق العام رقم 

خذ تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة لألشخاص واألسر الذين ينبغي للدول األطراف أن تت"
هذه التدابير تفتح المجال أمام ." يفتقرون حاليا إلى هذه الحماية، وذلك من خالل تشاور حقيقي مع األشخاص والجماعات المتأثرة

ومن ثم، فإنه بالنسبة ). متضمنًا ذلك الملكية وليس باالقتصار عليها( الحيازة إمكانات متنوعة آلليات التمويل لتطوير وتدعيم خيارات
يكون " تشاور حقيقي"للشعوب في حالة آهذه، أو أشخاص آخرين متأثرين، فإن التدبير الخاص بتقرير المصير والمؤآد من خالل 

 .رض وبأسعار محتملة، بصرف النظر عن نمط الحيازةمطلوبًا لتحقيق الحصول على السلع والخدمات العامة، بما في ذلك المياه واأل
  عدم التمييز 

  وصف عام
ى مستوى                                سية عل ة الرئي نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق لصيق من حق

  .مًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسانفهو يسفر حت. العالم، فغياب التمييز على أي أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالة
واد                       سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من المبادئ الالزمة لحق

  . األولى لكل معاهدة رئيسية من معاهدات حقوق اإلنسان
ات     إن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول ا          ع اإلعالن دة لجمي ألطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه

  .الدولية والقرارات المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والشعوب بعضها البعض
ادة األول                     سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال ين العه شترآًا ب ز م ق     يأتى عدم التميي دأ الزم للتطبي ا؛ آمب وري ى منهم وق   الف ع الحق  لجمي

اذ الخطوات                      327.المتضمنة في هذه اآلليات    دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم ة المتع ضيلية أو العقابي ة التف  فالعهدان يحّرمان المعامل
ز                دون مفاضلة أو تميي وق ب ضمان ممارسة الحق ون، أو الج           "الالزمة ل سبب العرق، أو الل وع ب دين، أو   من أي ن ة، أو ال نس، أو اللغ

  328."الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب
  

  :التمييز العنصري بأنه) 1965(وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

                                                 
سكن     ل327 ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح التطبيق عل ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م مزي

  . .E/CN.4/2002/59المالئم
 . 1 . 2خاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة ؛ العهد الدولي ال2 . 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 328



ستتبع     أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو      " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق
سياسي                          دان ال ساواة، في المي دم الم ى ق تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عل

  329."دان آخر من ميادين الحياة العامةأو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي مي
ز                    دأ عدم التميي ة خاصة لمب والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي

  :آواحد من المبادئ الالزمة
ة      من هذه االتفاقية، تتعهد الدول       2إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة        األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف

يما            انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق
  .الحق في السكن) 3: .... (لحقوق التاليةالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما ا) هـ: .... بصدد التمتع بالحقوق التالية

اده       م، مف ز مه زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس ن    : وعن ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن
ة يجب مكاف         " والتمييز العنصري " العنصرية" ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع ا  تأتي ضمن التزامات الدول األطراف وحكوماته حته

ز العنصري هو    . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              والتميي
وق اآل                    ادي لحق اك م ه ووجوده، انته د، في تجلي ذي يع اء لممارسة أو            . خرين التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال أي فعل رسمي أو إلغ ف

  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوريد انتهاآًا اللتزام التغاضي عن تمييز عنصري يع
وهو موجود أيضًا في أنساق أخالقية، . التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    

  :ى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية أخر"القرآن الكريم"حيث جاء في 
وا اهللا إن                         وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منكم شنئان قوم عل

 330.اهللا خبير بما تعملون
سية          والتفريق األخالقي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد            ورة الفرن اء الث شعار      .  ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته

ساواة، اإلخاء     "الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والمواطن يتمثل في          ة، الم ة          ." الحري ثالث مرغوب صفات ال ا جاءت ال وبينم
ش          م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطوير       . ريعهماوضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية والمساواة فق ا اإلخاء فق أم

ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي
  . في سبيل عدم التمييز على أرض الواقع

 مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا
على العكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص والجماعات . تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني

 331.ضي لنماذج ماضية من الحرمان تعويتوآيدي أو فعل إيجابي/ أو الحاضر، آتمييز تصحيحي/تمييز في الماضي وللالمعرضين  
 

  عدم التمييز بالتطبيق على القدرة على األعباء
بالتطبيق على القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن المالئم، يضمن مبدأ عدم التمييز أال يحرم األفراد والجماعات من الفرص 

. ك تطبيق القانون، والحماية القانونية، واالنتصاف القانونيالمتساوية للحصول على خيارات للمساعدة المالية، وتتضمن الوسائل لذل
وال ينبغي أن يحرم أحد من هذا الحق بسبب العرق، أو اللون، أو العقيدة، أو النوع االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو 

ني، أو الملكية، أو أي شكل لعمل مشروع، أو العجز البد/االقتصادية، أو اللغة، أو القدرة/ الرأي السياسي، أو المكانة االجتماعية
وبالنسبة للشعوب األصلية القبلية أو شعوب أخرى متمرآزة، تلتزم الدولة باالعتراف بنظم . نسب، أو أي معيار آخر أصلي أو تعسفي

مارسة أو التغاضي عن تمييز وبالمثل، ال تمتلك أي دولة السلطة القانونية للم. الحيازة الخاصة بهم في القانون وفي األمور اإلدارية
يفضي إلى فقدان أو إنكار الحيازة اآلمنة ألي عضو من أعضاء أي جماعة، خاصة إذا ما  de facto  أو فعلي de jureقانوني

وهذا ما ينطبق على ممارسة التحيز أو المحاباة أو أي شكل أخر من أشكال . آانت في صالح جماعة أخرى وبصورة غير عادلة
 يسمح بمنافع غير مستحقة ألعضاء أسرة أو مؤيدين سياسيين، وأيضًا التفضيالت التي تعطى لجماعات تقود إلى إشعال الفساد الذي

بل إنه ذو طبيعة " للتحقيق التدريجي"والتزام الدولة بضمان عدم التمييز ليس موضوعًا . صراع طائفي أو أي شكل آخر من الصراع
  332. فورية

أو الحاضر، / الدول لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي وويدعو القانون العام الدولي
 333.آما هو في برامج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمان

  
   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي 

  وصف عام

                                                 
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106، االتفاقية الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 1المادة 329

 . 1969 يناير 4حيز التنفيذ في 
 ).8(األية } سورة المائدة {330

انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn رجوري آوهن انظر ما 331
  . 74-249، )2002 (43للقانون الدولي، المجلد 

عدم التمييز بالتطبيق على حقوق السكن، انظر تقرير المقرر الخاص حول السكن المالئم،  لمزيد من االسترشاد حول االلتزامات القانونية بالتطبيق الفوري لمبدأ 332
E/CN.4/2002/59. 

انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn انظر مارجوري آوهن 333
  .74-249، )2002 (43ن الدولي، المجلد للقانو



ذآر    ( الجندر   -نوع االجتماعي بالرغم من القبول العالمي لمبدأ المساواة بين ال        دولي، إال أن        ) الدور االجتماعي لألنثى وال انون ال في الق
اعي                    دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء    .  آثير من النساء محرومات من المعاملة المت حوالي ثلث ن

ة ويملكن             ر مالئم ل من  العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غي الم   1% أق ر    334. من ممتلكات الع ين الفق اطع ب  والتق
ل أخرى  سن،    (وعوام ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق مث

ة الحصول     وفي سياق التأنيث المتزا. إنما يزيد من تهميش المرأة) العجز، الترمل، الجنسية أو المواطنة، الخ   اقص إمكاني ر، وتن يد للفق
خذ في التزايد في أوضاع   آعلى الخدمات العامة وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة، فإن المرأة توضع وبشكل                 

  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا
آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق         ويمكن أن يسفر األمر     . وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       

سياسية           ال         (في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق
، العنف ختطافالعنف المنزلي، االعلى سبيل المثال،  (المالئم يمكن أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف             

  ).القائم على التفريق بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، الخ
د ذآر        -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق  الجندر آواحد من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن

ادة        بشكل عام في اإلعالن العالم     سان، الم وق اإلن ز   (2ي لحق ة         ) عدم التميي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت ضًا ورد عل وأي
اعي        ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    وع االجتم ين الن ساواة ب  -على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت الم

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور         : "آة بين العهدين الدوليين   آمبدأ الزم ملزم في المادة الثالثة المشتر      الجندر  
  ."واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

يداو (ز ضد المرأة    وقد تم تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميي              ادة    335).س زم الم  13 حيث تل
الدول األطراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي                   

اري،                           رهن العق ى القروض المصرفية وال وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب ك من أشكال     تكفل على أساس الم ر ذل وغي
ة     2 من االتفاقية، فقرة     14في المادة   . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل محدد    ،"س ساواة مع        ، وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق

المرافق الصحية                             ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المناطق الريفية في التمت
ى القروض        وا شمل      . إلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتعليم واالتصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "ويمت الم

وطين الريفي                   شاريع الت ذلك في م ادة     ." في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن
سئولياتها         1 الفقرة   16 في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين تكفل المادة            مع الرجل  يحقوق المرأة بالتساو   رأة وم ا حق الم  منه

ات،       ازة الممتلك ة، وحي ق بالملكي ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم ساواة بالرج م
  . واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها

ي تعترض حصول                          ات الت ع العقب وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة التأسيسية لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي
ددة األطراف              336.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول على األرض          ات متع ًا في االتفاقي ًا أو ثابت  ويظل هذا نموذج

ياغت    ت ص ي تم ة والت ل     الالحق ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ستدامة     337)1996(ها ف ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم ة التنفي  وخط
)2002.(338  
 

ة     " ماستريخت"وآانت توجيهات    ة والثقافي صادية واالجتماعي ، والتي طورت من أجل     )1997(         بشأن انتهاآات الحقوق االقت
رأة             ،ة والثقافية فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االقتصادية واالجتماعي      وق الم ز ضد حق ى التميي ه من أجل القضاء عل ى أن  قد أآدت عل

رأة والتي نتجت                        المعترف بها في االتفاقية، فإنه على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
  339.عن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية أخرى

فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من النساء يخلقن .  يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية في العالموبالمثل،
وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . الدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واألبوية في المجتمع عامة

  .ة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة االجتماعيةالمكان الذي يمكن للمرأ
  

   الجندر بالتطبيق على القدرة على تحمل األعباء-المساواة بين النوع االجتماعي
أشكال متشابهة من التفرقة بين النوع االجتماعي تمر بها النساء عامة في آل خطوة من خطوات الحياة، وهي أيضًا تمارس ضد 

إن النساء يعشن تاريخيًا في . شخاص المتجاوزين للتقسيم االجتماعي للذآر واألنثى على أساس دورهم الجنسي المفترضالرجال واأل
سياق من الفقر المؤنث، والذي يتصف في جانب منه بتناقص إمكانية تحمل أعباء السكن، مزيد من صناعة األموال وترآيز رأس 

                                                 
 . مرآز حقوق السكن واإلخالءات القسرية، صحيفة حقائق حول حقول المرأة في السكن، وألرض والملكية 334
دة  335 م  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتح سمبر  18، 34/180 رق ق في    1979 دي ز التطبي  3 ، ودخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 
 .)م (58 الفقرة 336
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 337
  ). ب (67الفقرة 338
رأة                   339 ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي س ( المصادر ذات الصلة بالمساواة بين النوع االجتماعي للنساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء عل ) يداوال

ادة  )3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم
ادة        4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 سياسية، الم ادة         ؛ و26؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2العه

  . 27 والمادة 1 فقرة 16، و1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 



إن وقوع النساء . وآل هذه الظواهر تتصاعد في ظل العولمة االقتصادية.  الحالية  للعولمةالمال، والتي تتزايد جميعها في السياقات 
في أوضاع من الحرمان أو عدم امتالك سكن مالئم يشهد تزايدًا مستمراًَ، متضمنَا ذلك إنكار حقهن في الحصول على منازل يمكن 

مثل الطبقة، الشعوب األصلية، الالجئين، الهجرة، (مكانة أخرى إن تقاطع الفقر مع أي . تحمل أعباءها، أو خيارات مالية للسكن
إنما يزيد من تهميش المرأة ) النظام االجتماعي، التوجه الجنسي، األغلبية العرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، الخ

  .آصاحبة حق في الوصول إلى سوق السكن
تفهم على أنها تعني إتاحة االختيار والتعبير الثقافي من أجل إيجاد طرق مالئمة ) لثقافيةالمالئمة ا(وممارسة المرء لثقافته بحرية 

ومع ذلك فإن تكريس ممارسة لحقوق غير . محليًا للوفاء بالتزامات الدولة في احترام، والدفاع عن، وتعزيز وتحقيق حقوق اإلنسان
 الميراث، وقلة خيارات الرزق من خالل التمتع غير المتساوي بحقوق متساوية في الحصول على الموارد المالية، وعدم المساواة في

ثقافية أخرى أمر ال يتسق مع هذا اإلطار وبالتالي يكون من المرجح أن تنتهك آل من األحكام المتعلقة بالمساواة /اجتماعية/ اقتصادية
صادية واالجتماعية والثقافية وأيضًا األحكام أو  الجندر الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقت-بين النوع االجتماعي

 340).1969(النصوص األساسية الواردة في معاهدة فيينا الخاصة بقانون المعاهدات 
 
  

 حكم القانون 
  وصف عام

ك  وم. في المبادئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية           عنى ذل
ا        قواعدأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              .  يمكن أن تكون غير متسقة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق

  .والمؤسسي
ادة  سان، الم وق اإلن المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ه بالشخصية  "6وآم رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن

د  ) 16المادة (د تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     وق." القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ
آما أن الحق اللصيق والعالمي في المحاآمة العادلة، الذي يتضمن افتراض البراءة، نجده مكرسًا في العهد الدولي  341.على الحق ذاته 

  343.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 342اسيةالخاص بالحقوق المدنية والسي
  

سفي، أو أن         ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  اإن الدولة المطبقة للقانون وموظفيها ال ينبغي أن يكبحو         سق أو تع ر مت  القانون على نحو غي
وا تحت             . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال ر    وال شكل غي ضرر ب

عادل أو غير قانوني لهم الحق في الحصول المذلل على االنتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من                 
  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبتحمل الدولة االلتزام 

  
ع         والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات يتم              ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب  ي   إمكاني

ذ       يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . الحصول عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا        على الخدمات العامة، مثل تنفي
ى           . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي  تنف وسلوك ضباط ووآالء النياب انون يمكن أن يحدد م ذ الق

ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على تنفيذ القانون    . آان حكم القانون محترمًا أم منتهكاً     
لحازمة لمبدأ البراءة المفترضة وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقيقة ا  .  له نأو الممتهني والممارسين  

ة          انون    344.والمعايير الخاصة بالضرورة والنسبية في حالة استخدام قوة الدول ا يكون الق شريعي   وأينم وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق
  .السكن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن

  
دولي     . سخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد في آليات إعالنية لحق الحصول على العدالة   وقد تر  انون ال ًا لتطوير الق وتتويج

شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                         المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب
  :توضح الحق وما يتعلق به من التزامات الدولة، آما يلي) 2003(ن الدولي والقانون اإلنساني أجل ضحايا انتهاآات القانو

  
  حق الضحية في االنتصاف) سابعًا

                                                 
ومبدأ القانون العرفي، ." م آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهداتال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكا "27تقر اتفاقية فيينا، في المادة   340

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي : " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن8الناتج عن المادة 
  ."يمنحها إياه الدستور أو القانون

     
  .3؛ واالتفاقية ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة 5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 341
ا، للفصل في                             : " تذآر 10المادة  342 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاآمة علنية " تقر بأن 11والمادة . التزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليهحقوقه و
 ."تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8؛ االتفاقية األمريكية المادة 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 343
رار               344  ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي د من قب انون، اعتم ذ الق ى تنفي ائمين عل انون اإلجراءات للق سمبر  17، في  34/169ق ادة  1979 دي ادئ  3، الم ؛ المب

ا،         األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثامن لألم        ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب م المتح
 . 11-1، الديباجة والمواد من 1990 سيبنمبر 7 أغسطس وحتى 27



  : تشمل سبل االنتصاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية في. 11
  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  حية من أذى؛وجبر ما يصيب الض) ب(
  .والحصول على المعلومات الوقائعية بشأن االنتهاآات) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل العمليات ال          -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

ا       دولي    القوانين المحلية القائمة وفي إط انون ال دولي                     . ر الق انون ال ة االلتزامات الناشئة بموجب الق وانين المحلي اح في الق ويجب أن تت
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. لضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متحيزة

ع سبل ا      ) أ( ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي انون       أن تعل ة والق سان الدولي وق اإلن اك حق ي حاالت انته النتصاف المتاحة ف
  اإلنساني الدولي؛

أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان         ) ب(
ا من               سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل وف          ة أو غيره ضائية أو اإلداري د اإلجراءات الق اء وبع ي أثن

  اإلجراءات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛
أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك       ) ج(

  . الدوليحقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني
  

ن الض . 13 سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب ذ أي ضاء، يجب أن تتخ ى الق راد إل ى وصول األف اوى حوإضافة إل ع دع ايا برف
  .جماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر جماعي

شمل                     . 14 دولي ي ساني ال انون اإلن ع اإلجراءات    إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق جمي
ة األخرى               . الدولية المتاحة التي يمكن أن يكون للفرد فيها وضع قانوني، ويجب أال يمس هذا الحق  في أي من سبل االنتصاف المحلي

345 
  

العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على / إن التعويض عن السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضية
والتزال الجهود مستمرة لتطوير هذه المناهج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولية . ايا انتهاآات حقوق السكنضح

 346.حول التعويض لالجئين
 

  حكم القانون بالتطبيق على القدرة على تحمل األعباء
امًا بضمان تطبيق حكم القانون في سياق من في حالة النزاع على الحصول على سكن يمكن تحمل أعباءه، تتحمل الدولة التز

وفي الحالة التي يضطلع فيها ممثلو الدولة . المساواة، وعدم التفريط وعمومية الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن المالئم
بالتزامات الدولة بدور في نزاع من أجل الحصول على موارد للسكن، فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء ) مثل المحاآم أو الشرطة(

بحقوق اإلنسان واإلحجام عن ارتكاب انتهاآات للحق في السكن، متضمنًا ذلك ضمان الحيازة اآلمنة، ومن أمثال هذه االنتهاآات 
افتراض البراءة  حتى ثبوت ) 1(اإلخالء القسري، أو أي أشكال أخرى من العنف، أو أي إجراءات عقابية ال تتسق مع مبادئ 

  . مراعاة النسبة والتناسب) 3(و) أي أن يكون هناك ضرورة الستخدام القوة(لضرورة ا) 2(اإلدانة، 
والدولة المراعية للقانون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال ينكروا أو يتحكموا في أسعار السكن بصورة تعسفية، أو أن 

.  يؤثر سلبًا على القدرة على تحمل أعباء  سكن مالئميمارسوا أي شكل من التمييز التعسفي ضد المشتري أو المستأجر يمكن أن
والسكان الذين فقدوا حيازة مساآنهم بصورة غير عادلة أو قانونية بسبب أو القانونية أو إنكار تعسفي لحقهم في الحصول على 

ا، والذي تتحمل الدولة األموال الالزمة، يكون لهم الحق في الوصول المذلل إلى وسائل االنتصاف، متضمنًا ذلك تعويض الضحاي
  .إزاءه االلتزام المرتبط بهذا الجانب

  
  التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 

  وصف عام
" التحقيق التدريجي" من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان        2تحدد المادة   

ا         . فيةللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا    د إنم ذا العه دول الطرف في ه ى أن ال وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن
سببت        د إذا تهاونت أو ت ذا العه وق     " تراجع  "في تخرق ه ع بحق من الحق ة          . في التمت ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق

ة ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن دولي، الم اون ال ك  التع ضمنًا ذل يس ل، مت ديم ول ع -النكوص عنتق  التمت
   .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك السكن المالئم وما يتطلبه من حقوق أخرى

ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث وارد أ       وقد مضت الهيئات التعاقدي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال ات مع    العملي و االتفاقي
سان                 ال  خرين  آأطراف   وق اإلن ة لحق ل االلتزامات التعاقدي ذ أو تفعي ة          347.يمكن أن تثار لتبرير عدم تنفي ال، إن الطبيع ى سبيل المث  عل

                                                 
  .  E/CN.4/2000/62 (2000)آما جاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قرار 345 
 يونيه، 2سكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخليًا، ال"تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرتو،  346 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  



ادة    )1969(الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات              ادة  27،  توضح في الم  ، والم
ة                  إثارة منها، أن    47 ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي دم تفعي ر لع وًال آتبري ة مع    ا ولتناسق  348. قانونًا داخليًا ليس مقب اللتزامات التعاقدي

التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع            
ل يجب أن                     .  الدول الملتزمة بالقانون   القرار في  وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق ق أو بل ة تحقي ومن ثم، فإن عملي

  ).11المادة " (التحسين المستمر للظروف المعيشية"تضمن 
دولي الخاص   Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    د ال صادية    بشأن تطبيق العه الحقوق االقت  ب

ة     ة             Maastricht" ماستريخت "وتوجيهات   ) 1986(واالجتماعية والثقافي ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت  حول انتهاآات الحق
ة                        349،)1997( صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب دولي من خالل الوظائف الرصدية للعه ه ال وأيضًا حاالت عديدة من الفق

  . والثقافية
صادية           / األمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر العولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز الحقوق االقت

صادية ال                   . الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي ومن ثم فالدولة تتحمل التزام
ي أو ضغوط من طرف خارجي،                             تسبب ق  ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج لقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذل

شكل        " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       . مثل مؤسسة مالية دولية    م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ
دولي          جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان و       اون ال ة    . الخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية المتعلقة بالتع ذه العملي وه

ة                    يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . رية تتطلب تنسيقًا محسنًا وسط الهيئات الحكومية ذات ال وه
دريجي   "النسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في         من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين ب          ق الت ل  " التحقي ب

  .  منه2أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 
للدول فيما يتعلق " االلتزامات الجوهرية"ق أيضًا على إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد عل

وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن حالة التنمية ألي دولة، فهناك خطوات بعينها يجب اتخاذها فوريًا، . بتطبيق الحق في سكن مالئم
الحقوق، وأيضًا االنخراط على  عن اتخاذ إجراءات تتعارض واإلقالعوتشمل . باإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسان

نحو إيجابي في ممارسات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم المعيشية وفقًا للعناصر المحددة 
 350.والتي شرحناها آنفًا

 
  التحقيق التدریجي بالتطبيق على القدرة على تحمل األعباء/ عدم التراجع

كاتب الدولة وأيضًا سياساتها المرشدة وتشريعها ضمان أن تكون قوى السوق والمساعدة المالية المتوفرة ينبغي على هيئات وم
وهذا ما يعني أن هناك قوانين أو سياسات جديدة وأيضًا . متطورة في آفاءتها في حماية قدرة السكان على تحمل أعباء سكن مالئم

 األآثر عرضة لالنتهاك، أو تتحسن في اتجاه عدالة أآبر للجميع، وحماية ألولئكفي السلوك الرسمي والممارسة البد من أن تيارات 
آما يقصد بذلك أن أولئك األطراف أنفسهم البد وأن يطوروا من القدرة على . ضحايا لفقدان التمتع بالقدرة على تحمل أعباء السكن

  .تقديم العون  للذين فقدوا سبل الحصول على السلع والخدمات البيئية
 

  التعاون الدولي 
  وصف عام

دولي    "تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق           ادة    351".التعاون االقتصادي ال رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق
اون                      ساعدة والتع ق الم ا وعن طري  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده

ع            ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده
  .الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

إن       وبروح االتفاقيات ال   ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "عديدة متعددة األطراف بشان حق ق الت صادية واالجتماعة    " التحقي وق االقت للحق
ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دولي"والثقافي اون ال ن خالل  " التع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :عوبالعالقات مع الدول األخرى، واألمم والش
  في المؤاخاة والتضامن

                                                                                                                                                                      
ممثل الدائم، البعثة الدائمة ال ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  347

لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى ): "اقبة المعاهداتالقانون الداخلي ومر (27 المادة  348
ل إثارة  ال يجوز إلحدى الدو-1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46وهذه القاعدة ال تطغي على ماجاء في المادة ." المعاهدات

الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على استخالص المعاهدات آمؤثر 
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2. ا الداخلي ذات أهمية أساسيةعلى صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونه

  ”.دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 349
م به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، فان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال تتطلب                     وكما هو مسل    "350

ـ      . سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها               وات كهـذه   وبقدر ما تعتبـر أي خط
متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد                       

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك23 و22 و)1(11
   2 .1 المادة المشترآة 351



 ديمقراطيًا وخارج حدودها
 أو جماعيًا/فرديًا، وباالشتراك مع و

  
وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظمة العالمية على النحو           

سح  أن ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن"على أنفسنا    ة أف رة   ."  نرفع مستوى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم
ي      دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح اق تح صادية      "الميث صبغة االقت ة ذات ال سائل الدولي ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع تحقي

ا بال     واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات         ك إطالق  األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذل
  ." تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

  : من الميثاق55 علينا المادة ووبربط التعاون الدولي مع تقرير المصير آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتل
ذي يقضي      رغبة في تهيئة دواعي اال     دأ ال رام المب ى احت ستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل

ى أن                             م المتحدة عل ر مصيرها، تعمل األم ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب رام       ...بالتسوية في الحقوق بين ال الم احت شيع في الع ، ي
  " .ييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدينحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تم

  
ه من                            م المتحدة، أن اق األم ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث

  :  الضروري

ا         ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ةأخرى بم اون مع دول اق؛        واجب الدول للتع وم     ) ز...( يتوافق مع الميث دأ أن تق مب
ة في إطار                          ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفترضة من قبله

 352..المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛
 

سالم                    يتقاسم الدول األعضاء باألمم ال     ى ال اظ عل ك للحف نهم، وذل متحدة واجب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي
ذه      . واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاهية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز               وفي سبيل ه

  :  المتحدة تعهدات، مثلالغاية النبيلة، جسد اإلعالن بواسطة أعضاء األمم
سيادة                     ) ج( ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي صادية واالجتماعي تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت

  والتكافؤ وعدم التدخل؛
ام  تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو منفصلة بالتعاون  )  د( مع األمم المتحدة وبما يتفق مع األحك

  .ذات الصلة الواردة في الميثاق
وم والت               دم          كوعلى الدول أن تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي

دولي  افي ال ي والثق و اال   . التعليم ة النم ي ترقي اون ف دول أن تتع ى ال دان     وعل ا يخص البل ة فيم الم، خاص ستوى الع ى م صادي عل قت
 353.النامية

  
م                2باإلضافة إلى ما جاء في المادة         من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعلن العهد تعريف نظم األم

ة   -ادي واالجتماعي من إخراج تقارير الرصد     ويمكن العهد المجلس االقتص   . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   354.عن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية لألمم المتحدة

بعض          دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معايير التفاقيات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensمبادئ القانون معايير أو قواعد حقوق اإلنسان وغيرها من 

ومن أجل أغراض االتفاقية . تجتنب االتفاقية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانون العام الدولي  
جتمع الدولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن          الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول ومعترف به من قبل الم           

  .  تعديله فقط بتوسطة معيار الحق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصية
ق                     والدول األطراف التي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما يتسق مع التحقي

صاديةال وق االقت دريجي للحق ة/ ت ة/االجتماعي سان الخاصة  . الثقافي وق اإلن ى نحو خاص لحق د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف وم
  .السكن المالئمباألرض و

  
وق المتضمنة في الحق      آآلوبالنسبة للدولة المانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت      أي من الحق

ة          في دان المنتفع دم                   .  سكن مالئم بالنسبة للسكان في البل سرية، مصادرة أو ه ى إخالءات ق ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م وه

                                                 
 2625ئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق األمم المتحدة، اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا رقـم   إعالن مباد 352
 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(
 .  المرجع السابق353
م المتح               " تنص على أنه     22 المادة   354 ات األم اعي استرعاء نظر هيئ ة           للمجلس االقتصادي واالجتم االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي دة األخرى وهيئاته

زة آل في مجال اختصاصه،                           ك األجه ساعد تل د ویمكن أن ت ذا العه بتوفير المساعدة التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها في هذا الجزء من ه
 ”.عد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهدعلى تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسا



ازل ون   . من د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال سفر عن إزاح ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال وف
أثرين وعلى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان المنصوص       موضوعًا للتشاور مع األشخاص المت    

  .عليها في الميثاق
  

ا من إجراءات             رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف الهيكلي، واالستثمار األجنبي غي
ساعد رامج الم ات وب صطبغ باتفاقي ة   ت سان للدول وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي ة للترتيب

والدول األطراف  . واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة             . المتأثرة
سئو                ة وم ة الذاتي ديها فرصة الحماي سان ل وق اإلن ة            في آليات حق ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل لية الحف

  . لضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان القانوني للحيازة بالنسبة للسكان) األخالقية، القانونية، العملية(
ر في           وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مسألة محلية، فإن اآلل             يات اإلقليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب

ة                       ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب دول وإجراءات عملي نح        . تحديد التزامات ال ال، يم ى سبيل المث عل
  :والتي تفر بأن، 1 : 21اتفاق واسع على مدة التعاون الدولي في مادته ) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 

  
ان شعب   . ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم

ه الحق المشروع فى استردادها                     . 2. من هذا الحق بأى حال من األحوال       ى ممتلكات تيالء عل م االس في حالة االستيالء، للشعب الذى ت
ي     يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. لمالئموفى التعويض ا   اون اقتصادى دول ة تع بااللتزام بتنمي

ة        . 4 .قائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال
دول   . 5 .واتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي        أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثر       تتعهد ال

ا           األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين
  .عن مواردها الطبيعيةلشعوبها من االستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة 

  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ة المرتبطة بالتجارة،                      ات الممتلكات الثقافي تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ة بمراجع إن الدول األطراف مطالب
ددة األطراف، في سياق من        ساعدة      واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع ة، وشروط الم ة التجارة العالمي ظم

ساق مع                                ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النقد الدولي الت
ة                   ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق ا االلتزامات المرتبطة المنصوص عليه .  لمواطنيه

ة            والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق ة مشروطية ستكون معرضة ل ضمان أن أي ل
  . والثقافية بالنسبة لسكان الدولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاق

  
سكن و              وق ال ان من حق ة       وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حرم ازة آمن ة                . الحق في حي ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال

ازتهم                 دون حي ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ى في الحاالت    . والذين تم تسريحهم آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م وحت
دو          سبة لل ال في         التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية الدولية بالن وق العم دفاع عن حق ل األطراف في محل ال

  . السكن المالئم عن طريق الحماية القانونية والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرى
  

ازة اآل  انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطبيق على السكن المالفيوالمثال على التعاون الدولي     ة  ئم والحي من
ا              ق به هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ثالثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل

دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمرات استيطانية، أو ممن جرائم دولية، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات         
ة أي أ ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال سماح . شكال أخرى م ن ال دول األطراف م ع ال والواجب يمن

ال يمكن               للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصالح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم
ذه األشكال من                . يثاق او اتفاقية بهذه الطريقة    أن تسهل من انتهاآات دولة أخرى للم       اتزال ه ة في دول م وهناك اليوم العديد من األمثل

ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  . االنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو تعاون مع دول أخرى   
  . لى أي مستوى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدوليةهذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة المرتكبين لها بعد ع

  
ة ألشخاص                           ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل إن مشارآة دولة في عقوبات اقتصادية دولية من النوع الذي ي

واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق دولي .  الدول د ال د نص العه صادية وق الحقوق االقت الخاص ب
ة أو          نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعي

   355.جزائية والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاك
  

من (لمساعدة المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق للتنمية واواإلمداد المباشر أو المشارآة في برامج 
وهو ما يشكل خرقًا ). قبيل، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن، أو اإلخالء القسري، الخ

ولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق وعلى نحو أآثر تحديدًا، البد للعهد الد. لاللتزامات التعاقدية
                                                 

 ." العالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 8 انظر التعليق العام رقم 355



مودعة أن يوجه ويحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض شرطيات اقتصادية على دول 
قانونية تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات وقد أصبحت . أخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية للسكان

القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة من الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير 
  .مباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخاصة بحقوق اإلنسان

 
  التعاون الدولي بالتطبيق على القدرة على تحمل األعباء

إن التعاون الدولي بين الدول ينبغي أن يدعم القدرة على تحمل أعباء السكن المالئم، سواء آان ذلك في إطار تعزيز القدرات 
أو قطاع آخر ينبغي أال / البشرية ووأي تعاون متقاطع مع استثمار في المستوطنات. اإلدارية، أو الحكم أو المساعدة المالية أو غيرها

  .يؤثر سلبًا على مؤشرات القدرة على تحمل األعباء
  

  مبادئ تطبيقية أخرى  
ا  . إن المبادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك المذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان        في الوقت نفسه، يمكنن

م   األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم    سكن المالئ اهيم من خالل       .  إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال ادئ والمف ذه المب وتظهر ه
ات والتوصيات                      ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي تم بواسطة الهيئ الفقه الدولي لمراجعات الدول األطراف والتي ت

 الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متعددة األطراف،          آما أنها تأتي أيضًا من المطالب     . العامة لتلك الهيئات  
سان          آومن   وق اإلن ق حق ق     . راء الخبراء الموجودة في األدب القانوني، ومن الخبرة المتطورة في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن

  ". العمومية"و" ت الجوهریة الدنياااللتزاما"و" عدم تجزأ الحقوق: "البد من وضعها في االعتبار تعرف بـ 
  

  عدم تجزأ الحقوق
ات حق       م يأتي  و.  مفهوم حقوق اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت نفسه             رز محتوي دما نف ه عن ن اإلدراك بأن

  . من الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًا
سكن   "ولنأخذ مثًال،    م              "الصالحية لل رك               .  آحق متضمن في الحق في سكن مالئ زل يت ة للمن ة أو الهيكلي دهور في المالمح البنائي فالت

ضمان الصحة     "السكان عرضة  للتلوث في المحيط المباشر للسكن، وهو بال شك يؤثر على التمتع بالحق في                  شة یكفى ل مستوى معي
الحقوق               من اإلعالن  25على حد ما جاء في المادة       " والرفاهة له وألسرته،   دولي الخاص ب د ال  العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه

ة یمكن بلوغه     حق "االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته      –." آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي
  .  من العهد12 المادة

وق التصويت ف                 ار حق ًا النك د مطابق دول، حيث        وبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع ان محل         أي معظم ال سجيل والتصويت يتطلب ن الت
ده،   في "ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق آل فرد . domicile fixe إقامة ثابت  ة لبل المشارآة في إدارة الشئون العام

سا           " إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        وق اإلن المي لحق ادة  (ن آما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق
ام             سياسية ع ة وال وق المدني دولي للحق رد في          1966العهد ال ا             " آحق لكل ف ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام شارك في إدارة ال  أن ی

ة،        ارون في حری ادة   " (بواسطة ممثلين یخت ل و           ). 25الم دولي للموئ رة أعضاء التحالف ال ع خب الم،     آوبتجمي ى مستوى الع خرين عل
ساني       لواضح أن منهجيتنا الرصدية تل    صار من ا   ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "فت انتباهنا أيضًا إل ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل

  . وسط الحقوق أو العناصر المكونة للحق في السكن المالئم
ا              ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي ه  إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون ت سر فهم وق  . يي وحق

بعض،                       . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       ى بعضها ال دة عل سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل ومع ذلك فعل
ي جاءت في اإلعالن                   . والفصل الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي         سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق من األمثلة على ذل

المي ل صلين   الع دين المنف ى العه سان إل وق اإلن ى         . حق ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب دين أساس ي عه ي تبن سبب ف وال
ام                     دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966أيديولوجيات الحرب البادرة المتعارضةالتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي

ى    ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال صادية     أي الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال  ال
ة الخاصة    "واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األيديولوجية أيضًا لتستبعد حق من حقوق اإلنسان وهو          من  " الحق في الملكي

ه الفصل          ). 17دة  الما(هذا العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان             ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال
سياسية يعترف في                         ة وال الحقوق المدني بين العهدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال أن العهد الدولي الخاص ب

  :ديباجته، بأن
ة  السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لح   .... قوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري

سياسية،             ة وال ه المدني ع بحقوق سان من التمت ين آل إن ة الظروف لتمك المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ
  وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

دهورات أخرى              وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمث      ي          . ل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سياسية الت ة وال وق المدني سبة للحق بالن
ة          (الثقافية  /االجتماعية/حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الحقوق االقتصادية        ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت

ؤلف ا  يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن وق" أجي دمًا [1]356..للحق صادية    مق وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م /  ن

                                                 
356[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 

the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 



ـ             . الثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتهاآات       / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "فترشيح الحقوق المدني من  " جي
وق  " الثانيالجيل  : "الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية         وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق

ة    ". جيل ثالث"مميزة عن الحقوق الفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير، أصبحت تعتبر آـ   ذه الرؤي وقد ظلت ه
صادية واال            " التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         وق االقت دولي للحق د ال وب في العه ك      المطل ة، وذل ة والثقافي جتماعي

ق أو     خالتحقيق المتروي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال           وق معرضة للتحقي ك الحق اصة بتل
اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     م حقوق اإلن م، فال يمكن لطاقم األدو     .  المتدرجة أو الجيلي ذا أن  ومن ث ات ه

ي تفصل                            ات الت ة أن النظري ل لحقيق ة، ب ة أو فكري يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحقوق اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي
  . بدقة بين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقع

  : ة واالجتماعية والثقافيةومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادي
وق                              ـين الخاصين بحق دين الدولي ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي إن الحق في السكن المالئ

. ييزوقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التم            . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     
وق            سائر الحق ع الكامل ب ات              -ويضاف إلى ذلك أن التمت وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل الحق في حري ل رابطات   ( مث مث

رارات                     )المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية      اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت
وبالمثل، يشكل .  ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع    أمر ال غنى عنه إذا     -العامة  

الغ           دا ب ه أو مراسالته بع حق الفرد في أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل
  [2]357.األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم

 
  امات الجوهريةااللتز

الم                   إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص المعاهدات،        دول األطراف حول الع وب لل ه المحدد المطل دم التوجي وحدها، ال تق
ة ا الدقيق ة التزاماته دول  . لمعرف ب ال ة تطال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي والن

دابير  "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " ذ خطواتباتخا" ي الت  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)" بتبن
" تدريجية"،  " مالئمة"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/القليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون عليه تلك الخطوات           

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  ي  ، تتضمن اون دول شمل  تع  وت
ة                      ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق ة بالرصد تتحمل مهم ة القائم ات التعاقدي إن الهيئ ومن ثم ف

  .  لجميع الدول األطرافلإلمداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق
م   دول األطراف    : "3وفي تعليقها العام رق ة التزامات ال ة         [3]358”"طبيع صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  وفى العه

  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 
زام األساسي بضمان ا                     ى من االلت ستويات األساسية           يقع على عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن دير، بالم ل تق ى أق اء، عل لوف

وق       واد                            . الدنيا لكل حق من الحق راد من الم ام من األف ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل ومن ث
يين، أو من أش أوى والمسكن األساس ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس ية، الغذائي يم األساس كال التعل

د           ا بمقتضى العه ى،           . ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماته زام األساسي األدن ذا االلت ى نحو ال يحدد ه د عل رئ العه إذا ُق ف
  raison d’être .359[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 

دول        ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  .  مادية للدول  والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود         ة من ال زم آل دول د تل من العه
ا المتاحة      "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       "بأقصى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ ،  وق

                                                                                                                                                                      
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . ترى الحرايت أساسًا مدنية وسياسية في طبيعتها وتخدم لحماية من جور الدولة ’Vasakمن وجهة نظر فاساك . الجيل األول من حقوق اإلنسان يتعامل مع الحرية
 ,freedom of speech,  trialright to a fair.  ، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهاالمحاآمة العادلةاألول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

freedom of religion,  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية21-1وذلك آما جاء في المواد من . 
وهذه النظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما يجعلها ، ن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادية، ثقافيةومن ثم فالجيل الثاني يتضم

 أن تحجم عنها ل التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال التي يفترض أال تقوم بها الدولة أواألعما أي إن ;positive rights حقوق إيجابية 
  .  في سبيل إدراك الحقوق-مثل اإلخالء القسري

 االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ والتنمية." التضامن"الجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو 
  . غير مؤآدة قانونيًاومعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق لم تعد ملزمة بعد و. في المشارآة في التراث العام للجنس البشري

، وروج )مدنية وسياسية(لتقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستند على ا
، حقوق التضامن، متمثل )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة(والعالم الثالث ). االقتصادية واالجتماعية والثقافية(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  .  نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من االستعمار المعطلة حتى اليومفي
. 

 ). 1991 (9فقرة ." الحق في السكن المالئم: 4التعليق العام رقم  [2]357
  . E/1991/23) 1990(تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها الخامسة  [3]358
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]359



د من أج         "التعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها           ي هي تحت تصرفها في          قد بذلت آل جه وارد الت ل استخدام آل الم
   [5]360."سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا

ه                  " االلتزامات الجوهرية الدنيا  "آما تتضمن    م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي
ق              . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم ين الت ومن ب

انوني                             ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق االتساق بين التشريع المحلي والحقوق المنصوص عليها في العه
صادية        وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية      . الوطني وق االقت ة من الحق ق جوانب معين لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي

ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ز فوري دم التميي ل ضمان ع ن  . مث ه م ة أن ددت اللجن د ح صعب مواصلة"وق ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ٍو طبيعي        - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ى نح ذاتها عل انوني يت       .  ل سند الق ذا ال ضًا مع شروط    وه انون      سق أي ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء                   "على، والتي تنص    )1969(المعاهدات   ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]361."إحدى المعاهدات

شريع ال            ات مع أطراف أخرى             وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السياسية والت وارد واالتفاقي درة الم ي، ن   ال محل
  [7]362.يمكن أن تثار تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسان

م                           ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث دولي الخاص          . ربما يكون عدم التميي د ال د نص العه وق
صادية واالجتم الحقوق االقت رى،    ب ياء أخ ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي ولي  "اعي راف أن ت دول األط ي لل ينبغ

ار بوجه خاص                       ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  . األولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش في أحوال غي ه
ك ا       د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ة، أال توض ات      الحال ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م لجماع

 [8]363."األخرى
أي، أن هناك آثير من  . وتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتطبيق الفوري  التزامات سلبية      

أن تحجم                     يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال دمير             التدابير لتحقي ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته  الدول
ين     صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ سفي للمن ة "التع ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م

  .تلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامة. الجماعات المضارة
  

  العمومية
یولد جميع الناس أحرارا ومتساوین في      : "حقوق اإلنسان بسيطًا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     

شرية  ). 1المادة  (." الكرامة والحقوق  ومن  . فالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب
دولي،  . ر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إذا آان للحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل              وجهة نظ  وفي القانون ال

سق مع حق             ى نحو مت ع "يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال
ة  األدنى من ا  للحدالتمييز إعماًال    سير          . اللتزامات الجوهري دول تف سمح لل ٍو خاص، ال ي ى نح سكن، عل ى من    وفي مجال ال الحد األدن

نهم دون                واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آالتزاماتها الجوهرية بشكل انتقائي، أي على مواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال
ال        " للجميع"أيضًا   ين، والعم ك المقيم خ  بما في ذل اجرين، ال راد          .  المه ل في آون األف انون تتمث دة المتاحة في الق والخصوصية الوحي

  . المعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آأعضاء في األسرة البشرية
ة، واإلسهاما         ة في الماضي، آل     وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد العبودي ت الثقافي

ستويين                              ى الم ٍد سواء وعل ى ح انون والممارسة عل ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان هذا خدم آوسائل لتعزيز وترقية حقوق اإلن
دولي ي وال ًا أو    . المحل ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل وم

سان،                 . جتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي     ا وق اإلن راف بحق ة في االعت وقد ساهمت المقاومة والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم
  : واالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوال. ولكنها لم تحمل قوة القانون

  :حدود مجال التطبيق

                                                 
 .المرجع السابق[5]360
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23 اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في [6]361

 ال -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46والمادة ." 46 المادة ال تطغي على المادة هذه"تذهب المادة أيضًا إلى أن ." امعاهدات
 فيما يتعلق بالقدرة على يجوز إلحدى الدول إثارة الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي

 يظهر -2. استخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية
 ”.يعية وبينة سليمةاالنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطب

الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية [7]362
لرئيس  جنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ملحق لخطاب رئيس الل2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 

  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

  ."طبيعة التزامات الدول األطراف: "3التعليق العام رقم [8]363 

جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم ال يحق لدولة طرف أن تثير ما "} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]363 
 لكل شخص حق اللجوء إلى " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إن 8ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن المادة " ،وفاءها بأداء إحدى المعاهدات

  ."يمنحها إياه الدستور أو القانونالمحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي 



ام                      إن ال  .14 ق باالحتك ا تطب ة أنه ة بفعل حقيق حقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستوى العالم، تعد أيضًا ذات محدودي
 .إلى جماعة فكرية أوعقيدية ما، دون تطبيقها بعمومية

ة العظمى      " الماجنا آارتا "فرضت   .15 دة                1215أو الوثيق وق جدي ة حق ة آانت بمثاب ى الحصانة الملكي واطنين خاصة      حدودًا عل  للم
 . ومع ذلك فإن هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الجغرافية للملك اإلنجليزي. المواطنين الحائزين ملكية خاصة

  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق
ة  "حققت   .16 ة والتي         " الثورة األمريكي ستعمرات اإلنجليزي ة أصل الوال       أصبحت في الم ة الحق في           في النهاي ات المتحدة األمريكي ي

ومع ذلك، فإن الحق في تقرير المصير آحق لصيق، طبق في .  raison d’étatتقرير المصير آحق قانوني شرعي وسبب للوجود 
ز             شعوب األصلية األخرى    . حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -أم

 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم-ذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا لإلزاحةوال
راد           .17 ة لألف وق المحقق ا والحق ة في سياق         . الثورة الفرنسية، بكل انجازاته وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت سعى الفالحون الفرن

 liberté, egalité هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، والمساواة، واإلخاء ومع ذلك رفضت قيادة الثورة: الثورة
et fraternité وبترآيز فردي؛  

ة الخاصة         . نتائج الثورة البلشفية أسست لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ         .18 ا    . ومع ذلك رفضت الحق في الملكي ومع آونه
ذا ا    اء ه ًا لمنطق الغ ات      أسست أخالقي ان األشخاص والمجتمع ة لحرم أداة عام ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق لحق،  إال أن انك

  . وشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن أهمية تلك الحقوق
  

  التراجع
ت قيادة عبد سابق صار في   أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تح          

الم       Toussaint Louverture"رتوسان لوفرتيو"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي أنتجت الث
ق بمصالح        1801 عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة في             12فقط قبل    ة  ألسباب تتعل ، إمبراطوري

  . عة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية في تاهيتي مع عواقب تمتد إلى يومنا هذامرج
ا في                د ساهمت جميعه ي ق وبالرغم من أوجه القصور المذآورة، فإن هذه الشواهد في اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل

نون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي في شكل قانون          فقا. تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي       
  . دولي وعمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إنسانية بدون حماية متبادلة في النظام القانوني متعدد األطراف

 عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت      حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة               عموميةإن  
ات، سواء ألسباب    العموميةآما أن . شعوب الثقافات األخرى تستحق مستوى أقل     تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من االلتزام

ة                 ى ممارسات تقليدي وق   خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل  تنتهك الحق
  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق

ة   آما هو الحال في       (وتفسير الحقوق باالتساق مع ثقافة ما        ة الثقافي سكن  المالئم رات دارجة        )  لل ارات وتعبي ًا الختي ًا محلي ي تطبيق يعن
ساو         اومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ر مت ازة، أو   لممارسات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي ضمان الحي ية ل

الوراثة، أو أية حقوق أخرى من حقوق اإلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي ومن المرجح أن تنتهك آل                       
اعي    وع االجتم ا الخاصة             -من أحكام المساواة بين الن دة فيين واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه در ال  الجن

   [9]364).1969(نون المعاهدات بقا
تراتيجيات      نفيذوبينما تمضي خبرة التطبيق والنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن ت    وع من االس  حقوق اإلنسان، آاشفة عن عدد متن

ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       سماح باال            )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي داد  ، ف رت
اقم األدوات               ا في ط ا هن ر عنه ة واالستحقاقات المعب ادئ الالزم راهين       . بالحقوق بشكل ينتقص من المب د من خالل الب ا هو مؤآ وآم

  . األخالقية والسند القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكان
  

  خاتمة
أما .   هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسان         إن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات        

فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإلنسان أو معترف بها في الفقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث                 " مبادئ التطبيق األخرى  "
  . وضعها في االعتبار

ادئ اإلضافية    وضع هذهمجرد تشجيع القائم بالرصد على إن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من           المب
  . في االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاءها آخطوات إضافية في عملية الرصد

ية األولى مباشرة من التعليق العام رقم  الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمان           ئةفعدم تجز 
فهي  " الحقوق المطابقة "أما  .  على العهد الدولي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد على الحق في السكن             4

سياسية،                             ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف ين     مشتقة من حق ة الالجئ  واتفاقي
  . ومن ثم، فإن االستحقاقات أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم عدم التجزأ بشكل عملي. وآليات أخرى

 في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق تنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و
م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من       (، والمجسدة هن سكن المالئ د    ).  ح-أ عناصر الحق في ال إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب

                                                 
 



ة             نفيذالمحلي بالنسبة لطبيعة ومستوى الجهد المطلوب لت        الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي
  .الت في المجال والميدانوبطرح حلول من جهتك لمشك

سه في المدى       ،  الحق في سكن مالئم فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم            عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م
دولي   لكل من 2الواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم             انون ال المصادر   ومصادر الق

  . شعبيةال
األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة هذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آمادة لدورة 

فبتطبيق . ومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافية.  آانتاتعليمية، تدريبية، أي
 في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع جميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض المنهجية المتضمنة

 .والمعتمدة بعضها على بعض موضع الممارسة الحية
 
  الضمانات. 4

  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم
يمكن أن . السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدكسوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في 
ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . نبدأ بالتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي األآثر آلية

ق مختلف محتويات حقنا اإلنساني قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبي
  .في السكن المالئم

التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية(ومن ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصديقها على المعاهدات الدولية 
أو (منهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة ثم ينقلنا هذا ال. اإلنساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددة

أما على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب أن يساعدنا التقييم على تحديد أي القواعد والقوانين . في الدستور الوطني) مساوية
.  السكن المالئمالمشرعة أو النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق يخوله الحق اإلنساني في

يفترض أن تمثل السياسات والبرامج والمؤسسات العامة والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور التطبيق العملية 
  .المكملة لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني على أقصى المستويات اإلجرائية المحلية

  
  .بدأ التحريهنا ی

عددًا من األسئلة " الضمانات"اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في التحري عن 
فمن اآلن سوف يصبح دورك أآثر تفاعًال، وبالتالي سوف . للراصد آي يجيب عليها

نتبع منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام 
  :رآز علىإلى الخاص ومن ثم ن

االلتزامات الناتجة عن التصديق : التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 
 . للمعاهدات ذات الصلة) دوليًا وإقليميًا(متعدد األطراف 

ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض : النصوص واألحكام الدستوریة 
 .والسكن المالئم

 .يالتشريع والقانون المحل: النظام القانوني الوطني 
 .تشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي أو آشخصية اجتماعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفي: المؤسسات 
 .ذات التطبيق واسع المدى على مستوى البالد بأآملها: السياسات 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: البرامج 
 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

وبهذا التنظيم والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق من الحقوق االثنى عشر التي يخولها الحق 
" المصادر "وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك األسئلة من خالل األقسام السابقة عن. اإلنساني في األرض والسكن المالئم

فقد تعرفت، على سبيل المثال، وحددت العديد من أدوات المعاهدات متعددة األطراف التي تضمن الحق ". المبادئ الالزمة"و
 سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال الصورة الخاصة بكيفية ترجمة تلك المعايير إلى ناإلنساني في السكن المالئم واآل

  .ظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من حقنا اإلنساني تختار أن ترصده وتقوم بتقييمهضمانات قانونية وو
ًا في        (في اعتباره الضمانات المتعلقة بالمبادئ الالزمة للتطبيق        أن يضع   لقائم بالرصد   ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ا وضحت آنف آم
اء          " ى تحمل األعب م     في   " المبادئ الالزمة بالتطبيق على القدرة عل اقم األدوات     3الخطوة رق ي وجدت في          ).  من ط ادئ الت ذه المب وه

تطبق على مستوى العالم من أجل  القابلية للالمواد األولى بجميع المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان، يفترض أن تكون من العمومية و       
ى           . تأمين السياق الخاص بتحقيق آافة الحقوق، وليس فقط الحق في السكن المالئم واألرض             أتي عل ل، أو ت وحيث أن هذه المبادئ تظل

ا                       ئلة في مسار تحقيقن ة األس ئلة تتضمن      . قمة اإلطار الحقوقي الذي ينطبق على السكن واألرض، فإنها تظهر أوًال في قائم ذه األس وه
ة        ة أو الالزم ادئ المظلل ذه المب ضمان ه دول ل ل ال ن قب ات م ة والتعليق ن األدوات القانوني ة م و مالحظ . (قائم وائم  نرج ذه ق ة أن ه

ى       ق عل ا ال ينطب توضيحية؛ أي أنها ليست شاملة أو نهائية، وقد تكون على علٍم بضمانات أخرى، وربما تجد أن بعض من المدرج هن
  .) الوضع في بالدك



ه      ريوبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح     ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  ضمانات   حول ال
  . أآثر دقة وعملية تضمن تحقيق الحق في السكن واألرض عمليًا على أرض الواقع

الخاصة بتطبيق المبادئ ) المتعلقة بالسياقعامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا تتضمن اختبارًا لـ 
أي، تقرير المصير، وعدم (انوني الخاص بالقدرة على تحمل األعباء حالة الحق الق للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في الالزمة

) 2(، وأيضًا )عدم النكوص، والتعاون الدولي/ الجندر، وحكم القانون، وعدم التراجع-التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي
  .ت المذآورة أعالهالمنبثقة عن الضمانا لسلع والخدمات العامةلل) الوظيفية والمحددة(الضمانات المحلية 

 
 ضمانات تطبيق المبادئ الالزمة 

  تقریر المصير
  أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، متضمنًا سياق السكن؟

 )1984(ة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهين 
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اد أسرهم اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفر 

  
خ، أو صوتت في             ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(ن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي إعال 
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(متحدة قرارات الجمعية العامة لألمم ال 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    (إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002) (تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
  ة صادقت أو انضمت إليها الدولة، وتضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، بما في ذلك سياق السكن؟أي المعاهدات اإلقليمي

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

  ير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ تقر
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  



 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 

سان،                     وق اإلن أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق التحرر من التمييز، آمبدأ الزم وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(لالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا 
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(الجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وا 
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169ولية رقم اتفاقية منظمة العمل الد 
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  
  ) 1961(اتفاقية تقليل األشخاص الذين ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في       هل شارآت  ات، ال م أو تجمع  الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(ي التنمية إعالن الحق ف 
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث ة      5+ الموئ ة العام رار الجمعي م المتحدة   ، ق  لألم
 )2001 (25/2 -س

ًا     زاحين داخلي خاص الم شأن األش دة ب م المتح ات األم صويت  ) 1998(توجيه ه بالت م تبني  UNHRCRت
E/CN.4/1998/53/Add.2 1998 فبراير 11 بتاريخ . 

  )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(وبرنامج عمل القمة االجتماعية إعالن  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  لعنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالمؤتمر العالمي لمكافحة ا(إعالن وبرنامج عمل دربان  
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال        وق، ش أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق

  ك سياق السكن؟ذل
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
ة    خ، أو صوتت في صالح          هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق في تبن

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟



  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999(إعالن قمة اسطنبول  
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي

اعي                أي المعاه  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    -دات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن تطبيق الم در، آمب  الجن
  من حقوق اإلنسان، شامًال ذلك سياق السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(قية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة إتفا 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117ة العمل الدولية رقم اتفاقي 
 )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اتفاقية  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

جندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال  ال -صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي           
  ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي ل   (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي اني   الموئ م المتحدة         5+ الث ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(ن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ إعال 

  
اعي               وع االجتم ين الن ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي ادئ    -أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق در آأحد المب  الجن

  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟
 )1981(شعوب الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان وال 
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  



 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  
  

ي اتف     ة في تبن خ، أو صوتت في صالح        هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع اق
اعي  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف ياق -الق ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن

  السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(الن األمريكي لحقوق اإلنسان اإلع 
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

امًال           أي المعاهدات الدولية انضمت اليها أو صادقت عليه        سان، ش وق اإلن ا الدولة تضمن تطبيق حكم القانون، آمبدأ الزم وحق من حق
  ذلك حيز السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  

  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(على جميع أشكال التمييز العنصري اتفاقية القضاء  

 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107دولية رقم اتفاقية منظمة العمل ال 
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970(اص بالبلدان النامية  بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خ131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(ن اتفاقية الالجئي 
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  تطبيق حكم القانون آمبدأ الزم وحق من الحقوق، ممتدًا أيضًا إلى مجال السكن؟صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن 
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة     إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلف         ة الجدي اني     (ي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(لحقوق اإلنسان اإلعالن العالمي  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  



ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم
  )2002(} تعصب

  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  
  

ضًا                             د اي ذي يمت ة، وال ادئ الالزم انون آأحد المب م الق ق حك أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبي
  إلى مجال السكن؟

  
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

د      ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح       هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي دة األطراف في شكل م
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ حكم القانون آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التراجع 

تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي 
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحق 
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف 

صادية      وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ع  ف دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل
 واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1986(ي التنمية إعالن الحق ف 
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(ن وبرنامج عمل القمة االجتماعية إعال 
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن صرية وال {إع ة العن المي لمكافح ؤتمر الع ن   الم ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن تميي

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  



رام،                      دأ عدم التراجع  في احت ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ما هي المعاهدات اإلقليمية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن
  عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع 

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
 )1995(إعالن الرباط  

هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في 
ا       منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع         ة بم ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق
  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(األوروبية قرارات المفوضية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  التعاون الدولي

ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، 
  دفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟ال
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  •
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  •
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  •
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107تفاقية منظمة العمل الدولية رقم ا •
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  •
  )1970(ى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية  بشأن تحديد الحد األدن131اتفاقية العمل الدولية رقم  •
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  •
 )1951(اتفاقية الالجئين  •
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  •
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  •
 

هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها 
ي م رارات ف صالح ق صادية   ل وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ضمان احت دولي ل اون ال ق التع ضمن تطبي ة ت ات دولي نظم

  واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  



دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162قم توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية ر 
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993( وبرنامج عمل فيينا إعالن 
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ي قامت الدول             ة الت ضمان                 ما هي المعاهدات اإلقليمي دولي ل اون ال دأ التع ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ا أو االن ة بالتصديق عليه

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(ريكية لحقوق اإلنسان االتفاقية األم 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
راف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األط

منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(وق وواجبات اإلنسان اإلعالن األمريكي لحق 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
خرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدولة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، ما هي االلتزامات اإلضافية األ

  . وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبالتالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية
  

ل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية على ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتم
تعد مراقبة تلك االلتزامات المهمة المعهود بها إلى الدول األطراف في . اإلعالنات غير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسية

  .جتمع المدنيوالتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراقبون من الحكومة والم) الدول المصدقة(المعاهدة 
آما يجب أن نضع في االعتبار أن بعض اإلعالنات متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية والمالية 

تلك االتفاقيات قد تعوق . الدولية قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسان
الثقافية ولذا يجب أن تحتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسان /االجتماعية/متع بالحقوق االقتصاديةالت

  في المقام األول وليس العكس 
 
 
  ضمانات محلية 

   تصدیقات وتعليقات دولية
 ؟القدرة على تحمل األعباء، ماليًاالمالئم، خاصة  في السكنصادقت عليها الدولة تضمن الحق انضمت إليها أو أي المعاهدات الدولية 

  .)لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق في القدرة على تحمل األعباء ماليًا(
  



  أحكام دستوریة
  ى تحمل األعباء؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم بما في ذلك القدرة عل 

 
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟ 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من عدم التمييز؟ 

  
   الجندر؟-هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساواة بين النوع االجتماعي 

  
  وز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟هل تح 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ 

  
ات الدو                   ه، يضمن إجراء العالق ا يماثل ة دستورا، أو م ا             هل تحوز الدول ا فيه سان بم وق اإلن ة في ظل إطار عمل وأهداف حق لي

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟
  

  النظام القانوني القومي
  هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم، شامال القدرة على تحمل األعباء، آحق منفصل في النظام القانوني للدولة؟ 
  
  إلنساني في األرض والسكن بما في ذلك القدرة على تحمل األعباء؟هل يتماشى التشريع القومي مع الحق ا 
  
  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ 
  
الحكومة ويتم تطبيقها /هل يتماشى التشريع القومي والمحلي مع الحق في التحرر من التمييز؟ ما هي القوانين التي شرعتها الدولة 

لفعل لضمان عدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة القدرة على تحمل با
  األعباء؟

  
هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصولهم على الحق في القدرة على تحمل األعباء تتالءم وتتساوى مع  

  اآلخرين؟
  
 لقومي والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل األعباء؟هل يحافظ القانون ا 
  
هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل  

  ألعباء؟المتعلقة بالسكن واألرض و القدرة على تحمل ا
  
  هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة؟ 
  
هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل داخل البالد، في ظل  

واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية 
  شامال القدرة على تحمل األعباء؟

  
هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم بما في  

  ذلك القدرة على تحمل األعباء؟
  
والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك القدرة على تحمل األعباء هل يتميز أداء القضاة  

  ما هي األمثلة على ذلك؟
 

  شرائع ومؤسسات
  

  هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم في تقرير المصير؟ 
  



ي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن ما هي المؤسسات الحكومية والعامة الت 
  المالئم خاصة القدرة على تحمل األعباء؟

  
  هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط القدرة على تحمل األعباء؟  

  
ي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في ما هي المؤسسات الحكومية والعامة الت 

  السكن المالئم خاصة القدرة على تحمل األعباء؟
  

ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق  
  لقدرة على تحمل األعباء؟في السكن المالئم خاصة ا

  
التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  

  وخاصة القدرة على تحمل األعباء؟
  

ين النوع االجتماعي في ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة معها التي تعمل آضمان للمساواة ب 
 الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة القدرة على تحمل األعباء؟

  
  آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن القدرة على تحمل األعباء لمن يحتاجون ذلك؟ 

 
  السياسات

  الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة القدرة على تحمل األعباء؟ما هي السياسات التي تطبق على مستوى  
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
تماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االج

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

  آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من القدرة على تحمل األعباء؟ 
  

  ا على القدرة على تحمل األعباء في البالد من اجل ضمان عدم التمييز؟آيف أثرت السياسات الوطنية إيجابي 
  

آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تحسين ظروف القدرة على تحمل األعباء في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون  
  ذلك؟

  
  ل األعباء خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقيق العدالة إلى تعظيم ظروف القدرة على تحم 
  

آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق مثل القدرة  
  على تحمل األعباء خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟

  
دولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات ال 

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من القدرة على تحمل األعباء لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
  

الحق في القدرة على تحمل إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو ممارسات دولتك الرسمية في ضمان  
  األعباء؟

 
  البرامج

) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(ما هي الخطوات التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  
طوير البنية التحتية، إصالحات قانونية، ت: قد تشمل(من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من القدرة على تحمل األعباء؟ 

طرق تنفيذ وتطبيق اآثر فعالية، برامج تسجيل السكان، برامج للنظر في التصديق على العهود الدولية وتقييم تطبيق حقوق 
  )الخ....السكن

  



ان في ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنس
وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق 

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

ي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم وخاصة ما هي برامج  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية الت 
  القدرة على تحمل األعباء؟

  
  آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف القدرة على تحمل األعباء؟  

  
خطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على القدرة ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري العمل بها أو يتم الت 

  على تحمل األعباء في الدولة؟
  

هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تحسين  
   إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض وقضايا الميراث؟ ظروف القدرة على تحمل األعباء في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون

  
ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن هم  

   األعباء؟في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الحق في القدرة على تحمل
  

آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من القدرة على تحمل  
  األعباء لمن هم في حاجة لذلك؟

  
ولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها برامج اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الد 

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من القدرة على تحمل األعباء لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين  

  عباء لكل من يعيش على أرضها؟القدرة على تحمل األ
 

  المشروعات
سنوات أو منذ آخر / سنة(ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  

القدرة على في شكل مشروعات استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من ) تقييم قمت به
  تحمل األعباء؟ 

  
ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم،  

  وخاصة القدرة على تحمل األعباء؟
  

   تحمل األعباء؟ آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف القدرة على 
  

ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على  
  القدرة على تحمل األعباء في الدولة؟

  
لتخطيط لها تهدف وتؤدي إلى هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم ا 

تحسين ظروف القدرة على تحمل األعباء في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض و قضايا 
  الميراث؟ 

  
ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة  

  في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم القدرة على تحمل األعباء؟لمن هم 
  

آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من القدرة على تحمل األعباء  
  لمن هم في حاجة لذلك؟

  
ات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود ما هي الطرق التي ضمنت بها مشروع 

الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من القدرة على تحمل األعباء لمن هم في 
  حاجة إلى ذلك؟



  
 من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى 

  من خالل مشروعات تطور بالفعل من القدرة على تحمل األعباء لكل من يعيش على أرضها؟
 

 الموازنات
مع أهداف اإلنفاق  العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانية موازناتما هي ال 

 والتطبيق الحقيقية؟
  

هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج والمشروعات المؤثرة على  
 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟

  
  

 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازناتمكانية االطالع على هل يتمتع العامة وأفراد الشعب بإ 
 التأثير على ما تخوله حقوق السكن من القدرة على تحمل األعباء؟

  
هل تدعم المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية  
 تاجين خاصة بالنسبة لما يخوله الحق في السكن من القدرة على تحمل األعباء؟ للمح

  
ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من القدرة على تحمل  

 األعباء؟
  

عب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من القدرة على تحمل ما هي االلتزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتش 
 األعباء؟

  
 ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من القدرة على تحمل األعباء؟ 

 
 
  عقبات، عراقيل، عوائق. 5

ناصر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح القانوني للسكن المالئم، في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد الع
وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيما يتعلق بتصنيف الحق مع االلتزامات 

االجتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئيسي ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات . الموازية على الدول المصدقة
تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واألولويات المحلية . لحقوق اإلنسان على مر التاريخ

  .ق على الحالة التي تتناولهاآما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطب. لحقوق اإلنسان
  

ضمانات                                 م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م وفي هذه الخطوة فإنك تتق
وق                   . المكونة له  ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق  سوف تنتق

ات                       . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان عينات األسئلة التالية تساعدك آراصد عل
ى تحمل                      والعراقيل والعوائق والتهديدات والقيود التي تسببت في أو هددت بالتسبب في االنتهاك والحرمان من حق وعنصر القدرة عل

  .ن الذي نتعامل معه حاليًااألعباء المالية للسك
  

وافر                 عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت
عنا، فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وض                 . أفضل وأآثر المعلومات ثقة   

  :إال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالية لمعلوماتك
 .التمام أو األحكام 
 .درجة التفصيل والتحديد 
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  
 ).نقص التناقضات: مثال(تكامل المعلومات  
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(االستخدام الفعال للغة  
 .باط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكناالرت: االتصال 
 ).السمعة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمع(مصداقية المصدر : المصداقية 

  



ي سوف تحدد                               ع المحل سكن والواق ساني في األرض وال ة للحق اإلن دات النظري ين التأآي ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسجام ب
اء                  اآلن إلى أي مدى تساهم العو      ى تحمل األعب درة عل ة للحق في الق ة أو فعلي ائق، العقبات، العراقيل، التناقضات في انتهاآات محتمل

  : وسوف تدعم األسئلة التالية تلك العملية. المالية للسكن
  

  عقبات تعترض المبادئ الالزمة 
  تقریر المصير

 هل الناس غير راضين عن القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ 
 

  يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة دور فعال في تحديد شروط القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟هل  
القدرة هل يفتقد المجتمع إلى المعلومات الكافية أو القدرات الكافية للتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في  

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات"انظر {؟ للسكنعلى تحمل األعباء المالية 
القدرة هل تعد األمية عائقًا أما الحصول على المعلومات الكافية للتمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يخوله من حق في  

  }"في طاقم األدوات" رة، وبناء القدراتالمعلومات، التعليم، المقد: "انظر{؟ على تحمل األعباء المالية للسكن
 

  عدم التمييز
 ؟ تحمل األعباء المالية للسكنإلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في 
أي نوع من التمييز الممارس عشاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو ) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

   ؟تحمل األعباء المالية للسكن يؤثر على  مؤسسي في صورة ما
 ؟تحمل األعباء المالية للسكنما هي طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق  

 
   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي

 القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يطبق على تفعيل الحق في  
القدرة على تحمل ييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على هل التم 

  األعباء المالية للسكن؟
هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآور واإلناث في جميع األعمار؟ 

  آيف؟
 

  انونحكم الق
هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات ذات الصلة دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإلنساني في السكن  

 المالئم؟
 

هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية  
ئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في يمكن أن تحد من اثر الضمانات الخاصة بالحق في السكن المال

  الحق المخول اللقدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
هل تعوق أوجه القصور القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير  

االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع عن الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في 
  ؟لى تحمل األعباء المالية للسكنالقدرة ع

هل أخفقت الدولة المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
مشكلة بذلك حدود على خيارات البحث عن العدالة ووسائل االنتصاف أمام االنتهاآات الكبرى 

 للحق اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 

  إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السكن؟ هل أخفقت حكومة الدولة في 
هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصلة والتي  

  تغطي الحق اإلنساني في السكن المالئم؟
ة المتعلقة بتنفيذ الحق هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلف 

 اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 تعمل بسلطة مستقلة؟ ) القضائية، التشريعية، التنفيذية(هل الفروع الثالثة للحكومة  
 هل تنسق الفروع الثالثة للحكومة بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل نظام واحد من القانون؟  
  الجندر؟ -لك، فيما يضمن المساواة بين النوع االجتماعيهل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذ 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

 الديمقراطي؟ 



 ستمر للظروف المعيشية؟ هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين الم 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات الدولية في إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان،  

 متضمنًا ذل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ 
مالئم، بما في ذلك القدرة على تحمل األعباء المالية هل يفتقر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن ال 

 للسكن؟
 هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة؟ 
اجة إلى هل تعتبر قوانين استخدام األرض متحيزة ضد الفقراء، نافية وبشكل تعسفي امكانية الحصول على األرض لمن في ح 

  األرض من أجل السكن وآسب العيش
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

  الديمقراطي؟
قوق اإلنسان في فيما يتعلق بتشكيل هل أخفق التشريع في تحقيق االنسجام بين القوانين القومية وااللتزامات التعاقدية الدولية لح 

 سياسات تؤثر في الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
 القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟هل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  

 
افحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك الضمانات الخاصة أو السياسات المك/هل هناك قصور في انفاذ القوانين و 

  النساء واألطفال، واأليتام، الخ؟: بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل
أو صادقت عليها /هل تخفق السلطات المحلية في االعتراف علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحقوق اإلنسان والتي وقعتها و 

 ن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذلك الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟الدولة والتي تضم
هل يعتبر التشريع القوميوالمحلي غير متسق مع الحق اإلنساني في السكن واألرض، بما يشمله ذلك من الحق في القدرة على  

 تحمل األعباء المالية للسكن؟ 
 القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في هل يعد انفاذ القانون غ 
هل المسئولين عن انفاذ القانون في حاجة إلى تدريب ومعلومات حول الحق اإلنساني في السكن المالئم بغرض االلتزام والحفاظ  

 القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟على الحق في 
أو القضاة إلى الوعي والتدريب على حقوق األرض والسكن والذي يخولهم الحفاظ على /ورجال النيابة وهل يفتقد المحامون  

 القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ والدفاع عن الحق في 
هل أخفق النظام القومي للمحاآمة بأي صورة آانت في قبول مطالب الضحايا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم  
  القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟حايا انتهاك الحق في ض

هل يخفق حكم القانون، أو القواعد، أو انفاذها في حكم قوى السوق بشكل فعال لضمان احترام، وحماية، وتعزيز، وتفعيل الحق  
؟ وآيف يؤثر هذا على )ض القانونيعلى سبيل المثال، السيطرة على االحتكارات، وإجراءات التصحيح والتعوي(في السكن المالئم 

 القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟التمتع بالحق الذي يخوه الحق في السكن والمتمثل في 
هل يقيد القانون المحلي منظمات المجتمع المدني من الدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات التي من شأنها توفير احترام والدفاع  

 ق فيالسكن، متضمنًا ذلك الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟عن وتعزيز وانجاز الح
  

  عدم النكوص/ عدم التراجع
القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن، هل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة المؤثرة منها في  

 أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ الماضية، أو منذ ) العام أو األعوام(على مدار الفترة 
القدرة على هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  

 ؟ تحمل األعباء المالية للسكن
ترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم في الف 

 القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
هل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم فيالفترة األخيرة،خاصة ما يؤثر منها في  

  ؟القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن
و الهيكلية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، هل أدت مالمح البنية األساسية أ 

  ؟القدرة على تحمل األعباء المالية للسكنخاصة ما يؤثر منها في 
درة على القهل أخفقت برامج على المستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق  

  تحمل األعباء المالية للسكن؟
هل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحق  

 القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيما يتعلق بالحق في 
زنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحقاإلنساني في السكن المالئم، خاصة ما هل أخفقن مخصصات الموا 

  القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟يتعلق بالحق في 
، خاصة بالنسبة للفقراء القدرة على تحمل األعباء المالية للسكنإلى أي مدى جاءت جهود الحكومة قاصرة في تحسين شروط  
 فئات المستضعفة أو األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟ وال



 
  التعاون الدولي

هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في  
 تحمل األعباء المالية للسكن؟القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ وهل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع القدرة على 

سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق ) دول، أو مؤسسات مالية(إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية  
 القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟بضمان الحق في 

خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون دولي، "هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  
 في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟) خاصة الفقراء والمستضعفين(وامكاناتها لضمان حقوق الناس " مواردها

 
 

 عقبات محلية  
  شراع ومؤسسات

الية للسكن، هل هناك فجوات أو  القدرة على تحمل األعباء المبقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 
أوجه قصور لدى الدولة، الحكومة، ومؤسسات عامة أخرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما تخوله حقوق السكن 

  من الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
ين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الحق ما هي المؤسسات العامة أو التابعة للدولة التي توجد آضمان للمساواة ب 

 اإلنساني فيالسكن المالئم، خاصة القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
 ؟هل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسسات المجتمع المدني والتي يعتمد عليها المجتمع 

في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر وتنفيذ هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية  
 الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟

تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني في ) بما في ذلك القواعد االجتماعية(غير الرسمية ) الشرائع(ما هي المؤسسات  
 365لمالئم، وخاصة القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟السكن ا

 
 ؟  القدرة على تحمل األعباء المالية للسكنهل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية لحماية  

هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام  
لهيئات التعاقدية ذات الصلة في عمل مراقبة والضغط على المالحظات الختامية الخاصة با

 الموظفين الرسميين؟
 

  سياسات 
هل تتقاعس الوزارات ذات الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق  

على اإلنسان في صياغتها للسياسات المؤثرة في الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة القدرة 
 ية للسكن؟ تحمل األعباء المال

ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في  
 السكن المالئم، وخاصة، القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ 

هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير  
 لى تحمل األعباء المالية للسكن؟ آيف ولماذا؟ القدرة عالمصير في تحديد شروط وظروف 

على نحٍو إيجابي ) حتى بالرغم من التصريحات التي تفصح عن نية رسمية(هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  
  القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ آيف ولماذا؟للتأثير على 

القدرة على تحمل األعباء المالية  الجندر إلى تحسينات في ظروف -االجتماعيهل أدت السياسات القومية للتعامل مع النوع  
 للسكن؟ آيف ولماذا؟

القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ خاصة لمن هل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  
 هم في حاجة لذلك؟ 

 التحسين المستمر للظروف المعيشية، خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق هل أخفقت السياسات القومية للسكن في تأمين 
  القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟الذي تخوله حقوق السكن في 

اإلنسان ذات الصلة بالحق في أو الرجوع إلى اآلليات الدولية لحقوق /هل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبار في و 
  القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن، وأي هذه االليات تلتزم بها الدولة؟السكن المالئم و

                                                 
بهذا المعنى تضم قواعد اللعبة التي يجري في ظلها األنشطة الرسمية وغير " المؤسسات. " المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يضم آل من المؤسسات الضامة والموصلة 365

على سبيل المثال الحادثة من خالل الشباب، (الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات والقاواعد 
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، . ووفقًا لـ دوجالس س). التكنولوجية، التحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، وغيرها من السلوآيات الجديدة

 ." ي يشكل التفاعل اإلنسانياخنراع انسان"، تعد المؤسسات 1993



إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بالقدرة على تحمل األعباء  
  لتحرر من نزع الملكية؟المالية للسكن األمنة وا

هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة منفذة لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار حقوق اإلنسان عن طريق  
وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة الحق في 

 لى تحمل األعباء المالية للسكن؟القدرة ع
 

  البرامج
تقييم أو (الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/العام(ما هي الخطوات السلبية التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة  

وانين تقليل لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ وقد يتضمن ذلك ق) قياس قمت به
 المساعدة القانونية، تدهور البنية التحتية بدون اصالح، انحدار جهود التفعيل أو التنفيذ؟ 

ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن المالئم،  
 ؟ القدرة على تحمل األعباء المالية للسكنخاصة 

 
هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير تحسين  

 ضمان القانوني الحيازة والتحرر من نزع الملكية، في مجال السكن، خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ ظروف ال
  وريث؟هل البرامج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والت 
هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أجل تحسين  

 أو انجاز الحق في السكن المالئم، خاصة القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟/وتقدم احترام، والدفاع عن، وتعزيز، و
المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير تابعين هل تقاعست الحكومة في الدولة  

 لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا من أجل تحسين الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
 

  مشروعات
 إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  أو ما هي األعمال أو االخفاقات ذات الصلة والتي تمت من قبل الدولة وأدت 

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في القدرة ) الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت به) األعوام/العام(االستكشافية في القترة 
 على تحمل األعباء المالية للسكن؟

ي البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف في ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت ف 
 ؟ القدرة على تحمل األعباء المالية للسكنضمان الحق في السكن المالئم، خاصة 

هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟  
 آيف ولماذا؟ 

جنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في هل هناك مصالح لدولة أ 
 القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ آيف ولماذا؟ 

هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلية أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن والخدمات العامة وأزاحت دور  
ضمان اللحيازة والتحرر من نزع الملكية طات المحلية في انجاز الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة ومسئوليات الدولة والسل

 لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
  

 موازنات
هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول النفقات العامة في قطاع السكن، أو في مجاالت تؤثر على التمتع  

 سكن مالئم، بما في ذلك القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ بالحق اإلنساني في 
هل هناك نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في المعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة في  

  مجال السكن والمرتبطة بالحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
 لموازنات العامة غير مالئمة لضمان الحق في السكن المالئم، وخاصة القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟هل تعد ا 
هل هناك قصور نفقات في الموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤثر على القدرة على تحمل  

 األعباء المالية للسكن؟
لعامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات لتحسين هل تعكس بنود الموازنة ا 

ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن، ألولئك السكان المستضعفين والمحتاجين داخل 
 بلدك؟ 
البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي تعمكل في هل يتوفر للعامة امكانية الحصول على  

  مجال السكن ولها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
لمسئولة عن التحسين المستمر هل المعلومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولين والمؤسسات ا 

  للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
هل تؤثر االلتزامات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها في قطاع السكن، مضمنًا ذلك التأثير السلبي على  
  حق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ال



على أي شيء تؤثر االلتزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في قطاع السكن، بما في ذلك القدرة على  
  تحمل األعباء المالية للسكن؟

ة على قطاع السكن، بمافي ذلك الحق في القدرة على ماهي السياسات المالية التي تقيد من الموازنة العامة وتأتي بعواقب سلبي 
 تحمل األعباء المالية للسكن؟

 هل انجاز القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟  
تمييز، هل تخفق الدولة في التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان، وبالتالي تجنب الفساد، والتواطؤ واالحتيال وال 

  والمحاباة، والمعاير التعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الحق  في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن،  

  فرديًا وآذلك جماعيًا؟
لة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول على القدرة على تحمل األعباء المالية هل تسمح سلطات الدو 

  للسكن؟ فرديًا وآذلك جماعيًا؟
هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعوزين للحصول على امكانية القدرة على تحمل  

 األعباء المالية للسكن؟
  القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن، خاصة للفقراء والمستضعفين، والمعوزين؟فتقد الدولة إلى موارد لتأمين هل ت 
  القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟هل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئمو 
أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن من /الخاصة وهل هناك صراع في بلدك يعوق المؤسسات  

 ؟ القدرة على تحمل األعباء المالية للسكنظروف 
هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك القدرة 

 للسكن؟ وهل تعوق هذه الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة فاعلين على المستوى العام على تحمل األعباء المالية
  والخاص؟

  
  .األآثر ضعفًا/ تحدید الضحایا. 6
  

في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق األرض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد 
  .آما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضح. ذين يظلون أآثر ضعفًا وعرضة للتأثرال
  

شعوب أصلية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 
 األفراد المتأثرين ونسبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل ومن الهام تحديد عدد. مصادرة األراضي

  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص
  

يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والشخصيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان 
. رقام والبيانات الديمغرافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاكآما أن األ.  األآثر ضعفا

ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد . شاملة أآثر من نوع واحد من أنواع التمييز) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 
آما يعد تحديد جوانب . يد أي مجموعة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعلأو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحد

سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي عوامل ديموغرافية (الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 
 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى

  
  .المجموعات األآثر ضعفًا/االتمييز بين الضحای 

  
أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 

اء معين ضد سيما في مرحلة الحقة من العملية وذلك عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجر
وعلى أية حال فمراقبة األآثر . االنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما حدث بالفعل

ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد تحديد حل معين للحالة سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة من 
  .اإلعمال الكامل للحق في األرض والسكن المالئمأجل 

  
التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع الترآيز على البعد اإلنساني في ) عينة(وتوجه األسئلة 

  .قضية انتهاك ما يخوله الحق في السكن من الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن
  

  ایاالضح
 :حدد نوع وشكل انتهاك القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن 
o عدم وجود مأوى 
o اإلخالء القسري 



o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o  ات مسلحةعصابات، مستوطنون، جماع(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
  

  من الذي تأثر بانتهاك الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ 
  

 هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي  
  

  :حدد التفاصيل الديمغرافية للضحايا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o بة العمال المهاجرينعدد ونس  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o معرضين للتمييز بناء عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك ال

  .على عملهم، أو وضعهم االقتصادي
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 

 
  ...)ريف، حضر، (أين يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان  

  
متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟  

  ألوقات؟أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك تلك ا
 
 

  :الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
  :حدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال للحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن 

o  عدم وجود مأوى 
o  اإلخالء القسري  
o الهدم التعسفي  
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o عامةمصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات ال  
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة(  

  
  من هي الجماعات األآثر عرضة النتهاك الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ لماذا تعد اآثر ضعفا؟ 

  
  :حدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثال 

o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث  
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o ان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصاديعدد ونسبة السك.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 

 
النساء، األطفال، (قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي  

  )العمال المهاجرون، المزارعون/الالجئون، العمالالشعوب األصلية، سكان األحياء الفقيرة، 
  



  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب
عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على األنواع المحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل يتطور موقف قضيتك وينال تدعيمًا 

ويجب على القائم بالرصد أن يحدد . المتداخل/ الية للحرمان متعدد الجوانبالترآيز على المجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مث
  ).أعاله(تلك األشكال المتعددة من الحرمان لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء 

هاك الحق في تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النت
  :السكن المالئم أو انتهاك متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطة

  
  النساء

  هل تعد النساء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ 
  

  ؟ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى 
  

  هل تعوق ممارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها بحقها في القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ 
  

هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في القدرة على تحمل األعباء  
  المالية للسكن؟

  
  األطفال

هل تعوق ظروف السكن تحقيق القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن آعنصر من عناصر الحق في السكن المالئم إلى حد  
 ظهور العنف واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنزل أو المجتمع؟

  
 مالئمة لألطفال إلنجاز أو إتمام تعليمهم هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن، 

 واستذآارهم؟
  

هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستويات الصحة  
 البدنية والعقلية؟

  
ي التعليم خاصة لألطفال؟ آيف يظهر هل تساهم ظروف المعيشة المنحدرة والفقيرة في إنكار أو انخفاض مستوى التمتع بالحق ف 
 5العنصر رقم ) انظر أيضا الحق في المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات(ذلك؟ 

  
  ...الجماعات العرقية، وغيرها 

  
 من هم ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكار القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ 

  
من حقهم في السكن المالئم خاصة القدرة على تحمل األعباء ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(ل تم حرمان الجماعات أو األفراد ه 

 المالية للسكن ألنهم ينتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو شعوب أصلية؟ 
  

  آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، على الوضع الحالي؟  
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ساعد استخدام   يتمثل الهدف من هذه األداة في تحديد قيمة الخسائر والتكلفة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق          في السكن المالئم ، آما ي
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يم        " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ة التقي ك   العاملين بمجال حقوق اإلنسان بكل مرحلة من مراحل عملي ضمنًا ذل  مت

ضارة عن انتهاآات                       ار ال دخل لتخفيف اآلث ان الت م أو آ عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ
ة الر                   . حدثت بالفعل  سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق اك           صد وقد يشترك نفس الع ان يكون هن  وفي بعض األحي

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . ل بينهم في تلك المراحل    تخصص وتقسيمًا للعم   ام المطلوب ة  ن هذه األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمبطريق
ا             ة ذاته ة في العملي ر من منظم ر من شخص أو أآث اك،    ف .ومكملة لبعضها البعض وذلك في حالة اشتراك أآث ان هن ى سبيل   إذا آ عل

ة تتخصص   أو منظمات  ، فرق عمل    المثال ا ف      في د مختلف ة بعينه اطق جغرافي أنه      إراسة األوضاع بمن ة من ش ذه اآللي ق ه أن ن تطبي
  . في مثل هذه الحاالتوارد حدوثه ساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقائق الي

  
ة الرصد، سو          إنما  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم       منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    ى عملي ائمين عل وي حجة الق اء تق

اهيري             دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    سياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم د          . أو تحليل ال م فهي تحشد التأيي ومن ث
  . للحرآة من أجل وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهم

  
ة لكل                       ن التكلفة المادية أو القابلة      إومن هذا المنطلق ف    دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال للقياس بوجه عام والناتجة عن انته

تم اخذ                ) ويقصد بها هنا األسرة   (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال متضررة ثم يتم جمعها ، وبالتالي فف
  . لك في عدد الوحدات المتضررةعينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذ

  
اس           ة للقي ر القابل د الكمي   وعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي ا في         أو التحدي ارير به سجيلها وإعداد تق ضا ت ين أي والتي يتع

  . ويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل للجدول الخاص بالقياس سردية، صورة
  

يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلدك مثل قانون     (ين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل           ومن هنا يتع  
ثًال من أجل                        الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل المرور والخالفات التي تنشأ في هذا الشأن أو الق

در             إ). يد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض     الوصول إلى منهجية لتحد    ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي ن التحديد ال
ين الرا اون ب ر من التع زمنصدآبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت ك ف. ومجتم ى جانب ذل ن إ إل

دار الوقت   الحصول على قدر آبير من األرقام حول الخسائر يتط   ى م م   . لب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن
ل            ي امج و    تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو تنسيقه من قب ديهم برن ذين ل زام با  هؤالء ال اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل

  . المدى البعيد
  

ا ف              لقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسا     تسعى  هذه األداة   إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إئر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال
سيين  ذا   الرئي ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته ن ج رة م اتهم مباش تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ؤالء ال م ه صد به سيق

سري     خ  ،االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخالء الق ذه    ( ال تم استخدام ه اك   ي واع االنته ة أن اك من    ). األداة لكاف ذلك فهن آ
ذين يتعرضو                   م هؤالء ال ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال و  نيطلق عل ال    خسائر  ن للخطر ويتحمل  ناتجة عن أفع

ر مباشر، و                        شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب       موجهة لغي ضحايا غي     من ث ر وضع خسائر هؤالء ال
  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين

  
اس     " المنهجية"يحتوي العمود الثاني والمعنون      ة      " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   بجدول القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل

واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. تلك الخسائر والتكلفة  آيفية حساب   إلى  التي تم تقديرها وحسابها ، آما يرشدك         سجيل أن بت
م           "االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع الخسارة أو التكلفة في           سكن المالئ وم        " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال

د                وفي هذا المكان أيضًا يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخس           .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل ائر والتكلف
ازل   د المن دم أح راء ه ن ج ًا م ضررين جماعي ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ود . لمت ذلك العم وارد ب أن الوصف ال

  . يجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود سطر أو سطرين" المنهجية"
  

غير أننا نوصي بأن   (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       "طويع وتعديل    هذا ومن الممكن ت   
ائج                  ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن حساب      .)يشترك جميع المراقبين في دراسة أي ى سبيل المث  وعل



وفي جميع .  بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي  خسائر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين     
ة االنتهاآات الخاضعة للدراسة         المي لتكلف الي ع م إجم واردة في       . األحوال من الضروري الوصول إلى رق يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel مرفقة ببرنامج العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريحة من التكلفة باستخدام المعادلة ال
  

  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 
  

  . الخسائر المادية للضحايا 
 .الخسائر غير المادية للضحايا 
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  
 ). يةمتضمنة الخسائر االجتماع(الخسائر غير المادية لغير الضحايا  

  
  

  التكلفة/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر
  الخسائر المادیة للضحایا 

  :المــبانــــي
  

سجالت    . القيمة السوقية العادلة للمنزل، أو المأوى أو أي مباني أخرى       رد في ال وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت
داً         إوعلى سبيل المثال ف   . يثةالرسمية لمعظم القوائم الضريبية الحد     سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي

سوق               قديمًا ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ة مع القيم ضا    .  غير متوافق مع الزمن الحالي بالمقارن د تكون أي وق
الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر" يعبر عنها  ، وهي القيمة التي   "قيمة المضاربة "القيمة السوقية أقل من     

يم  - إذا تم الحفاظ على جزء منه -معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وبعد إجراء تغييرات عليه          للتداول في النهاية أو إعادة التقي
السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة         في   يتمثلوالمرجع الذي يعتمد عليه في تحديد القيمة السوقية         . فيما بعد 

تعتمد المنهجية األساسية على الحصول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط        . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      
  . العادلةأو التداولية بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة السوقية 

  
ة              وف د القيم ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل ي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق

  . السوقية هو التكلفة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحالية
  

ذه           تمثلون في  الضرر في هذه الحالة ي     م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل المالك وأصحاب الحق، وي
   . الوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم الحيازة التقليدية

  
  

  األرضقطعة 
ا                       قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        انبي العق ة ج د قيم ا تحدي تم فيه ي ي وائم مع األوضاع الت ر األرض والمباني بشكل منفصل للت

ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المباني، ولكنه ينص             امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     
زاع           . على الحق في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني           آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند حدوث ن

ى حساب                             . رىعلى إحداهما دون األخ      ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال
  . ، يمكن الجمع بين قيمة المباني وقيمة األرض أيضا في النموذجقيمتهما معًا

  
ا               ى أو حيازته ى من     في تل  . وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم عليها المبن ة، يكون عل ك الحال

سائر    ساب الخ ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي ي بعض  . يجري عملي ك، ف رغم ذل وب
ه بالضرورة            ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة "الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ل   " أرض دول تم نق أو ي

ا إذا آانت الحال                     .  إلى الدولة  ملكيتها ة ليحدد م ذا   ةولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د  هك عن
  . حدوث اإلزالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمه

  
ا ال            ام عليه زل ف  هذا وفي حالة قيام الدولة بمصادرة األرض المق ه   من ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي

  . وفي مثل هذه الحاالت يتم تحديد تكلفة األرض من خالل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخر. محددة للمنطقة المقصودة
  
  
  حتویاتالم



ة جرد بالم  ينبغي على آافة المتضررين أن يتعاونوا مع فريق العمل الميداني في             ات عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية        قيمة اإلحالل وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على أساس         . عملية الهدم  ة ال د  .  لجميع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه ة، واأل(تك واد الغذائي س، والم اث، والمالب ل األث خمث ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ) جه
ة    . عرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكون آافية لتغطية تكاليف اإلحالل     ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  (. إلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي فقدت أو دمرت نتيجة لعملية الهدم            وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
ن      ي ال يمك ة أو الت ر المادي سائر غي ك، فالخ ع ذل ا؛ وم اليف اإلحالل له د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي األخرى ذات القيم

ا        " الخسائر غير المادية للضحايا   "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           درج في       في النموذج، مع شرح له يمكن أن ي
  .)النموذج أو يرفق به

  
  :الخسائر الموازیة

ذه الخسائر ممتلكات        شمل ه يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية التي أصابت ضحايا غير مباشرين بشكل خاص، وت
اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات     وفي حاالت اإلخالء أو     . الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات التي اتخذت        

  . ، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما قد تدمر تمامًاأو المتفجرات مثًال
  

  :البنية األساسية
ة أو اإلخالء أو المصاد                              ة اإلزال ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت رة يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني

ائي أو من خالل       . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    د آهرب ا بمول تم إحالله مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح
ة        . شراء الطاقة من مصدر بديل     ى عملي اج إل د تحت ة، ق والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب

ك         .  شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر        إحالل من خالل   سبية لعنصر         -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش
وع العمل                                  ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل  -العمل بالسعر السائد الستئجار ه  تمث

  . سمالقيمة التي يجب حسابها في هذا الق
  

  الخسائر التجاریة
ذه الخسائر                   سم، وه ذا الق ة في ه ذه التكلف درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري

  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي
  

  المعدات واألصول
دادات            يشمل هذا البند قيمة اآلالت والمعدات، واألصول األخرى،          ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . مثل األث

سلة أو ورش اإلصالح    . يشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين والتي فقدت أو أضيرت في الحادث         ك أن المغ والتي  مثال ذل
ا، وينبغي أن                   ا ورده تم التعامل معه ة ي ذه الحال ذه الممتلكات    حسب   تتحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ة ه ذا  ضمن قيم  ه

  . الرقم
  الدخل المتوقع

وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن العجز عن تقديم السلع والخدمات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،                      
ل         وهنا يجب   . أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الوفاء بها بسبب الحادث            ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل حساب اآلث

د                   . بطرق مختلفة  ا لتحدي تم تطويره محلي ا ي د من الخسائر منهج العمالء           "ويتبع هذا البن ا ب سوق وعالقته شرآة في ال ة ال آأحد  "  مكان
ي للمؤس              ى    (سة األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال التي تتكون عبر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل

  ). قانون التأمين
  

  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 
ية     ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ة المال ي عالق أنها أن تلغ ن ش صادرة م الء أو الم ة أو اإلخ إن اإلزال

ك،   . عمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار      والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة المادية، مثل المواد الخام وال          ورغم ذل
ات أو                                    املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ي حصل عليه يم الت ك الق سئوليته عن رد ثمن تل ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م

أما في حالة تخلى المدين عن . الطويلزيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا القسم على المدى القصير والمدى 
ذه الخسائر         ) مثال في حاالت الكوارث الطبيعية    (الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية            ينبغي رغم ذلك حساب ه

  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 
  

  الماشية
الزم             يتم حساب قيمة الماشية المفقودة وتكاليف العال   ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه ج للجزء الذي أصيب منه

وع من العمل          ذا الن تئجار ه ة اس ة      . خالل الوقت الذي أنفق في جمع الماشية التي تشتتت على أساس تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم
ة                  الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع الماشية أو منتجاتها في الظروف الط             ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم بيعي

ذآورة                      . على المدى القصير والمدى الطويل     ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ستخدم في العم ات ت وفي حالة حساب قيمة الماشية آحيوان



ة المواصالت، والعائ                    ادة في تكلف ية، والزي ذه الماش ود     تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه د من خسائر المحاصيل، أو البن
  . األخرى ذات الصلة

  
  األرض

يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير المرتبطة بالمبنى الذي وقع عليه الضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو         
ورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،        وقد تكون هذه األرض مجا    . الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرنا أعاله        

ة اإلخالء                 . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ا آنتيجة لعملي وقد تفقد هذه األرض بالكامل بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته
د ي         . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ه ق ا، ولكن ى     وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك الحق في األرض تمام ودة إل ع من الع من

  . في تلك الحالة، يتم حساب قيمة األرض محل التقدير آخسارة آاملة. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء
  

  األشجار والمحاصيل
ادة زراعة نب                      ة إع ى أساس تكلف ل للحصاد عل ارا أو أي شيء قاب ة   يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم ات مماثل ات

د                          . محلها شكل سردي تحت بن درج ب الخسائر  "أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن تن
ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي ة للحصاد              . حسبما يكون مالئم تج محاصيل قابل ي تن ة األشجار الت ا قيم أم

على المدى القصير والمدى      (يمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                وق
سها أو                 ). الطويل ع األشجار نف ع من بي ويجب حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق

  . محصولها
  

ضا   - إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   -ئر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث        آما أن الخسا   ا أي  له
ة            . قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع ويمكن حساب األضرار المصاحبة     . ويتم حساب األضرار البيئية على أساس تكلف

طبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في لذلك على الحياة البرية واألصول ال
وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . وآلما أمكن ينبغي إدراج القيم الكمية تحت هذا البند        . ذات الوقت 

ر              التقريري في آل من األقسام المتعلقة بالخسائر         ا هو أآث ى م غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل
  . عمومية

  
  

  األجور/في الدخلاالنخفاض /الخسائر
ا                    رزق مرتبط ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم قد يترتب على فقدان المن

ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. فقدتبالمسكن أو باألرض التي    وذل
ا، أو              . الوقت الذي يمضي دون عمل منتج نتيجة للحادث وما يترتب عليه من أحداث             دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت

ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  (ص إلعادة التوطين    تفرض الضرورة ضمان عمل بديل، خاصة إذا آان المكان المخص          بعيدا عن مك
ل من األجر أو                        . المعتاد ى المدى القصير أو المدى الطوي دخول األخرى عل ة األجور وال ة، يجب أن نخصم قيم ولحساب هذه القيم

وع الحدث                  ل وق ة قب ى عمل    وحي . الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظروف العادي ث أن الحصول عل
ا األخرى،                       ة وبعض المزاي جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سابقة، واألقدمي

ة لل  . فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل حساب  وقد تكون األقدمية في العمل غي
ة      . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ا تحتمل إمكاني ة نظري ذه األقدمي ومع ذلك، فلو آانت ه

  . الترقية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذا البند أيضا
  

  الرعایة الصحية
ار             . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اعيين آث ين واالجتم اء الطبيعي د سجل آل من العلم وق

د       . اإلخالء وإعادة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة          ائج الملحوظة تحت بن ذه النت درج ه وبينما ت
سان أو  . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "للضحاياالخسائر غير المادية    " ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن

م  "األضرار الصحية األخرى ترجع إلى قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير                  األل
ضحايا                     ويمكن أن يشكل أي نموذج يؤخذ م        ". والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه ن مث

  . تحت هذا البند
  

وغالبا ما يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤقت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن             
ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . اصةيوفرون لهم هذا اإليواء البديل في مساآنهم الخ    مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي

  . قيمة إضافية تضاف إلى تكاليف الرعاية الصحية) الخ
  

  اإلیواء المؤقت



زل عن سكنى بدي                 ة للمن ازة اآلمن ان من الحي ة مع   غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم ل
ة أخرى               ة أو في منطق ى أساس سعر           . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ة ، والتي ينبغي حسابها عل ه قيم سكن ل ذا ال وه

آخر                        شكل أو ب ضا      . اإليجار العادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ذا أي ؤدي ه وي
ارهم                           إلى اتساع التعريف     ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال الحقيقي لمن ه

ا                ي يتحملونه ى أساس الخسائر الت ة عل ك          -ضحايا من الدرجة الثاني ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال
  . أضيروا مباشرة من اإلخالء أو المصادرة أو الهدم

  
  المصاریف القضائية واإلداریة

ات                   ضائع والنفق ق بالوقت ال ضحايا لخسائر تتعل عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد يتحمل ال
ل وقوعه        (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ذا الخطر قب ة ه ة معرف ك في حال ساب وينبغي ح  ). وذل

ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري دفاع   ) البيروقراطي ة وال شارات القانوني و   . واالست ى ول حت
ة أو منظمات          (آانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات              ر حكومي القاعدة  منظمات غي

ذه الخسائر            ) الخدمات المجانية العامة األخرى   أو  المجتمعية   ود    . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه اليف الجه وتتحدد تك
  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا"اإلدارية للموظفين العموميين فيما يلي تحت بند 

  
أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال اد/وقب م، ع م له سكن مالئ ى م ضحايا عل ى ال اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ة م

ة         . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       املة الرسوم والخدمات القانوني ة ش ذه العملي ويجب حساب التكاليف التي تنفق في ه
  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها

  
  المسكن البدیل

ديل        م    ويدرج هنا تكلفة الحصول على مسكن ب ل ودائ د                 . ( مماث ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي
ة األساسية                                   اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ل للمسكن ال ى سكن مماث شتمل عل ويقصد بالمسكن المماثل أن ت

ديل، حسب الظروف      وقد يتضمن ذلك حساب قيمة الخواص القابلة ل  . والموقع والخدمات  . إلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع
دل                    رقم المع ا، وال مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها السوقي قد يكون مختلف

ة  . يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   . األساسية أو الخدمات  وقد يكون ذلك المسكن مماثال في معظم خصائصه، ولكن تنقصه البني في ه
ي                    سعر المحل ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه اثال للمسكن             . الحالة يجب إضافة تكلف د مم ان المسكن الجدي ل، إذا آ وبالمث

ساآن،     األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة العائلة والجماعة األصلية التي ينتمي                   ا ال  إليه
  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 

  
ة                            أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة بدرجة أو ب ة دائم ه طبيع ة المدى     "وحيث أن هذا البند من الخسائر ل . من النموذج   " الخسائر طويل

الي              ة، وبالت ة طويل م عملي ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في          وعادة ما يكون الحصول على مسكن بديل دائ إن حساب ه ف
  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك

  
  إعادة التوطين

ضا     . تشكل نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطين   ذا أي شمل ه د ت وق
د    ل المدى          قيمة الجهد والوقت المبذول من قبل أشخاص عدي ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف وينبغي  . ة  حت
  . حساب آافة التكاليف المتعلقة بذلك بقدر اإلمكان

  
  تكلفة المواصالت

ى المواصالت             ن إ(هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو المصادرة وما ينفق عل
ى محل              . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في االنتقال من وإل

ام   ابر، والقي ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل رزق، وزي مصدر ال
  . رسمية األخرى، الخبالمهام الخاصة أو ال

  
  الخسائر غير المادیة للضحایا

  الصحة 
ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه      إ

ه أو ف             . في صورة مادية   دان الشخص لحيات ه ألحد أطراف الجسم من خالل       ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فق قدان
ال     ذه     . الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع وهن

  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك
  



  الحيز المكاني المتاح للحياة
اة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى      ن تقليل الحيز المكاني المتاح لألفراد للحي      إ

سية                       ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال األسر التي تعرضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء أو األقارب في المن
د مثل العصبية الدائمة واألرق باإلضافة إلى احتمال اإلصابة بأم   دير الخسائر          .  راض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن

  . شرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي تعرض لها المتضررين
  

  الحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازل
اب       أن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي للحصول على التراخيص الالزمة إلع               ازل في أعق اء المن ادة بن

دير       ي تق ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف ستهلك وال ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ اله
  . الخسائر

  
  األضرار النفسية

 يصاحب عمليات الهدم أو     يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذهني والضرر النفسي والسيما إذا آان                
ات         ذه العملي اجم عن ه شرد الن أن     . اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت ذا الخصوص ف وفي ه

ذه                       ل ه شونها في مث ي يعي اة الت ى المعان ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ األطفال هم أآث
ل             . روفالظ ة مث شريعات المحلي ى الت وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل

  . تلك المتعلقة بالمرور أو التأمين
  

  تشتيت األسرة 
شتيت األسرة الوا إ ى ت ؤدي إل د ت سكان ق ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ات ن عملي صدع العالق دة وت ح

ول                            . العائلية ر المقب سلوك غي راد لل ذا الوضع بعض األف دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب إضافة إل
  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية

  
  فقدان المجتمع

ؤذي التماسك             ن عمليات اإلخالء وخسارة األرض إلى ج      إ شتيت المجتمع وت ى ت انب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل
زة                          ا من األجه ل  (االجتماعي بمرور الوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث

خ     الدعم الموجه لرعاية الطفل بأشكاله المختلفة ، وتقسيم العمل عل          ي ال دعم          ). ى المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم
تحملن                                 ساء ي أن الن ذا اإلطار ف ة أخرى ، وفي ه ة من جه هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآة في األنشطة االجتماعي

  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك
  

  االستثمار في البنية األساسية 
ة             ن أآثر الم  إ ل والطرق         (جتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) مث والس

سري أو      . آانت أجهزة اإلدارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء         وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإلخالء الق
  . م يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوعيةالمصادرة أو الهد

  
  االستثمار في المرافق الصحية ونظم التخلص من المخلفات

اب الخدمات                  إ يما في غي ة ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلول بسيطة والس ا   .العام ومن هن
ه والتي                 دم أو اإلخالء أو خالف ات اله اجم عن عملي شتات الن فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل
اة متضمنة الحق في            تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الحي

  . ة من جراء هذه االنتهاآاتالرعاية الصحي
  

  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية
ذه          إ ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه

ذا   الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إلى جانب ذلك فأن الظروف المعيشية                 المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه
  . العنف االجتماعي

  
  االستثمار في البنية التحتية التعليمية

ؤدي                   إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س ن المشروعات المنفذة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت
ام الدراسة     مثل عد (إلى انهيار التعليم الرسمي      ة حيث             ). م انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من

  . يعمل فيه األبناء على أداء واجباتهم
  



  الموروثات 
أثر وال شك من جراء ا                       إ اك  ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان والثقافة تت النته

وعلى جانب آخر فأن الخسائر غير . ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   
ة   "القابلة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة                    الخسائر غير المادي

  . النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق لهفي " للضحايا
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 
  

  البيئة والنظام البيئي 
ات              إ ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف ن مختلف أشكال انته

اة في   اإلخالء وما يستتبعها من تشريد و   فقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي
  . بيئات غير آمنة وخطيرة عليهم

  
  األقدمية /الحيازة

ازة آ               إ ع بحي ة والتمت ة من جه ة  ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث الملكي من
ى        . للمأوى من جهة أخرى    درة عل دون الق دان األرض يفق د فق أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع

ا           . تقديم النصح أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك       ي عاشوا به اطق الت ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف آ
ا                          لفترة طويلة إلى منا    م إليه م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن . طق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني

ر ملموسة ولكن يمكن               ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي آذلك فأن التدهور البيئي الناجم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س
  . حسابها أيضًا في النموذج

  
  ياسي التهميش الس

ادة                        إ ات إع وان ثابت ، أي أن عملي ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ن األشخاص المشردين في العدي
يما في ضوء                     ا وال س وا إليه ي نقل اطق الت التوطين تؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن

  . لمهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمةعدم تمتع هؤالء ا
  

  التهميش االجتماعي
ه                   إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي يعيش به يعني عادة فقدان التكامل االجتم

ا يق                      ادة م ة ع أطراف المدين م للعيش ب تم نقله ذين ي ة         فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ت
  . التحتية االجتماعية على حد سواء

  
  مخاطر أخرى 

قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ن فقدان المنزل واألرض ورأس المال االجتماعي        إ
ساء الالتي تعرضن    . وجود مصادر لكسب الرزق والدخلالطبيعية التي قد تضر بهم وال سيما في ضوء عدم     وفي هذا السياق فان الن

  . للتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على انتهاك حقهن في السكن المالئم
  

  الخسائر المادیة لغير الضحایا 
  الشرطة

ذا                   ن المسئولون المخولون بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ عل        إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم ى الحق في السكن المالئ
اتهم                                   ذلك مرتب م وآ ام عمله إذا قمت بحساب عددهم مضروبًا في ساعات وأي ة ، ف ام للدول اق الع الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف

  . ة في هذا الشأنوالمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على حجم اإلنفاق العام الذي تتكبده الدول
  
  

  الجرافات 
ازلهم        ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . تسن المحاآم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال

ى  . انصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه العمليات           ين عل ى   وفي الحاالت األخرى فيتع ائم عل  الق
ات                   ذه العملي ل ه ام لمث اق الع د اإلنف شغلونها لتحدي ذين ي مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال

  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم
   القانون اممارسو



ستهلكون         ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق األرض والسكن ألحد األشخاص أو ضده آذلك            إ اآم ي املون بالمح  القضاة المحلفون والع
ة الخاصة لكل                   ه والتكلف ذي يبذلون د ال أن مستوى الجه ذلك ف ة ، آ المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزانية العامة للدول

  . تساعد أيضًا في تقدير التكلفة في اإلنفاق العام) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 
  
  لجيش ا
وات المستخدمة        ن  إ سية وهي الق ة العك ذلك في الحال أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ

ذه                      دًا لوضع ه ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه لمنع مثل هذه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف
   .التقديرات في نظر العامة

  
  القوات األخرى 

ذه                            ام والوظائف في حين أن ه بعض المه ام ب في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي
  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا

  
  البيروقراطية والمسئولين 

يش و ات التفت ضمين عملي ضًا ت ك أي ة  يمكن ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب التحقي
  . وغيرها من المهام المكتبية في المؤسسات العامة في دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامة

  
  

  الخسائر غير المادیة لغير الضحایا 
  ماعية التكلفة االجت

شية                             إ ه ، حيث أن الظروف المعي ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل
ة            . المتدهورة في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي           ات عدائي ق عالق ى خل ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم آما أن فق

ه                       بين السكان الذين يت    م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . نافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ
ة في                     ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل د ت سة ق شية البائ الظروف المعي

  . انخفاض الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة
  

  النظام المدني 
دهور    إ ة ت ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت صادية واالجتماعي وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم ن النظ

د رد                             ة تع زع الملكي دم ون سكان واله اري لل ل اإلجب الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق
سكن          فعل طب  احترام الحق في ال ا ب ازاء عدم التزامه ة ب يعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول

  . المالئم للسكان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذ
  

  الشرعية السياسية 
لة ذاتها التي ارتكبت على أرضها االنتهاآات ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزاب السياسية والحكومة وحتى شرعية الدوإ

ن إوبالتوازي ف. تتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد من حقائق وأرقام حول الحالة المعينة التي يتم دراستها
عادة شرعية هذه األجهزة العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نتجت عنه يتضمن بطبيعة الحال تكلفة است

 .ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة
  
 

 مصفوفة الخسائر 
 

 قائمة محتویات السكن 
 
  أصحاب الواجب /صاحب. 8

إن الراصد المحترف لحق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب الواجب من الناحية القانونية 
مع اآلخرين إما في عملية االنتهاك أو في حل ) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . ويةوالمعن
إن جمهور النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتما إلى . المشكلة

أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه / القانونية المسئولة عن أعمال التفويض وصورة آاملة وواضحة عن الشخصيات
  .اآلخرين من البداية وحتى الوقت الحاضر

  



وآما ذآر آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية حيث أن الدولة هي 
وتتمثل واجبات الدولة  . لتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوقالكيان القانوني الم
  :في ثالث نواحي

  تجنب الحرمان 
 حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان 
 .توفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المساندة والعدالة للمحرومين 

   هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهلوربما تكون
وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب . حماية أو معالجة الحرمان وذلك من خالل العقبات المحددة آنفا

 . العالميمثل الكوارث الطبيعية أو الكساد االقتصادي
  

فمن الممكن . إن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تسهم في حدوث انتهاك
وربما تجد أن .  والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وطنيين IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . ئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشرهؤالء األطراف مس
أي في حالة (ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . لديها نفس األثر مثل الدين أو الممارسات االجتماعية التقليدية

الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا عوناإلنكار أو الفشل في حماية وضمان تقديم ال
وفى بعض . تحصل على أصول بصفة منتظمة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليات إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضي

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . ادة التوطينالحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية سياساتها الواضحة بشأن التعويضات و إع
اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للمشروعات العامة الدولية ولذلك فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين 

  .المختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجب
  

، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى وال يجب أن نغفل حقيقة أن أصحاب الواجب
فما هي مسئولية الدولة في . ما آان عليه، من الممكن أن يكونوا أيضا أعضاء في المجتمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحايا

  هذا الوضع؟
  

رام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق إن الدولة بصفتها الجهة القانونية المسئولة عن احت
اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل مباشرة في تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان 

والمناطق التي تمارس فيها (لتنظيم سلوك األفراد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها 
ات حقوق اإلنسان إن معاهد... من أجل الحفاظ على الحقوق) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر

وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق 
اإلنسان من قبل أطراف ثالثة ليس فقط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ولكن 

  .أيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات المعنية أو الدولة نفسها
 

ى مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب الواجب وااللتزامات القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك استخدام وللحصول عل
بكفاءة بما أن آل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة من " طاقم األدوات"

  .صرأصحاب الواجب الذين يتماشون مع هذا العن
 

  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين
هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن والتحرر من نزع الملكية؟ وما هي  

 تلك الخطوات المهملة؟
...) القضاء، العودة ، التعويضات، الخمثال عن طريق (هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واألآثر ضعفا وساندت الضحايا  

فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصة القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات 
  الوقائية واإلصالحية؟

مثل تعليم حقوق اإلنسان، (للسكن؟ هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق في القدرة على تحمل األعباء المالية  
ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه ....) الحمالت، إعالنات الخدمة العامة، إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخ

 اإلجراءات؟ 
 هي عقد أم هل. ما هي عالقة الدولة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باالنتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقة 

 اتفاق معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاية سياسية، الخ؟ 
  

  إنكار القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟هل أثر فاعلون أخرون على : أصحاب الواجب الثانونيين
 

 من هم  وما هي هل هناك فاعلون آخرون محليون غير الدولة مسئولين عن إنكار حق القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟ 
  ؟أدوارهم



 مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية (IFIs)ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية  
/ عاتأومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط التي تؤثر على القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن في المجتم

  الدول المتضررة؟
ما هو دور وتأثير الشرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات والشروط الخاصة بحق القدرة على تحمل  

  الدولة المتضررة؟/ األعباء المالية للسكن في المجتمع
عباء المالية للسكن؟ والى أي مدى يمارسون آيف يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئولية انتهاك حق القدرة على تحمل األ 

 االنتهاك؟بالتأثير على سياسات الدولة وبرامجها والقوانين الخاصة 
  

 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزامات القدرة  هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 
 األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ على تحمل األعباء المالية للسكن؟ ولو آان 

  
ما هي تفاصيل تلك السياسات أو ميثاق العمل؟ وآيف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم والقدرة  

 على تحمل األعباء المالية للسكن؟
 

 ع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر م 
 

 قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل يضعون العواقب المحتملة غير المقصودة في االعتبار؟ 
 

في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية انتهاك  
 على تحمل األعباء المالية للسكن؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟حق القدرة 

 
هل تفتقر السلطات المحلية إلى االستقاللية في تنمية السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان حق اإلنسان في  

 المسكن المالئم وخاصة القدرة على تحمل األعباء المالية للسكن؟
 

لسلطات المحلية هذه االستقاللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة هل تستخدم ا 
  في االنتهاك وإنكار التزامات الدولة وسياستها الوطنية؟

 
  تقييم
حمل األعباء المالية إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالقدرة على ت 

 للسكن؟
  

إلى أي مدى يكون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالقدرة على تحمل  
 األعباء المالية للسكن؟

 
 
9 .Actions 

The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 
but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.  
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(gularly for updates and further reference website reorg.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  



 
Action 

Preparation Implementation 
Solution 

Alternative tenure options  
Develop “limited equity 

cooperatives”366 Gather information for 
community to consider 

tenure options 
Inform and train 

community in pursuing 
land-tenure options367 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate housing368 

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations 

and centers provide legal 
advice and representation 

to disadvantaged 
individuals and 
communities369 

Organize popular 
resistance to HRAH 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)370 

Community blocks housing 
rights violations by State and 

non-State entities 

Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH371 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns372 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 
Train communities (in 

HRAH, strategic planning, 
technical skills, etc.)373 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

                                                 
366 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 

limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

367 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research and 
Education Program, University of California, 1996). 

368 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  

369 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 
Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

370 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

371 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 
372 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 



assistance to 
disadvantaged community 

on an affirmative-action 
basis 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education374 

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)376 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 
to build strong 

argumentation375 
Public-information 

campaigns377 

Convince public of violations 
and need for resolution 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)378 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 
Community housing and built 

environment upgraded on-site 
as alternative to relocation. 

Organize and divide 
volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social 
capital379 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  

                                                                                                                                                                      
373 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 

374 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 
guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 

375 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 
Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

376 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  

377 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
378 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

379 Ibid. 



Consult with community 
representatives and 

conduct an inventory 
(enumeration) of 

community human 
resources and social capital

Identify and locate 
absentee landlord381 

Establish a tenants union380
Community presents a 

common position in defense 
of its rights and interests 

Cooperate and negotiate382  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution383 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions384 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

Cooperate with National 
Human Rights 
Institutions385 

Propose and lobby for the 
implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights386 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 
Negotiate with municipal 
authorities to include the 

Increase community 
participation in design, 

Maintained and upgraded 
social housing 

                                                 
380 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  
381 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
382 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

383 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

384 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 

385 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 
(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 

386 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action [Professional 
Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 

 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 



community/civil society as a 
partner387 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing388 

Train in negotiation and 
mediation skills389 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing390 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 
Propose and implement 

National Shelter Strategy391 

Develop community/local 
government cooperation 

Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

rights systems)392 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 
retrogressive violations)393 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

                                                                                                                                                                      
387 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

388 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 
389 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

390 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," in 
Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

391 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 

392 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 
E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 

393 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 



Develop / reform / enforce law394  
Law and policy enforced to 

respect, defend, promote and 
fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Violators prosecuted and 
punished Collect sufficient data to 

determine material and 
nonmaterial losses to 

victims of housing and land 
rights violations 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., 

India)395 
Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 
Lobby parliament 
Raise test cases, 

constitutional challenges 
through court system 

Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

Law promotes housing and 
land acquisition and retention 

in disadvantaged 
communities consistent with 

international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

Conduct national housing 
and land rights 
assessment396 

Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform397 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 

                                                 
394 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

395 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 
prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   
396 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 
397 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-

hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 



Monitor and survey 
practices of public and 

private lending institutions 
for discrimination practices 

and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions398 

Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 

strategy training399 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences400 

Present admissible 
evidence in litigation on 

behalf of victims401 Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

                                                 
398 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 

available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 

399 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 
(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 

400 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
401 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  



Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 
lawyers, prosecutors and 

judges402 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 
women and gender-

discrimination victims 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses403 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  
Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up404 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

                                                                                                                                                                      
http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 
402 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
403 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 

404 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 



relief provision housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

(temporary) housing 

Resource mobilization  
Design, adapt and 

implement alternative-
finance schemes; (e.g., 

small savings toward 
common projects) and self-

financing for needy 
inhabitants (with freehold 

tenure options)405 
Establish and operate 

nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing406 
Organize self-help 

cooperation through 
rotating community credit 

(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing407) 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Immediate, diligent and 
effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
405 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

406 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

407 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 



Develop microcredit 
schemes (for upgrading 

and construction, but with 
social and legal 

components providing 
HRAH content)408 

Analyze economic costs of the various possible 
alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit409 

Plan/undertake reconstruction,410 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

                                                 
408 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 

Community Lands Trust (1996). 
409 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 

Community Lands Trust (1996). 
410 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 



Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective411 

Develop participatory 
budgeting412 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria413 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 
Legal recognition of 

traditional legal and tenure 
systems and provision of 

secure title415 
Legal recognition of tenure 

and the human right to 
adequate housing of people 

without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)414 
 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

                                                 
411 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); Maria 

Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

412  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
413 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 
414 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
415 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 



Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)416 

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees417 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses418 

Transitional justice (post conflict)419  

Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission421 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced evictions/removals422

Social reconciliation 

Social reconciliation Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences420 

Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees423 

                                                 
416 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
417 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
418 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

419 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  

420 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
421 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

422 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 



 
Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
  

  التقييم والمتابعة. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه . عها تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوتحركإن تقييم أي 

والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع التأآيد بشكل خاص على المراحل . مبسط لمهمات التقييم المحددة التي ستواجهها
  .النهائية والتصور المستقبلي

  :قييموألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من الت
والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحركمتابعة الموقف بعد االنتهاء من  )2( والتحرك تقييم ) 1(

 -النجاحات(المنظمة أو المجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة 
أما المستوى الثاني من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع ). ة، الفشل والنتائج غير المتوقعةالنجاحات القريب

أو شبكة العمل على اختبار النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النهائية قد أتت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب 
وأخيرًا فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج . النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفةوالسكان الذين تأثروا من 
 .التاليالتحرك الهام، المتمثل في، تحديد 

 
 التحركتقييم  

 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية تتضمن عملية تقييم النشاط ثالث عمليات متكاملة
  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 

  
  مراقبة تطور التنفيذ  .1

ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج . تعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في عملية التعلم
مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي (المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

ومن الممكن اختياريا أن . ويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النشاط لعام أو أآثر). للموئل
 الحرآة مثل حاالت التهديد تقدم التقارير بشكل اآثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة

  .باإلخالء أو الكوارث الطبيعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرى
مع االخذ في االعتبار أنه آلما زادت المشارآة آلما آانت النتائج أفضل . يجب أن يشترك مجموعة من الفاعلين في عملية الرصد

  )وضع أفضل= مشارآة أآثر (نة في التخطيط اإلستراتيجي المتضم” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق أو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

ا الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون أم. النشاط أو إلى الموظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاط
 . أو الممولين/داخلي لصالح األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األعضاء و
التخطيط ة وصلأنظر إلى (وفيما يتعلق بتوآيل المهام وتقسيم العمل ومواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط 

  ) المذآور آنفااإلستراتيجي
 

 مؤشرات التقييم الشكلي لإلنجازات .2
في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة المهام المنفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاييس 

  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك
وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا .  خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنفيذ المشروعآما يجب أن تقوم بوضع

لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك إما في شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلراء أو تقارير خطية أو نتائج االختبارات 
تطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات تقييم سريع وجمع بيانات قليلة ومن المحتمل أن ت. الخ...الخاصة بجودة المياه

                                                                                                                                                                      
423 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 

Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت أو استمارات تقييم التدريب والدراسات البسيطة التي تستهدف 
  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط

  
  ر التطویرتقييم ومؤشرات أثا .3

أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، / إن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم بها أنت ومنظمتك
سيسهم في معرفة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك من أجل تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن 

  .المالئم
ل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في المرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع من الممكن ب

     ويجب أن يسجل هذا التقرير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي .أو التقييم الناشئ عن االستخدام األولي لطاقم األدوات/و
للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع تستفيد منها في المراحل التالية 
  . المعلومات التي قمت باستنتاجها

 ولخدمة النواحي التكتيكية التي ربما تحتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  ومن أجل الحفاظ على تماسك منظمتك
ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفاالتخطيط اإلستراتيجيأنظر (داف التي قمت بتحديدها في الخطة نقدي في ضوء األغراض واأله

  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي
  مجتمع العمل؟/ آيف يرتبط النشاط باألغراض الخاصة بمنظمة 
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ آيف يرتبط النشاط بالهدف 
   على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟هل اعتمد النشاط 
 ما هي النتائج المتوقعة؟ 
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ 
 هل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ 
 ما هي الدروس المستفادة من النشاط؟ 
 تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟/ آيف قام النشاط ببناء 
 مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير التجربة؟/ يف قامت منظمةآ 
مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما هي / آيف قامت منظمة 

 النتيجة؟
  هل آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟  

  .مزيد من التوضيح في النقطة السابقةل" متابعة الموقف"على اضغط 
 

  متابعة الموقف 
) 2(تحديد إن آان اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و ) 1: (يحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقل

  .تحديد الخطوة التالية
 وغيرها ضد  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 

 والتي نظرتها المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا Oostenbergمقاطعة 
جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص ) 1999(

بحق اإلنسان في السكن المالئم وفى ظل القيود القانونية المفروضة على ممارسة 
ة ووالية  آيب الغربي  وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . اإلخالء القسري

Oostenberg  من البالغين وعدد 360 بضمان توفير السكن  والخدمات لعدد 
  wallacedene من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل قهري في منطقة 510

وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنتفاع من الخدمات العامة المرتبطة بهذا 
  .آاملوحتى اليوم لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل . الحق

 ضد  قعدانوبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائيل الخاصة بعائلة 
Katzir للمحكمة العليا والذي قضى بأن 2000   في نهاية األمر عن القرار رقم 

Katzir  )  وهى مستوطنة تم بنائها على أرض فلسطينية وتدار وتمول أساسا من
ير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز قد تعاملت بشكل غ) قبل الوآالة اليهودية

وحتى هذا . باستبعاد غير اليهود من الحصول على المسكن" الجنسية" على أساس 
 وهى عائلة من المواطنين العرب إلسرائيل  قعدان Adil and Imanاليوم لم ينفذ هذا القرار، لم تتمكن عائلة عادل وإيمان قعدان 

والوآالة اليهودية مستمرة في توفير منافع األرض والسكن للحاصلين على  . Katzir من الحصول على منزل في  مستوطنة
  .فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"

 إال أنها فشلت  وهناك أمثلة آثيرة لعمليات إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التوطين والتي أسفرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمن
وطاقم األدوات المذآور  شبكة حقوق األرض والسكنإن: ملحوظة. (األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذفي االلتزام بالعناصر 

غالبا ما يفتقر سكان المناطق التي يتم إعادة توطينها إلى السلع والخدمات ). هنا ال يشجعان على إخالء وإعادة توطين المناطق الفقيرة



لمناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائما ما يتعرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع ا
  .لتقرير المصير

وما زالت هناك بعض الفجوات وأوجه القصور في جهود الدفاع عن حقوق السكن تحتاج إلى تناولها على الرغم من  أن بعض 
إال أن االختبار الرئيسي . الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ماالمدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم 

  .يظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق اإلنسان في السكن المالئم وعلى المدى الطويل
نوع من أنواع استكمال ومع تأآيد طاقم األدوات على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئم آ

إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطاقم األدوات . التوضيح النظري الخاص بهذا الحق في القانون
انت ومن ثم فإن األدوات المذآورة في هذا المقام يجب أن تسهم أيضا في أن تكون معيارا حقيقيا للتقييم النهائي وذلك لمعرفة إن آ

  .األبعاد المكونة لحقوق اإلنسان يتم تنفيذها وهل هي موجودة بالفعل أم ال
يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان في السكن المالئم، وهى معايير ملزمة لكل من الدول 

أن هناك انتهاك أو تجاهل ألحد المعايير فيجب مجتمعك إلى / فإن توصلت أنت أو منظمتك. األطراف وممثليها ويجب عليهم تطبيقها
  .في هذه الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاع

وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال هناك احتياج إلى مزيد من العمل، ولكن األدوات المطلوبة على األقل متوفرة إن آان عليك 
  .آلنولذا يمكنك البدء ا، الرجوع إلى مرحلة التخطيط

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  الصالحية للسكن. هـ
  المفهوم والمعنى. 1

يجب أن يوفر السكن المالئم المساحة المطلوبة للحياة في آرامة وسالم باإلضافة إلى الحماية من العناصر الطبيعية، المخاطر 
مأوى يمكن أن تؤثر على تنفيذ حقوق أخرى بما فيها أعلى إن الظروف المادية لل. الهيكلية واألمراض التي تهدد الرفاهية الجسمانية

مستويات الصحة العقلية والبدنية التي يمكن تحقيقها باإلضافة للتعليم حيث يشمل االفتقار لتلك الظروف عدم االلتحاق بالتعليم ال سيما 
 .لألطفال

 



  المصادر. 2
، أهم القواعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي 2خطوة رقم ، الشبكة حقوق األرض والسكن في هذا الجزء" طاقم أدوات"يقدم 

وتسعى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان . تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم
  .وسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصادر الشعبية اإلضافية في المستقبل

  
ة التزامات                 يعد من الحيوي الترآيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني

ذا الكوآب       ى ارض ه سانية  موازية على معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن شعبية مطالب     . آحق دم المصادر ال وتق
ة أول األمر                               مع لغة حقوق اإل   " تنشأ" سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق صنيفها وجمعه تم ت ى ي سان حت ن

  . آمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مختلفة من النضال التاريخي
  

  السلطة القانونية
يتكون القانون العرفي . تم تنظيمها من أجلكيرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل مستويات مختلفة من اإللزام وقد 

ا                             رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي ة وي دول أساسية للغاي من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال
ة      ى آل                 . ملزمة لكافة األطراف القانوني سابق عل ان ال سان، الكي وق اإلن المي لحق ر اإلعالن الع ر         ويعتب سان، اآث وق اإلن  معاهدات حق

ذ                  ق والتنفي ضمان التطبي األمثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل
  .الكامل

  
وتنشئ آل منها . ألطراف فيهاملزمة لكافة الدول المصدقة ا) العهود، المواثيق، االتفاقيات(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 

توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانونية الدولية أن يلعب آل . آيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيق
قانون المعاهدات في يتحدد تعريف . ويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا لطبيعتها الملزمة. منهما دورًا

  .أي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليمية: أنه
  

الخ والتي تعد ...تشمل أدوات القانون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات العامة
تضم تلك الفئة أيضًا . تعددة األطراف ناتجة عن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصةالتزامات م

اإلرشاد العام والخاص بدولة معينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة 
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) القرارات(التفاقات الداخلية للدولة باإلضافة إلى تلك األدوات الخاصة با

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية
 وتقدم تحديدًا للمواد العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا بالفعل، تعكس اإلرادة السياسية الجماعية للدول،

  .بدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وبدون آليات المراقبة القانونية الموازية
  

األرض والسكن نظام موازيًا الخاص بشبكة حقوق " تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
يتبعها المصادر اإليضاحية لألدوات ) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال 

  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 
  

  قانون المعاهدات الدولية 
  قانون المعاهدات اإلقليمية

   المثبتةالفقه واألدوات
  

  الجدل األخالقي
تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقوق في حد 

  .آما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ولكنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقة. ذاتها
  

الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : عناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئم" الحقوق البازغة"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل - دائمة السعي نحو الكمال-فالمصادر الشعبية هي مؤشرات للخصوصية . أخرى

  .ت االجتماعية ومجتمع حقوق اإلنسانالمشكالت التي تتجه نحوها الحرآا
  

. المصادر العامة: تحت عنوان) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 
عايير القانونية وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعادًا قانونية بمعنى آونها مادة للم

  .المستقبلية
  



شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام، والعلوم الطبيعية " طاقم أدوات"إننا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في 
ى األشكال باإلضافة إل) اإلضرابات(واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات العمالية 

  .األخرى من المبادرات العامة والجماعية لحل المشكالت
  

  .المائلعن المصادر القانونية من خالل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط " طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

 لحقوق اإلنسان ذو بعد قانوني إذ يقدم يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلقة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر
 ولكنها -وتشمل األمثلة أحكام وقرارات خاصة بحاالت محددة . األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة

إسرائيل /   لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال والصراع القانوني في قبرص، فلسطين-ذات صلة دولية
  :وجنوب أفريقيا

   
، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألراضى ILA)(قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية 

للمحكمة العليا في  6698/95إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم 
  .جلسة محكمة العدل العلياإسرائيل 

  
إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطني 

  ..(1999) 6826/99وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم 
  

 18 – 40/ 1993/ 435/ 514، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية رقم )تها وملحقا50المادة (لويزيدو ضد ترآيا 
  .1996ديسمبر 

 
 

  مصادر قانونية 
 

  :القانون العرفي الدولي
  

  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
سكنه أو مراسالت                   ": 12مادة   ه، وال لحمالت تمس   ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو م

  ."ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحمالت. شرفه وسمعته
 
 

 :قانون المعاهدات الدولية
  

  )1989(اتفاقية حقوق الطفل 
ه في مرافق عالج األم      ": 1 -24مادة   راض تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحق

ة  . وإعادة التأهيل الصحي  وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاي
  ."الصحية هذه

  "تعترف الدول األطراف بحق آل طفل في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي واالجتماعي": 1 -27
افؤ                تع"): هـ (-28مادة   ى أساس تك دريجيا وعل ذا الحق ت ال الكامل له ا لإلعم يم، وتحقيق ل في التعل ترف الدول األطراف بحق الطف

  ."اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة... الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي
  

  )1966(ية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماع
ة يمكن                         " : 1. 12مادة   أعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي ع ب سان في التمت د بحق آل إن ذا العه دول األطراف في ه ر ال تق
 ."بلوغه

  
  )1962( بشأن األهداف والمعایير األساسية للسياسة االجتماعية 117اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

ستويات          تتضمن التدابير ا  ) د (4 زراعيين وتحسين م ة للمنتجين ال ة االنتاجي ز الطاق ا لتعزي لتي يتعين على السلطات المختصة اتخاذه
 .." االشراف على نظن حيازة األراضي وعلى ظروف العمل فيها لتحقيق أعلى مستويات معيشة ممكنة: معيشتهم ما يلي

  
  )1951(االتفاقية الخاصة لوضع الالجئين 



ة،                        فيما يخ " : 21مادة   سلطات العام ة أو خاضعا إلشراف ال وانين أو األنظم ص اإلسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للق
تمنح الدول المتعاقدة الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي أال تكون في أي حال أقل رعاية من تلك 

 ."الممنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف
 

 الفقه واألدوات مثبتة
  

  )2000(إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية 
مدن  " مليون شخص على األقل من سكان األحياء الفقيرة وفقا لما اقترح في مبادرة   100تحقيق تحسُّن آبير في حياة      "الهدف السابع   

  ." 2020، وذلك بحلول عام "خالية من األحياء الفقيرة
ا يقرب من ثلث سكان       . ة أسوء وأآثر األوضاع حدة الفقر الحضري، والحرمان البدني والبيئي   األحياء الفقيرة تمثل مرحل   " اك م وهن

ر         واألحياء الفقيرة في البلدان النامية      . الحضر على مستوى العالم يعيشون في هذه الظروف        ر مخططة وغي تعد مستوطنات بشرية غي
اء     . ى إلى االنعدام وحيث التكدس هو القاعدة      رسمية حيث الحصول على الخدمات في يتدرج من الحد األدن          وتسفر الظروف في األحي

 ."الفقيرة عن وضع المقيمين في مخاطر عالية من األمراض والفناء والشقاء
  

  )2000المأوى، : لندن" (آيف یؤثر التشرد وسوء السكن على الصحة البدنية: الصحة والسكن
ام     إن المأوى ال یكون مناسبًا إذا أخفق في تحقيق      سكن لع انون ال سم   (1985 أي من المعایير التي وضعها ق شير   ). 604ق حيث ت

  :هذه المعایير إلى أن المأوى یجب أن
  .يكون خاليًا من خلل واضح •
 .يكون مستقرًا بنائيًا •
 .يكون خاليًا من الرطوبة التي تهدد صحة المقيمين •
 .يحتوي على إضاءة وتدفئة وتهوية مناسبة •
 .حي جيديحتوي على نظام صرف ص •
 .بموقع مستقر لالستعمال الخاص بالمقيمين) بيت الراحة(يحتوي على تواليت  •
 .يحتوي على مكان لالستحمام، أو دش  أو حوض سباحة، آل بمتجهيزاته منمياه باردة وساخنة •
 .يحتوي على أدوات آافية إلعداد الطعام، شامًال حوض بمياه باردة وساخنة •
ة                        ومن ثم ينبغي أن يوفر السكن بي       • دهور الصحة العقلي ر من عوامل الخطورة مرتبطة بت سكانه حيث آثي ة ل ئة صحية وآمن

  .والبدنية وأيضا حسن الحال االجتماعي يمكن الوقاية منها عن طريق سياسات سكنية رشيدة
  

ز    المقرر الخاص المعين عمًال بقرار ال     تقریر مرحلي مقدم من السيد راخيندار ساشار،        : الحق في السكن المالئم    لجنة الفرعية لتعزی
  وحمایة حقوق اإلنسان 

م   " تعرف االستراتيجية العالمية التي جرى اعتمادها باالجماع،         :44 أوى المالئ ه   " الم ة من الخصوصية،          "بأن ع بالدرجة المالئم التمت
ع المناسب                م، والموق ة، والهيكل األساسية المالئ ة الكافي ة العمل والمرافق     والمساجة الكافية، واألمان واإلنارة، والتهوي سبة ألمكن بالن

  . وآل ذلك بتكاليف معقولة-األساسية
  
  

م    "، 4اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة و االجتماعية و الثقافية، التعليق العام رقم     سكن المالئ ادة  " (الحق في ال من  ) 1(11الم
  )1991) (العهد

ايتهم من                   إن المسكن المالئم يجب أن يكون ص      : الصالحية للسكن ): د. (8 ساآنيه وحم ة ل وفير المساحة الكافي سكن من حيث ت الحا لل
اقالت األمراض                         ة ون دد الصحة، ومن المخاطر البنيوي ا  . البرد والرطوبة والحر والمطر والريح أو غير ذلك من العوامل التي ته آم

ساآن  شاغلي الم سدية ل سالمة الج ق ب . يجب ضمان ال ى أن تطب دول األطراف عل ة ال املة وتحث اللجن صحية "صورة ش ادئ ال المب
سكن  واترا بالحاالت           " لل ر ت ى نحو أآث رتبط عل ي الم شكل العامل البيئ سكن ي ر أن ال ة والتي تعتب ة الصحة العالمي دتها منظم ي أع الت

رتفاع المسببة لألمراض في تحليالت الوبائيات؛ أي أن السكن وظروف المعيشة غير المالئمة والمعيبة تكون بصورة دائمة مرتبطة با
 معدالت الوفيات واإلصابة باألمراض؛

  
 )1991" (الحق في السكن المالئم"، 4اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثافية، التعليق العام رقم 

سكن صالحية لل ايتهم من  : ال ساآنيه وحم ة ل ساحة الكافي وفير الم ن حيث ت سكن م ون صالحا لل م يجب أن يك سكن المالئ رد إن الم الب
اقالت األمراض                       ة ون ا يجب    . والرطوبة والحر والمطر والريح أو غير ذلك من العوامل التي تهدد الصحة، ومن المخاطر البنيوي آم

ي  " المبادئ الصحية للسكن"وتحث اللجنة الدول األطراف على أن تطبق بصورة شاملة        . ضمان السالمة الجسدية لشاغلي المساآن     الت
سببة لألمراض            أعدتها منظمة الصحة ال    واترا بالحاالت الم عالمية والتي تعتبر أن السكن يشكل العامل البيئي المرتبط على نحو أآثر ت

ات                      اع معدالت الوفي في تحليالت الوبائيات؛ أي أن السكن وظروف المعيشة غير المالئمة والمعيبة تكون بصورة دائمة مرتبطة بارتف
 "واإلصابة باألمراض؛

  



  )1988المكتب اإلقليمي في ألوروبا، : آوبنهاجن(ية، توجيهات حول السكن الصحي منظمة الصحة العالم
فينبغي أن تتيح لألفراد من جميع األعمار . إن البيئة الصحية تعني أآثر من مجرد الحد من وقوع وانتشار األمراض البدنية والعدوى       "

ى أي عضو من أع                  د عل ضًا أن تكون مريحة،             . ضاء الجسم  القيام بأنشطة مفيدة بدون ارهاق وبدون حمل زائ سكن ينبغي أي ة ال وبيئ
 ."مبهجة وموفرة لوسط اجتماعي من أجل التفاعل االيجابي والسلبي، والراحة والتمرين

  
  )1961( لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بسكن العمال 15التوصية رقم 

ة من     آمبدأ عام، ينبغي على السلطة ا": 19، )معایير السكن(القسم السادس    ستويات معقول اني، وم لمعنية، وبغرض تأمين أمان المب
ذه          ذ ه ة لتنفي دابير المالئم ذ الت ة وأن تتخ روف المحلي ي ضوء الظ سكن ف دنيا لل ستويات ال ضع الم ة، أن ت صحة والراح ال وال الجم

 ."المعايير
  

  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق وواجبات اإلنسان 
ذي    .... واإلسكان  ...  عن طريق اإلجراءات الصحية واالجتماعية التي تتعلق         لكل شخص الحق في المحافظة على صحته       إلى الحد ال
  ."تسمح به الموارد العامة وموارد المجتمع

 
 

 مصادر شعبية 
  

  )2000(الميثاق األوربي لحقوق اإلنسان في المدینة 
 

ساآن مالئ           . 2الحق في السكن،    ": 16مادة   اد م ضمان إيج ة ل سلطات المحلي سكنية              تسعى ال اطق ال وفير وسائل الراحة في المن ة وت م
أوى            تقبال من ال م اآن الس ك أم لجميع السكان دون التمييز بين السكان بسبب الموارد الخاصة بهم على أن تتضمن وسائل الراحة تل

ال ال                      واتي يقعن ضحايا ألعم سيدات الل عنف خاصة العنف      لهم بشكل يضمن أمنهم وآرامتهم آما تتضمن أيضا تلك الوسائل أماآن لل
  ."المنزلي وضحايا لسوء المعاملة ومن يحاولن الهروب من أعمال البغاء

  
  )1995(إعالن القدس 

  )مشروع ميثاق حرآة الحقوق السكنية الفلسطينية(
  ."السكن المعقول مع ما يالئم من حيز وحماية من العناصر التي تهدد الصحة أو األمان"...
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تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن                     
ز                       . معظم النظم القانونية في العالم     ر المصير، وعدم التميي ل الحق اللصيق في تقري وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب وتشمل هذه المب

ة وت     -المساواة بين النوع االجتماعي   بشكل عام، و   ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .على المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طريق تبني تدابير تشريعية

  
د         ة، يع ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق ا   في حال دولي الخ د ال ة    العه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت  المصدر  ص ب

ى ضمان                       ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة المعاه
 بما في ذلك الحق في سكن مالئم ،)1، فقرة 2المادة  (أي الدولة،   " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة     "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ضمن     نفي ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع ق ينبغ روف  " الح ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
  

تتخذ، بمفردها وعن     تلزم الدول بأن     العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       في   2 من المادة    1آما أن الفقرة    
الحقوق                             ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال طريق المساعدة والتع

ج حيث تلتزم الدول األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه المبادئ خار           . المتفق عليها في هذا العهد، وذلك باستخدام آافة السبل المالئمة         
ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ة  " التع صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي جانب

  .والثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدولة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسان
ه والتي           ) عنصر( قياسًا لكل حق     أما عن الرصد الشامل للحق في السكن المالئم فإنه يتطلب          ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق

  :تنشأ عن المبادئ القانونية األساسية التالية
  .تقریر المصير .1
 .عدم التمييز .2
 .المساواة بين النوع االجتماعي .3
 .حكم القانون .4



 ).عدم التراجع/ عدم النكوص(التحقيق التدریجي  .5
 .التعاون الدولي .6

عياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط  النهج الميويقتض
للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة المشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على 

 الحق في نفيذد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وتوهذا الجزء يرش. جميع الحقوق
 .السكن المالئم واألرض

  
  تقریر المصير 

  وصف عام
شترآة الفع                 اتج عن الممارسة الم دولي الن انون ال ادئ الق ة  إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب لي

ام             . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ذي  1945ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت ، ال
  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها

شعوب                        . 2 ين ال وق ب سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال رام المب ا         إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت أن يكون لكل منه  وب
  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 424...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

ذي يقضي           " رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ ال
  :في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة علىبالتسوية 

صادي       ) أ( دم االقت ور والتق ل التط وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م تحقي
  425واالجتماعي،

ة وا) ب( صادية واالجتماعي ة االقت شاآل الدولي ول للم سير الحل ة  تي ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ل
  والتعليم،

ين                            ) ج( ق ب دين، وال تفري ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي
    ".الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال

ه وا م، فإن سان  ومن ث وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول جب عل
ادة            رة    2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ى النحو               2، الفق ة، عل المي لعضوية الدول ه، الواجب الع  من

  : التالي
بااللتزامات التي أخذوها  يعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية    لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جم     "

  ".على أنفسهم بهذا الميثاق
سها             ذ تأسي م المتحدة من ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني دريجي وتعريف ٍو ت ى نح م   426.وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير عل  وت

ة لت      ة المادي ام                 توضيح الدالل ا في ع م تبنيهم ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه ر المصير أآث  1966.427قري
ادة  رة  (1والم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب اص    : الم د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت اص ب د الخ العه

  : بالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك
ع   ة عن            لجمي ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ال

ان أي شعب         . مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي            ة حال حرم وال يجوز في أي
  .من أسباب عيشه الخاصة

سكن              / فإن طريقة ممارسة األشخاص    آذلك درآون بواسطتها الحق في ال ي ي المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت
دول      . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة     . فتحديد المصير هو حق لل إن الدول ك، ف ومع ذل

دولي            هي الشخصية القانونية الملزمة بضمان       ام ال انون الع حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق
 428.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها

ى        ة عل ة الفعال سيطرة المحلي رات الخاصة بال اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ق، وال وم وح صير آمفه ر الم إن تقري
ز   التطورات ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم  والعالق

ة                         ا لدول ة المعترف به ر مصير داخل الحدود الدولي ا، أو وحدة تقري ة المعترف به الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26 الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، 424
  .55، المادة "التعاول االقتصادي االجتماعي الدولي" المرجع السابق، الفصل التاسع، 425
ة   "؛7 ، الديباجة والمادة)1960( لبلدان وشعوب مستعمرة  منح االستقالل  إعالن بشأن  انظر على سبيل المثال،      426 وارد الطبيعي رار  " السيادة الدائمة على الم ق

ز العنصري              7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
دم واإل      5 شأن التق اعي     ؛ إعالن ب اء االجتم واد  )1969(نم دولي                3،  2: ، الم انون ال ادئ الق ه؛ إعالن مب اني من دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(، والجزء الث مب

شعوب    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري         "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل ادة  )1978(؛ المجلس االقتصادي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم
 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(ق في التنمية إعالن حول الح

دة                        427 م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب ق
دء النف     1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 اني    3: اذ، تاريخ ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه

دة                            م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي سياسية اعتم  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200بالحقوق المدنية وال
  .49فقا للمادة ، و1976مارس / آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون

  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم" ، والتي تذآر أن 21اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  428



 430.في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة وذلك  429موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع
م المتحدة           )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ، أعطت اللجنة المعني

  : توجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التالي
الًً بمقاصد م .33 ادة عم ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم ع 1يث أن لجمي سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه

ين                         . الشعوب حق تقرير مصيرها    رام الفعلي ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل ة خاصة، ألن تحقيق ر المصير بأهمي ويتّسم حق تقري
انون            . تهالحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقوي       ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري

دين     1الوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة   ا في العه  بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليه
  . وقبل هذه الحقوق

رتين      حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب وفقا لما1وتكرس المادة   .34 ا 2 و1 جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه
افي              "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة    ". في تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم وتفرض الم

ام أخرى         وهذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بتنفي      . على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة      ذه ال يمكن فصلها عن أحك
 . للعهد وقواعد القانون الدولي

ادة           .35 شمل الم ارير ت ديم التق ارير يعطي       إ، ف 1وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ذه التق ط من ه ل فق ن القلي
ادة     وقد الحظت اللجنة أن الكثير من هذه ا  . شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذآورة        ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1لتق

دول األطراف          . معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في
 .1تقارير تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة 

ا، من ممارسة                 ، ينبغي للدول أن   1 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة     .36 ن، عملي ي تمك سياسية الت  تصف اإلجراءات الدستورية وال
 . هذا الحق

وغ                     2وتؤآد الفقرة    .37 ى بل شعوب، في إطار سعيها إل  جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال
ي    ة، ف دافها الخاص ة     "أه الل بأي ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته صرف الح اون    الت ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق  التزام

شه              . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي          ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي
دولي". الخاصة ع ال ى المجتم دول وعل ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب ة. ويرتب ه ى أي شير إل دول أن ت  عوامل أو وينبغي لل

ع    ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته
 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد

فيما يتصل بشعوبها  تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول األطراف، ال         3وفي رأي اللجنة أن الفقرة       .38
ذا                   وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه

د،           "وهي تنص على أنه     . وتتأآد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها         . الحق ذا العه دول األطراف في ه على ال
ى           بما   اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي

ان     ". تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة       ا إذا آ فااللتزامات موجودة بصرف النظر عم
دول األطراف في                . يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال          أحد الشعوب الذي     ع ال ه ينبغي لجمي ك أن وينتج عن ذل

ذه اإلجراءات     . العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق            وينبغي أن تكون ه
دول عن       اإليجابية متفقة مع التزامات الدول بموجب ميث       اق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال

ر المصير                      لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       . التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق
  .ايةمعلومات عن الوفاء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغ

 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، 1وفيما يتصل بالمادة  .39
ة               ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األم

 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24خ العامة بتاري
                                                 

ـ                429 زة آ وق ممي ه حق ع، ل  األشـخاص  مجموعة من" في حين إن التعريف القانوني ألمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتم
يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن     

." العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض      الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم                   
  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم 

ر المصير  االستقالل، السيادة " Hurst Hannumمن أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوم430 ا    : ، وتقري وق المتصارع عليه سوية الحق ". ت
 ).1996مطبعة جامعة بنسلفانيا، : فالديلفيا(



ة                        نفيذوترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن ت       .40 ات ودي ة عالق سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري  حق ال
 . وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين

 
  تمعاتتقریر المصير بالتطبيق على المج

دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق
سان  1وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في المادة      . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن .  المشترآة بين معاهدات حق

ق        وباس ة، يطب اقم األدوات "تخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل
  .  من العهد، والتي تضمن الحق في السكن11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 

  
ع،   " تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ستند  إلى أقصى حد، على مستوى المجتم اقم األدوات "ي شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل

شفهية     ( د   ) معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي
  .  الحقًاه تعريفسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . مصيرها

  
م        لقد صار تقرير المصير من الحيوية مث       له مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك

سان              -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       وق اإلن ع حق سق مع جمي دولي المت ى مستوى    .  الجندر، والتعاون ال وعل
الي،   م" حاجات "عد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها        الُب ة وبالت وق "جتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف

  . انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله
  

لناتجة عن سياسات    ا" اإلبادة الثقافية "و" اإلبادة العرقية "وينبغي مالحظة أن الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ            
م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال

سنة     م   ي، وتبن  )1956(المستقلة ل ة رق سنة      169 االتفاقي ة ل شعوب األصلية والقبلي شأن ال ة  ) 1989( ب سائل ذات   . في النهاي ومن الم
م                   الصلة ب  ة رق ة العمل الدولي ة منظم واد من     169ممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقي ، 19-13 في الم

دولي           " الشعب"في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         ر       (في االتفاقية ذو دالالت تطبيقية آمصطلح في القانون ال ًا لحق تقري أي مانح
  ).المصير

ًا          " الشعوبية"مغبات اإلنسانية للحرمان وليست ومع ذلك، فإن التوابع وال     ة أي سألة حيوي ر المصير م ي تجعل من تقري القانونية هي الت
تم   اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (عي حق للمجتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ـ     ) أو ل ا آ م دولي راف به االعت

ائج المري       "أمة"أو  " شعب" ة ل  ، ضرورة لتجنب النت اء المجتمعات آحق         لع ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث
رًا و       سريًا، أو إجراءات                       /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي ة، أو إخالءًا ق صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم أو فصًال عن

ة ردده ا   -تنموي ا ت صيري، بغض النظر عم وي وم ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ا ي شكل   هن ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج لحكوم
  . في حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. مشترك

إن مصطلح                        ًا، ف ًا أو خارجي ة      "من هذا المنطلق، وباالعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ر المصير الداخلي " وحدة تقري
ى حدى                   آمصطل ذا      . ح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق

راء                    . إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أحد الشعوب األصلية          ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي ابًال للتطبي ائز أن يكون ق ومن الج
وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /م و الحضر، خاصة إذا آان بقائه     ل حق حق ويقتضي تفعي

  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
  

د                    على أية حال، البد للمُ     انوني للتأآي ار الق ه التحدي واالختب ًا أن يجاب ًا أو داخي ر المصير سواء خارجي ى أن  طالب بالحق في تقري  عل
سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت

ر مصير اآل       ى حق تقري اعي        لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، وال عل وع االجتم ين الن ساواة ب ساء في الم  -خرين، وال حق الن
  . الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخالجندر، واألمان

دمها                    ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي ق
شعوب األصلية،      ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق رسخت الكثي

ـ         . حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال
ذا المجتمع                    دفق        ) 1(للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون ه ى ت ًا عل ابقًا تاريخي س

ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2 ("خريناآل" مجتمع ل
  . تقرير المصير

  
  التعریف القانوني ألصحاب الحق في تقریر المصير

ر م              " األمة"أو  " الشعب"تعد التعريفات الخاصة بـ      ر المصير، غي ة في تقري وق القانوني دول        أصحاب الحق سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب حب
ة              ة "وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب

دة            لية واح ة أص لي أو أم عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ذا التعري اق ه ا، البرت (انطب تثناء، وربم تبعدغباس نا ال، إذا اس



ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق
سطين،         (وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق على حاالت التخلص من االستعمار              ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي أنجوال، الجزائ

في ضوء التخلص " أمة"شعب و "ستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ  وفي رأيها اال  ). بورتو ريو، الخ  
ـ                 . من االستعمار آقيمة، وغرض    ي لل إن التعريف الفعل انوني، ف ذا المرجع الق شعب "وبالرغم من ه ة "و" ال زال محل جدل       " األم ال ي

  . ألسباب سياسية وعملية
دينا تعريف في        " الشعب"ة بـ باإلضافة إلى التوجيهات المتعلق   ر المصير، ل وق تقري ين لحق الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني

و           ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب سالف  (وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن الن
ذآر ة تص  و).  ال ي حال ى ف ة األول ة الدولي ر المحكم ا عب أتي إلين ين  ي ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي نيف مع

  :جمهورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولى
  

دين                   ة والعرق وال م ومتحدين في الهوي مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به
ا يتوافق                     واللغة والتقاليد بعاطفة من التضام     الهم بم ة أطف يم وتربي ى تعل ن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل

  431.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض
  

ة             سكان   (وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض من رأي المحكم ل ال وم       ) نق ه الي ر مسموح ب إن التعري    432غي ذي     ، ف انوني ال ف الق
ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". أمة"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع

دول فى     . أو سيطرتهم على األرض/الدول تجده بمثابة صندوق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم و  وحتى اآلن تصر بعض ال
في الخفوت أو  " شعوب/شعب"بحيث يأخذ استخدام مصطلح " السكان األصليين"تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو    المقابل على   

ستحقة والحافظة                                ة الم وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه سبة لمطالب أبن ذلك الحال بالن النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ
ى    ومع ذلك، . لنفسها والمرتبطة بتقرير المصير    ر المصير عل ه   " مجتمعات " فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب

  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع
  

دد   ًا ضيقًا ومح ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم شاري التعريف رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ر ذو الدالل م يك. األم ث ل ن حي
انون        اك واضح للق ة انته لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب

ا تنحرف عن                             . العام الدولي  ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي ي سانية الواضحة الت وهذا ال يرجع فقط لغياب التوافق، والمعاناة االن
ر المصير                        المفهوم األآثر أس   ل الحق في تقري ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ـ  -اسية لفن الحكم المعاصر والحك  ل

ن             .  مواطنيها جميع ة في ف اق الحكوم اس اخف ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير المصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي
  . الحكم الفعال

  
أمم، على غرار ما فعلت / مصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوبوهذه األطروحة حول تقرير ال

األآثر من ذلك أن القيم التي تدعمها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون . المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال
إيجازًا يمكن القول، . قوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بهاالضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء الناتجة عن انتهاآات ح
فإن " طاقم األدوات"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . إن تقرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحق

اء واستمرارية المجتمع أو بق/تحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخاص، وروح الشعب و" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"
 .بكرامة في مكان عيشه

  
  تقریر المصير بالتطبيق على الصالحية للسكن

بالتطبيق على الصالحية للسكن، يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم، أن لكل أمة وشعب حق لصيق في تحديد شروط مالئمة السكن 
مان، ومتانة البناء والمرافق، والحماية من عوامل التعرية، وحداته اإلدارية واإلقليمية وذلك من زاوية األ/واألرض في وحدته

وبالطبع يجب أن يتم هذا التحديد وفقًا للخصوصية المحلية، عاآسًا . والشروط المادية المطلوبة للحفاظ على الصحة الشخصية والعامة
 نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق موافقة الشعب موضوع تحديد المصير، ولكن أن يكون هذا أيضًا في إطار االلتزامات التي

ومن ثم فإنه بالنسبة للشعوب في حالة آهذه، ). مستشهد بها آنفًا( على العهد4االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا التعليق العام رقم 
مطلوبًا لتحقيق الحصول يكون " تشاور حقيقي"أو أشخاص آخرين متأثرين، فإن التدبير الخاص بتقرير المصير والمؤآد من خالل 

 .على السلع والخدمات البيئية، بصرف النظر عن نوع الحيازة
  

  عدم التمييز 
  وصف عام

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم ."  431
أبعاد حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها نقل "،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatano وريبوت هاتانو انظر تقرير المقرر الخاص عون الخاصاونه  432

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،
  



ى مستوى                                سية عل ة الرئي نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق لصيق من حق
  .فهو يسفر حتمًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسان. مطلب أساسي للعدالةالعالم، فغياب التمييز على أي أساس تعسفي هو 

واد                       سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من المبادئ الالزمة لحق
  . األولى لكل معاهدة رئيسية من معاهدات حقوق اإلنسان

ات            إن عدم التمييز،   ع اإلعالن دة لجمي  وما يتعلق به من التزام الدول األطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه
  .الدولية والقرارات المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والشعوب بعضها البعض

دول             دين ال ين العه شترآًا ب ز م ق             يأتى عدم التميي دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم ادة األول سان؛ الم وق اإلن وري يين لحق وق   الف ع الحق  لجمي
اذ الخطوات                      433.المتضمنة في هذه اآلليات    دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم ة المتع ضيلية أو العقابي ة التف  فالعهدان يحّرمان المعامل

ز                دون مفاضلة أو تميي وق ب ضمان ممارسة الحق دين، أو          من أي ن    "الالزمة ل ة، أو ال ون، أو الجنس، أو اللغ سبب العرق، أو الل وع ب
  434."الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

  
  :التمييز العنصري بأنه) 1965(وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

ستتبع          أ" ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن ي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق
سياسي                          دان ال ساواة، في المي دم الم ى ق تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عل

  435."الجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامةأو االقتصادي أو ا
ز                    دأ عدم التميي ة خاصة لمب والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي

  :آواحد من المبادئ الالزمة
ة           2إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة         من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف

يما            انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق
  .الحق في السكن) 3: .... (الجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التاليةالحقوق االقتصادية وا) هـ: .... بصدد التمتع بالحقوق التالية

اده       م، مف ز مه زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس ن    : وعن ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن
ا إال أن ا    " والتمييز العنصري " العنصرية" ا       تأتي ضمن التزامات الدول األطراف وحكوماته ة يجب مكافحته ة ذهني د حال لعنصرية تع

ز العنصري هو    . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              والتميي
وق اآل                    ادي لحق اك م ه ووجوده، انته د، في تجلي ذي يع اء لممار         . خرين التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال أي فعل رسمي أو إلغ سة أو   ف

  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوريالتغاضي عن تمييز عنصري يعد انتهاآًا اللتزام 
وهو موجود أيضًا في أنساق أخالقية، . التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    

  :وجود التفرقة، ولكن من ناحية أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع، الذي يعترف ب"القرآن الكريم"حيث جاء في 
وا اهللا إن                         وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منكم شنئان قوم عل

 436.اهللا خبير بما تعملون
سية                والتفريق األخالقي الذي وجد ذو       ورة الفرن اء الث شعار      . صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته

ساواة، اإلخاء     "الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والمواطن يتمثل في          ة، الم ة          ." الحري ثالث مرغوب صفات ال ا جاءت ال وبينم
شريعهما     وضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية     م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطوير       .  والمساواة فق ا اإلخاء فق أم

ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي
  . في سبيل عدم التمييز على أرض الواقع

 فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز
على العكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص والجماعات . تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني

  437. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانتوآيدي أو فعل إيجابي/ حيحيأو الحاضر، آتمييز تص/تمييز في الماضي وللالمعرضين  
 

  عدم التمييز بالتطبيق على الصالحية للسكن
بالتطبيق على الصالحية للسكن يضمن مبدأ عدم التمييز أال يكون األفراد والجماعات محرومين من فرص التمتع بالسكن بمعنى أن 

ى، متضمنة الوسائل لذلك إمكانية تطبيق القانون، والحماية القانونية، واالنتصاف يكون السكن مقبوًال من حيث صالحيته للسكن
وال ينبغي أن يحرم أحد من هذا الحق بسبب العرق، أو اللون، أو العقيدة، أو النوع االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه . القانوني

العجز البدني، أو الملكية، أو أي شكل لعمل /و اللغة، أو القدرةاالقتصادية، أ/ الجنسي، أو الرأي السياسي، أو المكانة االجتماعية
بمعنى أخر، ال ينبغي أن يكون هناك معايير منفصلة أو معايير متدنية تمثل . مشروع، أو نسب، أو أي معيار أخر أصلي أو تعسفي
 شعوب أخرى متمرآزة، تلتزم الدولة وبالنسبة للشعوب األصلية القبلية أو. حد أدنى للصالحية للسكن بالنسبة لجماعات مختلفة

                                                 
التطبيق عل  433 ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م سكن   لمزي ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح
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وبالمثل، ال تمتلك أي دولة . باالعتراف بالمعايير الخاصة بالصالحية للسكن لديهم في القانون وفي األمور اإلدارية سواء بسواء
كن أو  يفضي إلى تدهور الصالحية للس de facto  أو فعلي de jureقانونيالسلطة القانونية لممارسة أو التغاضي عن تمييز 

وهذا . تطبيق معايير دنيا تعسفية وبشكل غير متساو ألي عضو من أعضاء أي جماعة، خاصة إذا ما آانت في صالح جماعة أخرى
ما ينطبق على ممارسة التمييز العنصري أو المحاباة أو أي شكل آخر من أشكال الفساد الذي يسمح بوجود معايير غير متكافئة لتسود 

والواجبات المتعلقة بعدم التمييز ليست خاضعة . إلى اإلضرار بهم أو جعلهم أآثر تعرضًا لالنتهاكعلى حساب البعض مفضية 
   438.بل تخضع للتطبيق الفوري" للتحقيق التدريجي"

أو الحاضر، /ويدعو القانون العام الدولي الدول لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي و
 وهذا االعتبار قد يدعو إلى جهود متزايدة 439.و في برامج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمانآما ه

 .لتطوير المعايير المادية للسكن للذين تعرضوا تاريخيًا للتمييز أو التهميش
 

   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي 
  وصف عام

ذآر    ( الجندر   - المساواة بين النوع االجتماعي    بالرغم من القبول العالمي لمبدأ     دولي، إال أن        ) الدور االجتماعي لألنثى وال انون ال في الق
اعي                    دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء    .  آثير من النساء محرومات من المعاملة المت حوالي ثلث ن

ل من    العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غي          ة ويملكن أق الم   1% ر مالئم ر    440. من ممتلكات الع ين الفق اطع ب  والتق
ل أخرى  سن،    (وعوام ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق مث

ة الحصول     وفي سيا. إنما يزيد من تهميش المرأة) العجز، الترمل، الجنسية أو المواطنة، الخ   اقص إمكاني ر، وتن ق التأنيث المتزايد للفق
خذ في التزايد في أوضاع   آعلى الخدمات العامة وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة، فإن المرأة توضع وبشكل                 

  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا
ن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق             ويمك. وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       

سياسية           ال         (في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق
، العنف ختطافلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال ع(المالئم يمكن أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف             

  ).القائم على التفريق بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، الخ
د ذآر        -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق  الجندر آواحد من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن

ادة          بشكل عام ف   سان، الم وق اإلن ز   (2ي اإلعالن العالمي لحق ة         ) عدم التميي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت ضًا ورد عل وأي
اعي        ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    وع االجتم ين الن ساواة ب  -على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت الم

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور         : "ة الثالثة المشترآة بين العهدين الدوليين     آمبدأ الزم ملزم في الماد    الجندر  
  ."واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

يداو (ميع أشكال التمييز ضد المرأة      وقد تم تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على ج            ادة    441).س زم الم  13 حيث تل
الدول األطراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي                   

ى القروض المصرفية                       وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب ك من أشكال         تكفل على أساس الم ر ذل اري، وغي رهن العق وال
ة     2 من االتفاقية، فقرة     14في المادة   . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل محدد    ،"س ساواة مع        ، وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق

ا                          ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي لمرافق الصحية   الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المناطق الريفية في التمت
ى القروض         شمل      . واإلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتعليم واالتصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "ويمت الم

وطين الريفي                   شاريع الت ذلك في م ادة     ." في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن
سئولياتها         1 الفقرة   16 مع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين تكفل المادة             يالتساوحقوق المرأة ب   رأة وم ا حق الم  منه

ات،       ازة الممتلك ة، وحي ق بالملكي ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم ساواة بالرج م
  .  بها والتصرف بهاواإلشراف عليها وإدارتها والتمتع

ي تعترض حصول                          ات الت ع العقب وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة التأسيسية لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي
ددة األطراف              442.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول على األرض          ات متع ًا في االتفاقي ًا أو ثابت  ويظل هذا نموذج

ة ل        الالحق ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ستدامة     443)1996( والت ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم ة التنفي  وخط
)2002.(444  
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 . حول حقول المرأة في السكن، وألرض والملكية مرآز حقوق السكن واإلخالءات القسرية، صحيفة حقائق 440
دة  441 م  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتح سمبر  18، 34/180 رق ق في     1979 دي ز التطبي  3، ودخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 
 .)م (58 الفقرة 442
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 443
  ). ب (67الفقرة 444



ة     " ماستريخت"وآانت توجيهات    ة والثقافي صادية واالجتماعي ، والتي طورت من أجل     )1997(         بشأن انتهاآات الحقوق االقت
رأة             ،صادية واالجتماعية والثقافية  فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االقت     وق الم ز ضد حق ى التميي ه من أجل القضاء عل ى أن  قد أآدت عل

رأة والتي نتجت                        المعترف بها في االتفاقية، فإنه على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
  445.أخرىعن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية 

فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من النساء يخلقن . وبالمثل، يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية في العالم
وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . الدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واألبوية في المجتمع عامة

  . الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة االجتماعيةالمكان
  

   الجندر بالتطبيق على الصالحية للسكن-المساواة بين النوع االجتماعي
في سياق التأنيث المتنامي للفقر في ظل العولمة، وتناقص الحصول على الخدمات العامة وتدمير البيئة، يزج بالنساء في أوضاع 

مثل الطبقة، الشعوب األصلية، الالجئين، الهجرة، النظام (وتقاطع الفقر مع أي مكانة أخرى . تدهورة من ناحية صالحية السكنم
إنما يزيد من تهميش المرأة آصاحبة ) االجتماعي، التوجه الجنسي، األغلبية العرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، الخ

ك أشكال مماثلة للتمييز بين النوع االجتماعي شائعة أيضًا ضد الرجال واألشخاص المتجاوزين للتقسيم وهنا. حق في منزلها
  .المفترض) السلبي(االجتماعي للذآر واألنثى على أساس دورهم الجنسي 

سان؛ أي أن تدخل القواعد فتفهم على أنها تعني إتاحة االختيار والتعبير الثقافي داخل إطار حقوق اإلن" للنسبية الثقافية"وبالنسبة 
والحفاظ على ممارسة للتطبيق غير المتساوي لمعايير . الثقافية المحلية آوسيلة لحل المشكالت المتعلقة بتطبيق حقوق اإلنسان

الصالحية للسكن وبطريقة تكون في غير صالح النساء من خالل التمييز ضدهن في الميراث، أو عدم الحصول على السكن المالئم، 
ثقافية أخرى أمر ال يتسق مع هذا اإلطار وبالتالي يكون من المرجح أن تنتهك آل من /اجتماعية/لتمييز في التمتع بحقوق اقتصاديةأو ا

 الجندر الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -األحكام المتعلقة بالمساواة بين النوع االجتماعي
 446). 1969(ام أو النصوص األساسية الواردة في معاهدة فيينا الخاصة بقانون المعاهدات وأيضًا األحك

 
  

 حكم القانون 
  وصف عام

ك  . في المبادئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية           ومعنى ذل
ا        عدقواأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              .  يمكن أن تكون غير متسقة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق

  .والمؤسسي
ادة  سان، الم وق اإلن المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ه بالشخصية  "6وآم رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن

د  ) 16المادة (اص بالحقوق المدنية والسياسية وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخ    ." القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ
آما أن الحق اللصيق والعالمي في المحاآمة العادلة، الذي يتضمن افتراض البراءة، نجده مكرسًا في العهد الدولي  447.على الحق ذاته 

  449.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 448الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  

سفي، أو أن         ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  ادولة المطبقة للقانون وموظفيها ال ينبغي أن يكبحو       إن ال  سق أو تع ر مت  القانون على نحو غي
ر                . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            شكل غي وا تحت ضرر ب سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال وال

ق في الحصول المذلل على االنتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من            عادل أو غير قانوني لهم الح     
  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبتحمل الدولة االلتزام 

  
ع                       ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب  والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات يتمي   إمكاني

ذ       يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . الحصول عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا        على الخدمات العامة، مثل تنفي
ى تنف            . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي وسلوك ضباط ووآالء النياب انون يمكن أن يحدد م ذ الق

ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على تنفيذ القانون    . حكم القانون محترمًا أم منتهكاً    آان  
                                                 

رأة                   445 ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي سيداو ( المصادر ذات الصلة بالمساواة بين النوع االجتماعي للنساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء عل ) ال
ادة  ، االتفاق)3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2ية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم

ادة        4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 سياسية، الم ادة         26؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2؛ والعه
  . 27 والمادة 1 فقرة 16، و1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 

ومبدأ القانون العرفي، الناتج ." ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهدات "27تقر اتفاقية فيينا، في المادة  446
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي : "عالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن لإل8عن المادة 

  ."يمنحها إياه الدستور أو القانون
   

  .3حقوق اإلنسان، المادة ؛ واالتفاقية ما بين األمريكية ل5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 447
ا، للفصل في                             : " تذآر 10المادة  448 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

يئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاآمة علنية آل شخص متهم بجريمة يعتبر بر" تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ."تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8؛ االتفاقية األمريكية المادة 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 449



وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقيقة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة   .  له نأو الممتهني والممارسين  
ة         والمعايير انون    450. الخاصة بالضرورة والنسبية في حالة استخدام قوة الدول ا يكون الق شريعي   وأينم وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق

  .السكن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن
  

دولي     . ي آليات إعالنية لحق الحصول على العدالةوقد ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد ف     انون ال ًا لتطوير الق وتتويج
شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                         المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب

  :الحق وما يتعلق به من التزامات الدولة، آما يليتوضح ) 2003(أجل ضحايا انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلنساني 
  

  حق الضحية في االنتصاف) سابعًا
  : تشمل سبل االنتصاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية في. 11

  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  وجبر ما يصيب الضحية من أذى؛) ب(
  .لوقائعية بشأن االنتهاآاتوالحصول على المعلومات ا) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل العمليات ال          -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

دولي           انون ال وا        . القوانين المحلية القائمة وفي إطار الق اح في الق دولي             ويجب أن تت انون ال ة االلتزامات الناشئة بموجب الق نين المحلي
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. لضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متحيزة

وق اإل          ) أ( اك حق ي حاالت انته ع سبل االنتصاف المتاحة ف ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي انون   أن تعل ة والق سان الدولي ن
  اإلنساني الدولي؛

أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان         ) ب(
ضائية أو اإلد                    د اإلجراءات الق اء وبع ا من     سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل وفي أثن ة أو غيره اري

  اإلجراءات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛
أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك       ) ج(

  .حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني الدولي
  

راد إ. 13 ى وصول األف ن الض وإضافة إل سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب ذ أي ضاء، يجب أن تتخ ى الق اوى حل ع دع ايا برف
  .جماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر جماعي

ع اإلجراءات                        . 14 شمل جمي دولي ي ساني ال انون اإلن إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق
ة األخرى           الدولية المتاحة التي يمك    . ن أن يكون للفرد فيها وضع قانوني، ويجب أال يمس هذا الحق  في أي من سبل االنتصاف المحلي

451 
  

العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على / إن التعويض عن السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضية
 مستمرة لتطوير هذه المناهج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولية والتزال الجهود. ضحايا انتهاآات حقوق السكن

 452.حول التعويض لالجئين
 

  حكم القانون بالتطبيق على الصالحية للسكن
في حالة النزاع على صالحية المسكن للسكنى، تتحمل الدولة التزامًا بضمان تطبيق حكم القانون في سياق من المساواة، وعدم 

مثل المحاآم أو (وفي الحالة التي يضطلع ممثلو الدولة . ريط وعمومية الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن المالئمالتف
بدور في نزاع من أجل الحصول على موارد للسكن، فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة بحقوق اإلنسان ) الشرطة

ن، متضمنًا ذلك الحيازة اآلمنة، ومن أمثال هذه االنتهاآات اإلخالء القسري  أو أي أشكال واإلحجام عن انتهاآات للحق في السك
أي أن يكون (الضرورة ) 2(افتراض البراءة  حتى ثبوت اإلدانة، ) 1(أخرى من العنف، أو أي إجراءات عقابية ال تتسق مع مبادئ 

السكان الذين يعانون ظروف سكنية غير صالحة بسبب ممارسات و. مراعاة النسبة والتناسب) 3(و) هناك ضرورة الستخدام القوة
غير عادلة أو قانونية، يكون لهم الحق في الوصول المذلل إلى وسائل االنتصاف، متضمنًا ذلك تعويض الضحايا، والذي تتحمل 

 .الدولة إزاءه االلتزام المرتبط بهذا الجانب
 

                                                 
د         450  انون، اعتم ذ الق ى تنفي ائمين عل انون اإلجراءات للق رار       ق ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي سمبر  17، في  34/169من قب ادة  1979 دي ادئ  3، الم ؛ المب

ا،                 ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثامن لألمم المتح
 . 11-1 الديباجة والمواد من ،1990 سيبنمبر 7 أغسطس وحتى 27
  .  E/CN.4/2000/62 (2000)آما جاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قرار 451 
 يونيه، 2السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخليًا، "تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرتو،  452 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  



  
  التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 

  وصف عام
" التحقيق التدريجي" من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان        2مادة  تحدد ال 

ا         . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    د إنم ذا العه دول الطرف في ه ى أن ال وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن
د إذا ت     ذا العه سببت   تخرق ه وق     " تراجع  "في هاونت أو ت ع بحق من الحق ة          . في التمت ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق

دولي،  اون ال ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن يس لالم ديم ول ع -النكوص عنتق  التمت
   .ما في ذلك السكن المالئم وما يتطلبه من حقوق أخرىبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ب

ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث ات مع          وقد مضت الهيئات التعاقدي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال  العملي
سان                 ال  خرين  آأطراف   وق اإلن ة لحق ل االلتزامات التعاقدي ذ أو تفعي ة          453.يمكن أن تثار لتبرير عدم تنفي ال، إن الطبيع ى سبيل المث  عل

ادة    )1969(الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات              ادة  27،  توضح في الم  ، والم
ة                  إثارة منها، أن    47 ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي دم تفعي ر لع وًال آتبري ة مع    ا ولتناسق  454. قانونًا داخليًا ليس مقب اللتزامات التعاقدي

التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع            
ل يجب                     . القرار في الدول الملتزمة بالقانون     وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق ق أو بل ة تحقي أن ومن ثم، فإن عملي

  ).11المادة " (التحسين المستمر للظروف المعيشية"تضمن 
صادية      Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه

ة     وق االق       Maastricht" ماستريخت "وتوجيهات   ) 1986(واالجتماعية والثقافي ة       حول انتهاآات الحق ة والثقافي صادية واالجتماعي ت
ة                        455،)1997( صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب دولي من خالل الوظائف الرصدية للعه ه ال وأيضًا حاالت عديدة من الفق

  . والثقافية
صادية األمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر العولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز           / الحقوق االقت

صادية ال                   . الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي ومن ثم فالدولة تتحمل التزام
ي أو ضغوط من طرف خارجي،                               ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج تسبب قلقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذل

شكل        " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       . ثل مؤسسة مالية دولية   م م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ
دولي                 اون ال ة    . جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية المتعلقة بالتع ذه العملي وه

ة                  رية تتطلب ت  يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . نسيقًا محسنًا وسط الهيئات الحكومية ذات ال وه
دريجي   "من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في                   ق الت ل  " التحقي ب

  .  منه2طراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األ
للدول فيما يتعلق " االلتزامات الجوهرية"إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد علق أيضًا على 

 حالة التنمية ألي دولة، فهناك خطوات بعينها يجب اتخاذها فوريًا، وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن. بتطبيق الحق في سكن مالئم
 عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحقوق، وأيضًا االنخراط على اإلقالعوتشمل . باإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسان

تحسين ظروفهم المعيشية وفقًا للعناصر المحددة نحو إيجابي في ممارسات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي ل
  456.والتي شرحناها آنفًا

 
  التحقيق التدریجي بالتطبيق على الصالحية للسكن/ عدم التراجع

ينبغي على هيئات ومكاتب الدولة وأيضًا سياساتها المرشدة وتشريعها ضمان الحفاظ على التدعيم والحفاظ األآثر فاعلية على معايير 
في السلوك الرسمي والممارسة وهذا ما يعني أن هناك قوانين أو سياسات جديدة وأيضًا تيارات . سكن في سكن المرءالصالحية لل

آما ويقصد بذلك .  األآثر عرضة لالنتهاك، أو ضحايا لفقدان حيازتهمالبد من أن تتحسن في اتجاه عدالة أآبر للجميع، وحماية ألولئك
بد وأن يطوروا من القدرة على تقديم العون  للذين يفتقد منزلهم أو مأواهم للمعايير الدنيا للصالحية أيضًا أن أولئك األطراف أنفسهم ال

  .للسكن
 
  

                                                 
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  453

لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

م وفاءها بأداء إحدى ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام كتبرير لعد): "القانون الداخلي ومراقبة المعاهدات (27 المادة  454
 ال يجوز إلحدى الدول إثارة -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46وهذه القاعدة ال تطغي على ماجاء في المادة ." المعاهدات

آًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على استخالص المعاهدات آمؤثر الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتها
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2. على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية

  ”.مسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمةدولة تؤدي بنفسها في ال
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 455
بير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال تتطلب       وكما هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، فان العديد من التدا                  "456

وبقدر ما تعتبـر أي خطـوات كهـذه         . سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها              
ب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد           متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون من المناسب تقديم طل            

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك23 و22 و)1(11



  التعاون الدولي 
  وصف عام

دولي    "تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق           ادة    457".التعاون االقتصادي ال رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق
اون                    العهد الدولي ا   ساعدة والتع ق الم ا وعن طري لخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده

ع            ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده
  . في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعيةالفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها

إن          ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "وبروح االتفاقيات العديدة متعددة األطراف بشان حق ق الت صادية واالجتماعة    " التحقي وق االقت للحق
ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دوليالت"والثقافي اون ال ن خالل  " ع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :العالقات مع الدول األخرى، واألمم والشعوب
  في المؤاخاة والتضامن

 ديمقراطيًا وخارج حدودها
 أو جماعيًا/فرديًا، وباالشتراك مع و

  
وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "ة العالمية على النحو إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظم          

سح  "على أنفسنا    ة أف رة   ." أن ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم
ي      دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح اق تح سائ   "الميث ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع صادية  تحقي صبغة االقت ة ذات ال ل الدولي

ا بال              ك إطالق واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذل
  ." تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

  : من الميثاق55 علينا المادة ور آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتلوبربط التعاون الدولي مع تقرير المصي
ذي يقضي           دأ ال رام المب ى احت رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل

ر م                  ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب ى أن           بالتسوية في الحقوق بين ال م المتحدة عل رام       ...صيرها، تعمل األم الم احت شيع في الع ، ي
  " .حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين

  
م المتحدة                      اق األم ه من     ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث ، أن

  :  الضروري

اق؛                 ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ا يتوافق مع الميث ةأخرى بم اون مع دول وم     ) ز...(واجب الدول للتع دأ أن تق مب
ة ف                        ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم ي إطار  الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفترضة من قبله

 458..المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛
 

سالم                         ى ال اظ عل ك للحف نهم، وذل يتقاسم الدول األعضاء باألمم المتحدة واجب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي
ذه      . ية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز       واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاه        وفي سبيل ه

  : الغاية النبيلة، جسد اإلعالن بواسطة أعضاء األمم المتحدة تعهدات، مثل
سيادة                     ) ج( ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي صادية واالجتماعي تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت
  تكافؤ وعدم التدخل؛وال
ام   )  د( تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو منفصلة بالتعاون مع األمم المتحدة وبما يتفق مع األحك

  .ذات الصلة الواردة في الميثاق
و              دم          كم والت وعلى الدول أن تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي

دولي  افي ال ي والثق دان        . التعليم ا يخص البل ة فيم الم، خاص ستوى الع ى م صادي عل و االقت ة النم ي ترقي اون ف دول أن تتع ى ال وعل
 459.النامية

  
م         من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        2باإلضافة إلى ما جاء في المادة        ، يعلن العهد تعريف نظم األم

ة   -ويمكن العهد المجلس االقتصادي واالجتماعي من إخراج تقارير الرصد        . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   460.عن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية لألمم المتحدة

                                                 
   2 .1 المادة المشترآة 457

 2625تمدته الجمعية العامة في قرارهـا رقـم   إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق األمم المتحدة، اع 458
 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(
 .  المرجع السابق459
ة                          " تنص على أنه     22 المادة   460 االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي م المتحدة األخرى وهيئاته ات األم اعي استرعاء نظر هيئ للمجلس االقتصادي واالجتم

زة آل في مجال اختصاصه،                     بتوفير المساعدة التقنية، إلى أیة       ك األجه ساعد تل د ویمكن أن ت ذا العه مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها في هذا الجزء من ه
 ”.على تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهد



بعض     وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معاي     دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . ير التفاقيات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensمعايير أو قواعد حقوق اإلنسان وغيرها من مبادئ القانون 

ومن أجل أغراض االتفاقية . ن العام الدوليتجتنب االتفاقية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانو  
الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول ومعترف به من قبل المجتمع الدولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن                     

  .  تعديله فقط بتوسطة معيار الحق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصية
ق                  والدول األطراف الت   ي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما يتسق مع التحقي

صادية وق االقت دريجي للحق ة/ الت ة/االجتماعي سان الخاصة  . الثقافي وق اإلن ى نحو خاص لحق د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف وم
  .السكن المالئمباألرض و

  
وق المتضمنة في الحق      آآلمانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت  وبالنسبة للدولة ال    أي من الحق

ة           دان المنتفع دم                   . في سكن مالئم بالنسبة للسكان في البل سرية، مصادرة أو ه ى إخالءات ق ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م وه
ازل س. من ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال ون  وف د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال فر عن إزاح

موضوعًا للتشاور مع األشخاص المتأثرين وعلى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان المنصوص           
  .عليها في الميثاق

  
ا من إجراءات         وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف ا    رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم لهيكلي، واالستثمار األجنبي غي

ة     سان للدول وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي ساعدة للترتيب رامج الم ات وب صطبغ باتفاقي ت
والدول األطراف  .  شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة    واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير         . المتأثرة

ة                            ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل سئولية الحف ة وم ة الذاتي ديها فرصة الحماي سان ل وق اإلن في آليات حق
  .  القانوني للحيازة بالنسبة للسكانلضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان) األخالقية، القانونية، العملية(

ر في                        وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مسألة محلية، فإن اآلليات اإلقليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب
ة                       ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب دول وإجراءات عملي بي   . تحديد التزامات ال ى س نح     عل ال، يم ل المث

  :، والتي تفر بأن1 : 21اتفاق واسع على مدة التعاون الدولي في مادته ) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 
  

ان شعب   . ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم
ه الحق المشروع فى استردادها                     . 2. حوالمن هذا الحق بأى حال من األ       ى ممتلكات تيالء عل م االس في حالة االستيالء، للشعب الذى ت

ي     يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. وفى التعويض المالئم   اون اقتصادى دول ة تع بااللتزام بتنمي
ة        . 4 .مبادئ القانون الدوليقائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف و   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال

دول   . 5 .أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي               تتعهد ال
ا  األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األ         جنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين

  .لشعوبها من االستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية
  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ات الممتلكات الثقاف                  تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ة بمراجع ة المرتبطة بالتجارة،    إن الدول األطراف مطالب ي
ساعدة              ة، وشروط الم ة التجارة العالمي ددة األطراف، في سياق منظم واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع
ساق مع                                ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النقد الدولي الت

ا                   ا ة لمواطنيه ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق . اللتزامات المرتبطة المنصوص عليه
ة            والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق ة مشروطية ستكون معرضة ل ضمان أن أي ل

  . ولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاقوالثقافية بالنسبة لسكان الد
  

ة                     ازة آمن سكن والحق في حي وق ال ان من حق ة                . وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حرم ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال
د                ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ازتهم والذين تم تسريحهم آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م ى في الحاالت    . ون حي وحت

ال في                   وق العم دفاع عن حق دول األطراف في محل ال سبة لل التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية الدولية بالن
  . السكن المالئم عن طريق الحماية القانونية والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرى

  
ازة اآل فيلمثال على التعاون الدولي    وا ة   انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطبيق على السكن المالئم والحي من

ا              ق به هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ثالثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل
دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمرات استيطانية، أو مة، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات       من جرائم دولي  

ة  ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال سماح . أي أشكال أخرى م ن ال دول األطراف م ع ال والواجب يمن
ال يمكن       للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصال        ح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم

ذه األشكال من                . أن تسهل من انتهاآات دولة أخرى للميثاق او اتفاقية بهذه الطريقة           اتزال ه ة في دول م وهناك اليوم العديد من األمثل



ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  .  تعاون مع دول أخرىاالنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو   
  . هذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة المرتكبين لها بعد على أي مستوى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدولية

  
صادية واالجت                     وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل ة ألشخاص      إن مشارآة دولة في عقوبات اقتصادية دولية من النوع الذي ي ة والثقافي ماعي

واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق صادية .  الدول الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال د نص العه وق
ة أو          نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعي

   461.ة والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاكجزائي
  

من (للتنمية والمساعدة المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق واإلمداد المباشر أو المشارآة في برامج 
وهو ما يشكل خرقًا ). ، أو اإلخالء القسري، الخقبيل، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن

وعلى نحو أآثر تحديدًا، البد للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق . لاللتزامات التعاقدية
شرطيات اقتصادية على دول مودعة أن يوجه ويحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض 

وقد أصبحت قانونية تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات . أخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية للسكان
القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة من الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير 

  .مباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخاصة بحقوق اإلنسان
 

  التعاون الدولي بالتطبيق على الصالحية للسكن
يم إن التعاون الدولي على مستوى التنمية ينبغي أن يسفر عن حماية متطورة لشروط صالحية للسكن، سواء آان ذلك بواسطة تدع

وأي تعاون متقاطع مع استثمار في . القدرات اإلدارية أو الحكم أو اإلمداد بالخدمات أو التعاون التقني أو الفني ذو الطبيعة المادية
  .أو قطاع أخر ينبغي أال يؤثر سلبًا على صالحية السكن أو معايير صالحية السكن/المستوطنات البشرية و

 
  مبادئ تطبيقية أخرى  

ا  . تي نوقشت آنفًا هي تلك المذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان     إن المبادئ ال   في الوقت نفسه، يمكنن
م       سكن المالئ اهيم من خالل       . األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال ادئ والمف ذه المب وتظهر ه

ات والتوصيات                  الفقه الدولي لمراجعات الدو    ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي تم بواسطة الهيئ ل األطراف والتي ت
آما أنها تأتي أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متعددة األطراف،               . العامة لتلك الهيئات  

سان     راء الخبراء الموجودة في األدب القانو     آومن   وق اإلن ق حق ق     . ني، ومن الخبرة المتطورة في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن
  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" عدم تجزأ الحقوق: "البد من وضعها في االعتبار تعرف بـ 

  
  عدم تجزأ الحقوق

ات حق       م يأتي  و.  فسهمفهوم حقوق اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت ن             رز محتوي دما نف ه عن ن اإلدراك بأن
  . من الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًا

سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل رك               . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ زل يت ة للمن ة أو الهيكلي دهور في المالمح البنائي فالت
ضمان الصحة     "ط المباشر للسكن، وهو بال شك يؤثر على التمتع بالحق في            السكان عرضة  للتلوث في المحي      شة یكفى ل مستوى معي

الحقوق                25على حد ما جاء في المادة       " والرفاهة له وألسرته،   دولي الخاص ب د ال  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه
ة یمكن بلوغه     آل إنسان في احق "االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته      –." لتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي

  .  من العهد12 المادة
دول، حيث                         وق التصويت في معظم ال ار حق ًا النك د مطابق ان محل         أوبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع سجيل والتصويت يتطلب ن الت

ده،   في " آل فرد ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق. domicile fixe إقامة ثابت  ة لبل المشارآة في إدارة الشئون العام
سان            " إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        وق اإلن المي لحق ادة  (آما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق

ام             سياسية ع ة وال وق المدني دولي للحق رد في          1966العهد ال شؤون ا        " آحق لكل ف شارك في إدارة ال ا      أن ی ا مباشرة وإم ة، إم لعام
ة،        ارون في حری ادة   " (بواسطة ممثلين یخت ل و           ). 25الم دولي للموئ رة أعضاء التحالف ال ع خب الم،     آوبتجمي ى مستوى الع خرين عل

ساني       صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "فت انتباهنا أيضًا إل ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل
  . لحقوق أو العناصر المكونة للحق في السكن المالئموسط ا

ه               سر فهم ا يي ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي وق  . إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون ت وحق
دة                . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل بعض،       ومع ذلك فعل ى بعضها ال  عل

ي جاءت في اإلعالن                   . والفصل الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي         سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق من األمثلة على ذل
صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق ى         . الع ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب دين أساس ي عه ي تبن سبب ف وال

ام                   أيديولوجيات   دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966الحرب البادرة المتعارضةالتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي
صادية          الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال أي

                                                 
 ." العالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  للجنة المعنية بال8 انظر التعليق العام رقم 461



ة الخاصة    "ديولوجية أيضًا لتستبعد حق من حقوق اإلنسان وهو   واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األي       من  " الحق في الملكي
ه الفصل          ). 17المادة  (هذا العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان             ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال

سياسية يعترف في               بين العهدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال          ة وال الحقوق المدني  أن العهد الدولي الخاص ب
  :ديباجته، بأن

ة     .... السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري
ة    سياسية،          المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ ة وال ه المدني ع بحقوق سان من التمت ين آل إن الظروف لتمك

  وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
دهورات أخرى                    ي          . وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سياسية الت ة وال وق المدني سبة للحق بالن

ة          (الثقافية  /االجتماعية/قوق االقتصادية حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الح       ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت
ؤلف ا  يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن وق" أجي صادية    [1]462..للحق وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن /  مق

ـ             . آاتالثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتها       / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "فترشيح الحقوق المدني من  " جي
وق  " الجيل الثاني : "الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية         وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق

ة    ". جيل ثالث"أصبحت تعتبر آـ مميزة عن الحقوق الفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير،   ذه الرؤي وقد ظلت ه
ك                  " التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال وب في العه المطل

ق أو     اخالتحقيق المتروي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال           وق معرضة للتحقي ك الحق صة بتل
اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     م حقوق اإلن ذا أن       .  المتدرجة أو الجيلي م، فال يمكن لطاقم األدوات ه ومن ث

ة أن ا                      ل لحقيق ة، ب ة أو فكري ي تفصل      يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحقوق اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي ات الت لنظري
  . بدقة بين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقع

  : ومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ة في العه                          سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي وق    إن الحق في السكن المالئ ـين الخاصين بحق دين الدولي

. وقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز            . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     
وق            سائر الحق ع الكامل ب ات              -ويضاف إلى ذلك أن التمت وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل الحق في حري ا  ( مث ل رابط ت مث

رارات                     )المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية      اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت
وبالمثل، يشكل .  أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع        -العامة  

الغ       حق الفرد في أال يخ    دا ب ه أو مراسالته بع ضع ألي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل
  [2]463.األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم

 
  االلتزامات الجوهرية

دول األط               إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص المعاهدات،        وب لل ه المحدد المطل دم التوجي الم    وحدها، ال تق راف حول الع
ة ا الدقيق ة التزاماته دول  . لمعرف ب ال ة تطال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي والن

دابير  "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " باتخاذ خطوات" ي الت  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)" بتبن
" تدريجية"،  " مالئمة"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/ا يتعلق بما يمكن أن تكون عليه تلك الخطوات          القليل فيم 

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  ي  ، تتضمن اون دول شمل  تع  وت
إن الهيئ     ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة                 ومن ثم ف ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق ة بالرصد تتحمل مهم ة القائم ات التعاقدي

  . لإلمداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطراف

                                                 
462[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 

the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . ترى الحرايت أساسًا مدنية وسياسية في طبيعتها وتخدم لحماية من جور الدولة ’Vasak من وجهة نظر فاساك .الجيل األول من حقوق اإلنسان يتعامل مع الحرية
 ,freedom of speech, right to a fair trial.  المحاآمة العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهااألول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

freedom of religion,  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية21-1وذلك آما جاء في المواد من . 
نظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما يجعلها وهذه ال، ومن ثم فالجيل الثاني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادية، ثقافية

 أن تحجم عنها م بها الدولة أواألعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال التي يفترض أال تقو أي إن ;positive rights حقوق إيجابية 
  .  في سبيل إدراك الحقوق-مثل اإلخالء القسري

وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق ." التضامن"الجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو 
  . غير مؤآدة قانونيًاومعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق لم تعد ملزمة بعد و. م للجنس البشريفي المشارآة في التراث العا

روج ، و)مدنية وسياسية(وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستند على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق 
، حقوق التضامن، متمثل )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة(والعالم الثالث ). االقتصادية واالجتماعية والثقافية(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  .  حتى اليومفي نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من االستعمار المعطلة
. 

 ). 1991 (9فقرة ." الحق في السكن المالئم: 4التعليق العام رقم  [2]463



م   دول األطراف    : "3وفي تعليقها العام رق ة التزامات ال الحقو      [3]464”"طبيع دولي الخاص ب د ال ة    وفى العه صادية واالجتماعي ق االقت
  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 

ستويات األساسية                                دير، بالم ل تق ى أق اء، عل زام األساسي بضمان الوف ى من االلت يقع على عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن
وق       ي                 . الدنيا لكل حق من الحق ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل واد           ومن ث راد من الم ام من األف ا أي عدد ه  ُيحرم فيه

ية،  يم األساس يين، أو من أشكال التعل أوى والمسكن األساس ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس الغذائي
د           ا بمقتضى العه ى نحو ال يحد      . ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماته د عل رئ العه إذا ُق ى،     ف زام األساسي األدن ذا االلت د ه

  raison d’être .465[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 
دول        ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود مادية للدول           ة من ال زم آل دول د تل من العه

س   "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ا ت ا المتاحة   بأقصى م ه موارده ة االلتزامات       "مح ب ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ ،  وق
ي هي تحت تصرفها في                   "التعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها           وارد الت د من أجل استخدام آل الم قد بذلت آل جه

   [5]466."سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا
ه                  " االلتزامات الجوهرية الدنيا  "ن  آما تتضم  م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي

ق              . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم ين الت ومن ب
انوني                         االتساق بين التشريع الم    ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق حلي والحقوق المنصوص عليها في العه

صادية             . الوطني وق االقت ة من الحق ق جوانب معين وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي
ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي دم التم فوري ل ضمان ع زمث ن  . يي ه م ة أن ددت اللجن د ح صعب مواصلة"وق ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ٍو طبيعي        - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ى نح ذاتها عل ضًا مع شروط           .  ل سق أي انوني يت سند الق ذا ال انون      وه ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء         ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في ق          "على، والتي تنص    )1969(المعاهدات   انونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]467."إحدى المعاهدات

ات مع أطراف أخرى                         وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السياسية والت
  [7]468.يمكن أن تثار تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسان

م                           ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث دولي الخاص          . ربما يكون عدم التميي د ال د نص العه وق
رى،      ياء أخ ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت ولي  "ب راف أن ت دول األط ي لل ينبغ

ار بوجه خاص                   األولوية الواجبة لتلك الجما    ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  . عات من المجتمع التي تعيش في أحوال غي ه
ات             ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ة، أال توض الحال

 [8]469."األخرى
أي، أن هناك آثير من  . وفاء بالتزاماتها الخاصة بالتطبيق الفوري  التزامات سلبيةوتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بال      

دمير                                  ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال التدابير لتحقي
ين    صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ سفي للمن ة  "التع ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م

 . تلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامة. الجماعات المضارة
  

  العمومية
رارا ومتساوین في   یولد جميع الناس أح   : "حقوق اإلنسان بسيطًا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     

شرية  ). 1المادة  (." الكرامة والحقوق  ومن  . فالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب
دول . وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إذا آان للحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل                ي، وفي القانون ال

سق مع حق             ى نحو مت ع "يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال
                                                 

  . E/1991/23) 1990(تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها الخامسة  [3]464
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]465
 .المرجع السابق[5]466
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23 قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في  اتفاقية فيينا حول[6]467

 ال -1: تذآر) التوصل إلى معاهداتأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على  (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "تذهب المادة أيضًا إلى أن ." امعاهدات
يجوز إلحدى الدول إثارة الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على 

 يظهر -2. االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسيةاستخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا 
 ”.االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة

الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية [7]468
لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 

  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

  ."طبيعة التزامات الدول األطراف: "3التعليق العام رقم [8]469 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم "} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]469 
 لكل شخص حق اللجوء إلى " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إن 8العرفي، الناتج عن المادة ومبدأ القانون " ،وفاءها بأداء إحدى المعاهدات

  ."المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون



ة للحد األدنى من ا  التمييز إعماًال    سير          . اللتزامات الجوهري دول تف سمح لل ٍو خاص، ال ي ى نح سكن، عل ى من    وفي مجال ال الحد األدن
نهم دون              التزاماتها الجوهر  واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آية بشكل انتقائي، أي على مواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال

خ          " للجميع"أيضًا   اجرين، ال ال المه ين، والعم ك المقيم راد          . بما في ذل ل في آون األف انون تتمث دة المتاحة في الق والخصوصية الوحي
  . يوفون بمعايير انتماءهم آأعضاء في األسرة البشريةالمعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها 

ة في الماضي، آل              ة، واإلسهامات الثقافي وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد العبودي
انون والممارسة عل                        ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان ستويين      هذا خدم آوسائل لتعزيز وترقية حقوق اإلن ى الم ٍد سواء وعل ى ح

دولي ي وال ًا أو    . المحل ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل وم
سان،                . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      وق اإلن راف بحق ة في االعت  وقد ساهمت المقاومة والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم

  : واالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوال. ولكنها لم تحمل قوة القانون
  :حدود مجال التطبيق

ام                        .19 ق باالحتك ا تطب ة أنه ة بفعل حقيق إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستوى العالم، تعد أيضًا ذات محدودي
 .لى جماعة فكرية أوعقيدية ما، دون تطبيقها بعموميةإ

ة العظمى      " الماجنا آارتا "فرضت   .20 واطنين خاصة                     1215أو الوثيق دة للم وق جدي ة حق ة آانت بمثاب ى الحصانة الملكي  حدودًا عل
 . غرافية للملك اإلنجليزيومع ذلك فإن هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الج. المواطنين الحائزين ملكية خاصة

  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق
ة  "حققت   .21 ة والتي         " الثورة األمريكي ستعمرات اإلنجليزي ة الحق في                 أصبحت في الم ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي  في النهاي

المصير آحق لصيق، طبق في ومع ذلك، فإن الحق في تقرير .  raison d’étatتقرير المصير آحق قانوني شرعي وسبب للوجود 
ز             شعوب األصلية األخرى    . حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -أم

 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم-والذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا لإلزاحة
راد          الثو .22 ة لألف وق المحقق ا والحق ة في سياق         . رة الفرنسية، بكل انجازاته وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت سعى الفالحون الفرن

 liberté, egalitéومع ذلك رفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، والمساواة، واإلخاء : الثورة
et fraternité وبترآيز فردي؛  

ة الخاصة         . ائج الثورة البلشفية أسست لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ        نت .23 ا    . ومع ذلك رفضت الحق في الملكي ومع آونه
ات          ان األشخاص والمجتمع ة لحرم أداة عام ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه ًا لمنطق الغ أسست أخالقي

  .  ثم أفصحت بانتهاآاتها عن أهمية تلك الحقوقوشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن
  

  التراجع
أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تحت قيادة عبد سابق صار في             

الم     ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي أنتجت   Toussaint Louverture"رتوسان لوفرتيو"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت الث
ق بمصالح        1801 عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة في             12فقط قبل    ة  ألسباب تتعل ، إمبراطوري

  . مرجعة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية في تاهيتي مع عواقب تمتد إلى يومنا هذا
ا في           وبالرغم من أوجه القصور المذآ     د ساهمت جميعه ي ق ورة، فإن هذه الشواهد في اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل

فقانون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي في شكل قانون          . تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي       
  . دون حماية متبادلة في النظام القانوني متعدد األطرافدولي وعمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إنسانية ب

 حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت                    عموميةإن  
ات، سواء ألسباب     تعني عدم وجود دولة أو حكوالعموميةآما أن . شعوب الثقافات األخرى تستحق مستوى أقل    مة معفاة من االلتزام

وق                    ة تنتهك الحق ى ممارسات تقليدي خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل
  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق

ة   آما هو الحال في       (وتفسير الحقوق باالتساق مع ثقافة ما        ة الثقافي سكن  ل المالئم رات دارجة        ) ل ارات وتعبي ًا الختي ًا محلي ي تطبيق يعن
ازة، أو            اومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ضمان الحي ساوية ل ر مت لممارسات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي

ن المرجح أن تنتهك آل     الوراثة، أو أية حقوق أخرى من حقوق اإلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي وم                  
اعي    وع االجتم ا الخاصة             -من أحكام المساواة بين الن دة فيين واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه در ال  الجن

   [9]470).1969(بقانون المعاهدات 
تراتيجيات       حقوق اإلنسان، آاشفةنفيذوبينما تمضي خبرة التطبيق والنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن ت    وع من االس  عن عدد متن

ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       داد              )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق سماح باالرت ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي ، ف
اقم األدوات               ا في ط ا هن ر عنه ة واالستحقاقات المعب ادئ الالزم د من خالل ال     . بالحقوق بشكل ينتقص من المب ا هو مؤآ راهين  وآم ب

  . األخالقية والسند القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكان
  

  خاتمة

                                                 
 



أما .  إن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسان                 
نسان أو معترف بها في الفقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث           فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإل      " مبادئ التطبيق األخرى  "

  . وضعها في االعتبار
ادئ اإلضافية    وضع هذهإن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على           المب

  . الثالثة ولكن بدون انتقاءها آخطوات إضافية في عملية الرصدفي االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ 
 الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم            ئةفعدم تجز 

فهي  " الحقوق المطابقة "أما  .  على الحق في السكن     على العهد الدولي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد         4
ين                                  ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف مشتقة من حق

  . عدم التجزأ بشكل عمليومن ثم، فإن االستحقاقات أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم . وآليات أخرى
 في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق تنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و

م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من       (، والمجسدة هن سكن المالئ د    ).  ح-أ عناصر الحق في ال إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب
ة             نفيذالمحلي بالنسبة لطبيعة ومستوى الجهد المطلوب لت        الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي

  .وبطرح حلول من جهتك لمشكالت في المجال والميدان
ا ،  الحق في سكن مالئم فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم            عموميةأما   سه في المدى      وهذا م  يكشف عن نف

دولي   لكل من 2الواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم             انون ال المصادر   ومصادر الق
  . الشعبية

مادة لدورة األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة هذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آ
فبتطبيق . ومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافية.  آانتاتعليمية، تدريبية، أي

المنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع جميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض 
  .موضع الممارسة الحيةوالمعتمدة بعضها على بعض 

 
  الضمانات. 4

  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم
يمكن أن . سوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدك

ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . ألآثر آليةنبدأ بالتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي ا
قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني 

  .في السكن المالئم
التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية(قها على المعاهدات الدولية ومن ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصدي

أو (ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة . اإلنساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددة
دنا التقييم على تحديد أي القواعد والقوانين أما على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب أن يساع. في الدستور الوطني) مساوية

المشرعة أو النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق 
يفترض أن تمثل السياسات والبرامج . يخوله الحق اإلنساني في السكن المالئم

التطبيق والمؤسسات العامة والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور 
العملية المكملة لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق 

  .اإلنساني على أقصى المستويات اإلجرائية المحلية
  

  .هنا یبدأ التحري
عددًا من األسئلة " الضمانات"اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في التحري عن 

آلن سوف يصبح دورك أآثر تفاعًال، وبالتالي سوف نتبع فمن ا. للراصد آي يجيب عليها
منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام إلى 

  :الخاص ومن ثم نرآز على
عاهدات ذات للم) دوليًا وإقليميًا(االلتزامات الناتجة عن التصديق متعدد األطراف : التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 

 . الصلة
 .ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم: النصوص واألحكام الدستوریة 
 .التشريع والقانون المحلي: النظام القانوني الوطني 
 .تشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي أو آشخصية اجتماعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفي: المؤسسات 
 .ذات التطبيق واسع المدى على مستوى البالد بأآملها: ساتالسيا 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: البرامج 
 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

وق االثنى عشر التي يخولها الحق وبهذا التنظيم والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق من الحق
" المصادر"وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك األسئلة من خالل األقسام السابقة عن . اإلنساني في األرض والسكن المالئم



ن الحق فقد تعرفت، على سبيل المثال، وحددت العديد من أدوات المعاهدات متعددة األطراف التي تضم". المبادئ الالزمة"و
 سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال الصورة الخاصة بكيفية ترجمة تلك المعايير إلى ناإلنساني في السكن المالئم واآل

  .ضمانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من حقنا اإلنساني تختار أن ترصده وتقوم بتقييمه
ًا في        (في اعتباره الضمانات المتعلقة بالمبادئ الالزمة للتطبيق        أن يضع   رصد  لقائم بال ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ا وضحت آنف آم
وهذه المبادئ التي وجدت في المواد األولى ).  من طاقم األدوات3في الخطوة رقم   " المبادئ الالزمة بالتطبيق على الصالحية للسكن     "

سياق   القابلية للن من العمومية وبجميع المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان، يفترض أن تكو      أمين ال تطبق على مستوى العالم من أجل ت
ة اإلطار         . الخاص بتحقيق آافة الحقوق، وليس فقط الحق في السكن المالئم واألرض         ى قم أتي عل ل، أو ت ادئ تظل ذه المب وحيث أن ه

ئلة في              ة األس ا تظهر أوًال في قائم سكن واألرض، فإنه ى ال ا  الحقوقي الذي ينطبق عل ة من      . مسار تحقيقن ئلة تتضمن قائم ذه األس وه
ا     . (األدوات القانونية والتعليقات من قبل الدول لضمان هذه المبادئ المظللة أو الالزمة            نرجو مالحظة أن هذه قوائم توضيحية؛ أي أنه

  .) بق على الوضع في بالدكليست شاملة أو نهائية، وقد تكون على علٍم بضمانات أخرى، وربما تجد أن بعض من المدرج هنا ال ينط
ه ضمانات        ريوبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح     ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  حول ال

  . أآثر دقة وعملية تضمن تحقيق الحق في السكن واألرض عمليًا على أرض الواقع
الخاصة بتطبيق المبادئ ) المتعلقة بالسياقعامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(ارًا لـ ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا تتضمن اختب

أي، تقرير المصير، وعدم التمييز، (حالة الحق القانوني الخاص بالصالحية للسكن  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في الالزمة
الضمانات ) 2(، وأيضًا )عدم النكوص، والتعاون الدولي/اجع الجندر، وحكم القانون، وعدم التر-والمساواة بين النوع االجتماعي

  .المنبثقة عن الضمانات المذآورة أعاله لسلع والخدمات العامةلل) الوظيفية والمحددة(المحلية 
  

 ضمانات تطبيق المبادئ الالزمة 
  تقریر المصير

  تقرير المصير، متضمنًا سياق السكن؟أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق مبدأ 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(فل اتفاقية حقوق الط 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169ظمة العمل الدولية رقم اتفاقية من 
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في             ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

  لح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟صا
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995 (إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية 
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ب  (إع ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع ن  الم ذلك م صل ب ا يت  وم

  )2002) (تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
  أي المعاهدات اإلقليمية صادقت أو انضمت إليها الدولة، وتضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، بما في ذلك سياق السكن؟

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(تفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان اال 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  



 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  
  

ددة األ      ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح       هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي طراف في شكل م
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(الفريقي قرارات االتحاد ا 
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 

سان،     أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق التحرر من التمييز، آمبدأ الزم                وق اإلن  وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957(لة  بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستق107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951( الالجئين اتفاقية 
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  
  ) 1961(اتفاقية تقليل األشخاص الذين ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟صالح القرارات في المنظمات 
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(البشري الثاني الموئل  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

ًا     زاحين داخلي خاص الم شأن األش دة ب م المتح ات األم صويت  ) 1998(توجيه ه بالت م تبني  UNHRCRت
E/CN.4/1998/53/Add.2 1998 فبراير 11 بتاريخ . 

  )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(رات الجمعية العامة لألمم المتحدة قرا 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب(إعالن وبرنامج عمل دربان  
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال       أي وق، ش  المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق



  ذلك سياق السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

   تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999(إعالن قمة اسطنبول  
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي

اعي                  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    -أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن تطبيق الم در، آمب  الجن
  ًال ذلك سياق السكن؟من حقوق اإلنسان، شام

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1970(دنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية  بشأن تحديد الحد األ131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم   ات، ال م أو تجمع  المتحدة، قم

 الجندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال  -صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي           
  ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(لميدان االجتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في ا 
  )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(الن اسطنبول إع 
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  



ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم
  )2002(} تعصب

  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  
  

ًا وتضمن          اعي     أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق وع االجتم ين الن ساواة ب ق الم ادئ    - تطبي در آأحد المب  الجن
  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(قية االتفا 
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

دأ  ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف اعيالق وع االجتم ين الن ساواة ب ياق - الم ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن
  السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(الدول العربية قرارات جامعة  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

امًال                   سان، ش وق اإلن أي المعاهدات الدولية انضمت اليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق حكم القانون، آمبدأ الزم وحق من حق
  ذلك حيز السكن؟

 
 )1984( أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966( بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية(اسة االجتماعية  بشأن السي117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115مل الدولية رقم توصية اتفاقية منظمة الع 
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعد   ات، ال م أو تجمع دة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق حكم القانون آمبدأ الزم وحق من الحقوق، ممتدًا أيضًا إلى مجال السكن؟
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(لتقدم والتنمية في الميدان االجتماعي إعالن حول ا 
 )1996(الموئل البشري الثاني  



دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( القادامى  بشأن العمال162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993 (إعالن وبرنامج عمل فيينا 
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ضًا                    أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقاً         د اي ذي يمت ة، وال ادئ الالزم انون آأحد المب م الق ق حك  وتضمن تطبي

  إلى مجال السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) وروبيةاأل(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول
  نون آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ حكم القا

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(مة إعالن المنا 
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التراجع 

ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، 
  ض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األر

  
 

  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها 

رام،    ي احت ع  ف دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق صادية  ل وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع  ال
 واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  



دة        إعالن بشان المدن والمستوطنات البش      ة الجدي اني     (رية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(كوفر للمستوطنات البشرية إعالن فان 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
رام،                    ما ه  دأ عدم التراجع  في احت ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ي المعاهدات اإلقليمية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن

  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(ات اإلنسان اإلعالن األمريكي لحقوق وواجب 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
 )1995(إعالن الرباط  

قيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفا
ا               ة بم ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق

  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(ألمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان اإلعالن ا 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  التعاون الدولي

 هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، ما
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 )1984(وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب  •
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  •
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  •
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117ولية رقم اتفاقية العمل الد •
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  •
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
  )1961( بشأن سكن العمال 115وصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ت •
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  •
 )1951(اتفاقية الالجئين  •



 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  •
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  •
 

ة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها هل شارآت الدول
صادية     وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ضمان احت دولي ل اون ال ق التع ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل

  نساني في األرض والسكن المالئم؟واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإل
 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة       إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى       ة الجدي اني     ( في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948( العالمي لحقوق اإلنسان اإلعالن 
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} عصبت
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ضمان                              دولي ل اون ال دأ التع ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ا أو االن ة بالتصديق عليه ي قامت الدول ة الت ما هي المعاهدات اإلقليمي

  ماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجت
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(وق اإلنسان والحريات األساسية لحماية حق) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في 

عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع 
  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
ما هي االلتزامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدولة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، 

  . تالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكيةوتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبال
  



ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية على 
المعهود بها إلى الدول األطراف في تعد مراقبة تلك االلتزامات المهمة . اإلعالنات غير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسية

  .والتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراقبون من الحكومة والمجتمع المدني) الدول المصدقة(المعاهدة 
آما يجب أن نضع في االعتبار أن بعض اإلعالنات متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية والمالية 

تلك االتفاقيات قد تعوق . لدولية قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسانا
الثقافية ولذا يجب أن تحتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسان /االجتماعية/التمتع بالحقوق االقتصادية

  م األول وليس العكس في المقا
 
 

  ضمانات محلية  
   تصدیقات وتعليقات دولية
   تصدیقات وتعليقات دولية

لمزيد من  (؟الصالحية للسكنالمالئم، خاصة  صادقت عليها الدولة تضمن الحق في السكنانضمت إليها أو أي المعاهدات الدولية 
  .)التفاصيل ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق في الصالحية للسكن

  
  أحكام دستوریة

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم بما في ذلك الصالحية للسكن؟ 
 

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟ 
  

  دم التمييز؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من ع 
  

   الجندر؟-هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساواة بين النوع االجتماعي 
  

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟ 
  

  ضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، ي 
  

ا                                ا فيه سان بم وق اإلن ة في ظل إطار عمل وأهداف حق ات الدولي ه، يضمن إجراء العالق ا يماثل ة دستورا، أو م هل تحوز الدول
  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

  
  النظام القانوني القومي

  
  ئم، شامال الصالحية للسكن، آحق منفصل في النظام القانوني للدولة؟هل يتم االعتراف بالحق في السكن المال 

  
  هل يتماشى التشريع القومي مع الحق اإلنساني في األرض والسكن بما في ذلك الصالحية للسكن؟ 

  
  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ 

  
الحكومة ويتم /لي مع الحق في التحرر من التمييز؟ ما هي القوانين التي شرعتها الدولةهل يتماشى التشريع القومي والمح 

تطبيقها بالفعل لضمان عدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة الصالحية 
  للسكن؟

  
لى الحق في تحقيق الصالحية للسكن تتالءم وتتساوى مع هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصولهم ع 

  اآلخرين؟
  

 هل يحافظ القانون القومي والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالصالحية للسكن ؟ 
  

ارآة الديمقراطية في المسائل هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل والمش 
  المتعلقة بالسكن واألرض والصالحية للسكن ؟

  



  هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة؟ 
  

ي ظل هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل داخل البالد، ف 
إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم 

  شامال الصالحية للسكن؟
  

 هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم بما في 
  ذلك الصالحية للسكن؟

  
هل يتميز أداء القضاة والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك الصالحية للسكن ما هي  

  األمثلة على ذلك؟
 

  شرائع ومؤسسات
  هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم في تقرير المصير؟ 

  
 هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن ما 

  المالئم خاصة الصالحية للسكن؟
  

  هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط الصالحية للسكن؟  
  

مية والعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في ما هي المؤسسات الحكو 
  السكن المالئم خاصة الصالحية للسكن؟

  
ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق  

  خاصة الصالحية للسكن؟في السكن المالئم 
  

التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  
  وخاصة الصالحية للسكن؟

  
جتماعي في ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة معها التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع اال 

 الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة الصالحية للسكن؟
  

  آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن الصالحية للسكن لمن يحتاجون ذلك؟ 
 

  السياسات
  مالئم وخاصة الصالحية للسكن؟ما هي السياسات التي تطبق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن ال 

  
ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 

طبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في ت
  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي

  
  آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من الصالحية للسكن؟ 

  
  لتمييز؟آيف أثرت السياسات الوطنية إيجابيا على الصالحية للسكن في البالد من اجل ضمان عدم ا 

  
  آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تحسين ظروف الصالحية للسكن في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون ذلك؟ 

  
  آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقيق العدالة إلى تعظيم ظروف الصالحية للسكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ 

  
ن المستمر لظروف المعيشة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق مثل آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسي 

  الصالحية للسكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟
  



ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو  
  الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من الصالحية للسكن لمن هم في حاجة إلى ذلك؟احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق 

  
  إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو ممارسات دولتك الرسمية في ضمان الحق في الصالحية للسكن؟ 

 
  البرامج

) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(ي في الفترة الماضية ما هي الخطوات التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطن 
إصالحات قانونية، تطوير البنية التحتية، طرق : قد تشمل(من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من الصالحية للسكن؟ 

  )الخ....ة وتقييم تطبيق حقوق السكنتنفيذ وتطبيق اآثر فعالية، برامج تسجيل السكان، برامج للنظر في التصديق على العهود الدولي
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
ي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدول

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

ما هي برامج  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم وخاصة  
  الصالحية للسكن؟

  
   المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف الصالحية للسكن؟ آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير 

  
ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على  

  الصالحية للسكن في الدولة؟
  

و جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تحسين هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أ 
  ظروف الصالحية للسكن في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض وقضايا الميراث؟ 

  
شة خاصة لمن هم ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعي 

  في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الحق في الصالحية للسكن؟
  

آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من الصالحية للسكن لمن  
  هم في حاجة لذلك؟

  
نت بها برامج اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضم 

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من الصالحية للسكن لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
 أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول 

  الصالحية للسكن لكل من يعيش على أرضها؟
 

  المشروعات
سنوات أو منذ آخر / سنة(ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  

ت استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من الصالحية في شكل مشروعا) تقييم قمت به
  للسكن؟ 

  
ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم،  

  وخاصة الصالحية للسكن ؟
  

   تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف الصالحية للسكن؟ آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من 
  

ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على  
  الصالحية للسكن في الدولة؟

  
تهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االن 

  تحسين ظروف الصالحية للسكن في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض و قضايا الميراث؟ 
  



سين ظروف المعيشة خاصة ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تح 
  لمن هم في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الصالحية للسكن؟

  
آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من الصالحية للسكن لمن هم  

  في حاجة لذلك؟
  

ت بها مشروعات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود ما هي الطرق التي ضمن 
الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من الصالحية للسكن لمن هم في حاجة إلى 

  ذلك؟
  

رى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخ 
  من خالل مشروعات تطور بالفعل من الصالحية للسكن لكل من يعيش على أرضها؟

 
 موازناتال

ف اإلنفاق  العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانية مع أهداموازناتما هي ال 
 والتطبيق الحقيقية؟

  
هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج والمشروعات المؤثرة على  

 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟
 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازناتطالع على هل يتمتع العامة وأفراد الشعب بإمكانية اال 

 التأثير على ما تخوله حقوق السكن من الصالحية للسكن ؟
  

هل تدعم المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية  
 ة لما يخوله الحق في السكن من الصالحية للسكن؟ للمحتاجين خاصة بالنسب

  
ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من القدرة على تحمل  

 األعباء؟
  

 يخوله من الصالحية للسكن؟ما هي االلتزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما  
  

 ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من الصالحية للسكن؟ 
 
 
  عقبات، عراقيل، عوائق. 5

وني للسكن المالئم، في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناصر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح القان
وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيما يتعلق بتصنيف الحق مع االلتزامات 

ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات االجتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئيسي . الموازية على الدول المصدقة
تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واألولويات المحلية . حقوق اإلنسان على مر التاريخل

  .آما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق على الحالة التي تتناولها. لحقوق اإلنسان
  

ضمانات                             وفي هذه الخطوة     م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م فإنك تتق
وق                    . المكونة له  ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق سوف تنتق

ات                     عينات األسئلة الت  . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان الية تساعدك آراصد عل
سكن            والعراقيل والعوائق والتهديدات والقيود التي تسببت في أو هددت بالتسبب في االنتهاك والحرمان من حق وعنصر الصالحية لل

  .الذي نتعامل معه حاليًا
  

وافر         عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة         طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت
فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وضعنا،                  . أفضل وأآثر المعلومات ثقة   

  :ة لمعلوماتكإال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالي
 .التمام أو األحكام 
 .درجة التفصيل والتحديد 
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  



 ).نقص التناقضات: مثال(تكامل المعلومات  
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(االستخدام الفعال للغة  
 .االرتباط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكن: االتصال 
 ).ة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمعالسمع(مصداقية المصدر : المصداقية 

  
ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسجام بين التأآيدات النظرية للحق اإلنساني في األرض والسكن والواقع المحلي سوف تحدد 

وسوف . في الصالحية للسكنىاآلن إلى أي مدى تساهم العوائق، العقبات، العراقيل، التناقضات في انتهاآات محتملة أو فعلية للحق 
  :تدعم األسئلة التالية تلك العملية

 
هل تساهم ظروف المعيشة الفقيرة والمتدهورة للسكن في إنكار أو انحدار التمتع بالحق في الخصوصية آأحد الحقوق المطابقة  

congruent rights في طاقم " ني والخصوصيةاألمن البد"انظر أيضًا الحق في {؟ وآيف يظهر هذا االنكار أو االنحدار؟
 }األدوات هذا

هل تساهم ظروف المعيشة الفقيرة والمتدهورة للسكن في إنكار أو انحدار التمتع بالحق في المشارآة باألنشطة الثقافية آأحد  
في " المالئمة الثقافية"انظر أيضًا الحق في {؟ وآيف يظهر هذا االنكار أو االنحدار؟ congruent rightsالحقوق المطابقة 
 }.طاقم األدوات هذا

  
 عقبات تعترض المبادئ الالزمة  

  تقریر المصير
 هل الناس غير راضين عن شروط الصالحية للسكن؟ 

 
  هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة دور فعال في تحديد شروط الصالحية للسكن؟ 
كافية للتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في الصالحية هل يفتقد المجتمع إلى المعلومات الكافية أو القدرات ال 

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات"انظر {للسكن؟ 
حية هل تعد األمية عائقًا أما الحصول على المعلومات الكافية للتمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يخوله من حق في الصال 

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات: "انظر{للسكن؟ 
 

 عدم التمييز
 إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في الصالحية للسكن؟ 
ستوى اجتماعي، أو أي نوع من التمييز الممارس عشاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على م) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

  مؤسسي في صورة ما يؤثر على  الصالحية للسكن؟
 ما هي طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق بالصالحية للسكن؟  
هل المجتمع معرض إلى شكل أو نمط من التمييز البيئي، يتسبب في تدهور السكن ويعرض المجتمع إلى التلوث وظروف  

 } المالئم للسكن في طاقم األدوات هذا" الموقع"انظر أيضًا الحق في {عي؟ أخرى ضارة على المستوى المادي واالجتما
 

   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي
 الصالحية للسكن؟هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يطبق على تفعيل الحق في  
الصالحية ؤسسي في صورة ما تؤثر على هل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى اجتماعي، أم أنه م 

  للسكن؟
هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآور واإلناث في جميع  

  األعمار؟ آيف؟
 

  حكم القانون
تضمن الحق اإلنساني في السكن هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات ذات الصلة دولية آانت أو اقليمية  

 المالئم؟
 

هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية يمكن أن تحد من اثر الضمانات  
  الخاصة بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في الحق المخول اللصالحية للسكن؟

ية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع هل تعوق أوجه القصور القانون 
  ؟الصالحية للسكنعن الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في 

على خيارات البحث هل أخفقت الدولة المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مشكلة بذلك حدود  
 عن العدالة ووسائل االنتصاف أمام االنتهاآات الكبرى للحق اإلنساني في السكن المالئم؟ 

 



 هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السكن؟  
حق اإلنساني في السكن هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصلة والتي تغطي ال 

  المالئم؟
هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتعلقة بتنفيذ الحق  

 اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 تعمل بسلطة مستقلة؟ ) القضائية، التشريعية، التنفيذية(هل الفروع الثالثة للحكومة  
 ل تنسق الفروع الثالثة للحكومة بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل نظام واحد من القانون؟ ه 
  الجندر؟ -هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن المساواة بين النوع االجتماعي 
 الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك 

 الديمقراطي؟ 
 هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟  
، هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات الدولية في إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان 

 متضمنًا ذل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ 
هل يفتقر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في  

 السكن المالئم، بما في ذلك الصالحية للسكن؟
هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما بين السلطات  

 ؟التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة
هل تعتبر قوانين استخدام األرض متحيزة ضد الفقراء، نافية  

وبشكل تعسفي امكانية الحصول على األرض لمن في حاجة إلى 
  األرض من أجل السكن وآسب العيش

هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم  
ل القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثي

  الديمقراطي؟
هل أخفق التشريع في تحقيق االنسجام بين القوانين القومية  

وااللتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في فيما يتعلق بتشكيل 
سياسات تؤثر في الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة 

 الصالحية للسكن؟
 لسكن؟الصالحية لهل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  

 
أو السياسات المكافحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك الضمانات الخاصة /هل هناك قصور في انفاذ القوانين و 

  النساء واألطفال، واأليتام، الخ؟: بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل
أو صادقت عليها /ق اإلنسان والتي وقعتها وهل تخفق السلطات المحلية في االعتراف علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحقو 

 الدولة والتي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذلك الحق في الصالحية للسكن؟
هل يعتبر التشريع القوميوالمحلي غير متسق مع الحق اإلنساني في السكن واألرض، بما يشمله ذلك من الحق في الصالحية  

 للسكن؟ 
 الصالحية للسكن؟ القانون غير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في هل يعد انفاذ 
هل المسئولين عن انفاذ القانون في حاجة إلى تدريب ومعلومات حول الحق اإلنساني في السكن المالئم بغرض االلتزام والحفاظ  

 الصالحية للسكن؟على الحق في 
والتدريب على حقوق األرض والسكن والذي يخولهم الحفاظ على أو القضاة إلى الوعي /هل يفتقد المحامون ورجال النيابة و 

 الصالحية للسكن؟ والدفاع عن الحق في 
هل أخفق النظام القومي للمحاآمة بأي صورة آانت في قبول مطالب الضحايا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم  

  الصالحية للسكن؟ضحايا انتهاك الحق في 
أو القواعد، أو انفاذها في حكم قوى السوق بشكل فعال لضمان احترام، وحماية، وتعزيز، وتفعيل الحق هل يخفق حكم القانون،  

؟ وآيف يؤثر هذا )على سبيل المثال، السيطرة على االحتكارات، وإجراءات التصحيح والتعويض القانوني(في السكن المالئم 
 لصالحية للسكن؟اعلى التمتع بالحق الذي يخوه الحق في السكن والمتمثل في 

هل تطبيق المعايير القومية أو المحلية للتحديد الجغرافي والتخطيط والخاصة بالصالحية للسكن غير منفذة أو منفذة بشكل غير  
الفساد، نقص : هل مثًال: وما السبب في هذا اإلخفاق أو القصور. متسق، متضمنًا ذلك الحد األدنى للمعايير البنائية والبيئية

 ى انفاذ القانون، رجال النيابة، المحامين، الخ؟التدريب عل
هل يقيد القانون المحلي منظمات المجتمع المدني من الدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات التي من شأنها توفير احترام والدفاع  

 عن وتعزيز وانجاز الحق فيالسكن، متضمنًا ذلك الحق في الصالحية للسكن؟
  

  عدم النكوص/ عدم التراجع



العام أو (على مدار الفترة الصالحية للسكن، ل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة المؤثرة منها في ه 
 الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ ) األعوام

الصالحية ة ما يؤثر منها في هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاص 
 ؟ للسكن
هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم في الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  

 الصالحية للسكن؟
خاصة ما يؤثر منها في هل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم فيالفترة األخيرة، 

  ؟الصالحية للسكن
هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكلية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم،  

  ؟الصالحية للسكنخاصة ما يؤثر منها في 
الصالحية  السكن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق هل أخفقت برامج على المستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في 

  للسكن؟
هل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحق  

 الصالحية للسكن؟ اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيما يتعلق بالحق في 
نة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحقاإلنساني في السكن المالئم، خاصة ما هل أخفقن مخصصات المواز 

  الصالحية للسكن؟يتعلق بالحق في 
، خاصة بالنسبة للفقراء والفئات المستضعفة أو األآثر الصالحية للسكنإلى أي مدى جاءت جهود الحكومة قاصرة في تحسين شروط 

  يات؟عرضة لالنتهاك أو األقل
  

  التعاون الدولي
هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في  

 الصالحية للسكن؟ وهل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع الصالحية للسكن؟
ياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق سلبيًا على الس) دول، أو مؤسسات مالية(إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية  

 الصالحية للسكن؟بضمان الحق في 
فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون دولي، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه "هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  

 كن؟في الصالحية للس) خاصة الفقراء والمستضعفين(وامكاناتها لضمان حقوق الناس " مواردها
  

 عقبات محلية  
  شراع ومؤسسات

 الصالحية للسكن، هل هناك فجوات أو أوجه قصور لدى الدولة، بقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 
الحكومة، ومؤسسات عامة أخرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما تخوله حقوق السكن من الحق في الصالحية 

  ؟للسكن
هل تخفق المؤسسات القومية أو المحلية القائمة بالتحديد الجغرافي والتخطيط في الحفاظ على معايير الصالحية للسكن على نحٍو  

الفساد، نقص التدريب أو : هل مثًال: وما السبب في هذا اإلخفاق أو القصور. متسق، متضمنًا ذلك معايير الحد األدنى البنائية والبيئية
  المراقبين للبناء، عدم آفاءة مخططي البناء، الخ؟االحتراف لدى

ما هي المؤسسات العامة أو التابعة للدولة التي توجد آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الحق  
 اإلنساني فيالسكن المالئم، خاصة الصالحية للسكن؟

 ؟ات المجتمع المدني والتي يعتمد عليها المجتمعهل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسس 
هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر وتنفيذ  

 الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الصالحية للسكن؟
تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني في ) لقواعد االجتماعيةبما في ذلك ا(غير الرسمية ) الشرائع(ما هي المؤسسات  

 471السكن المالئم، وخاصة الصالحية للسكن؟
 

 ؟  الصالحية للسكنهل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية لحماية  
ظات الختامية الخاصة بالهيئات التعاقدية ذات هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام المالح 

 الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟
 

                                                 
بهذا المعنى تضم قواعد اللعبة التي يجري في ظلها األنشطة الرسمية وغير " المؤسسات. "لضامة والموصلة المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يضم آل من المؤسسات ا 471

على سبيل المثال الحادثة من خالل الشباب، (الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات والقاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة 
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، . ووفقًا لـ دوجالس س). تحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، وغيرها من السلوآيات الجديدةالتكنولوجية، ال

  ." اخنراع انساني يشكل التفاعل اإلنساني"، تعد المؤسسات 1993



  سياسات 
هل تتقاعس الوزارات ذات الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات المؤثرة في  

  للسكن؟ الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة الصالحية
 ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، وخاصة، الصالحية للسكن؟  

 
هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير المصير في تحديد شروط وظروف  

 الصالحية للسكن؟ آيف ولماذا؟ 
على نحٍو إيجابي ) حتى بالرغم من التصريحات التي تفصح عن نية رسمية(أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها هل  

  الصالحية للسكن؟ آيف ولماذا؟للتأثير على 
 هل تخفق المؤسسات القومية أو المحلية القائمة بالتحديد الجغرافي والتخطيط في وضع معايير لصالحية السكن، متضمنًا ذلك 

 المعايير البنائية والبيئية وغيرها؟
 الصالحية للسكن؟ آيف ولماذا؟ الجندر إلى تحسينات في ظروف -هل أدت السياسات القومية للتعامل مع النوع االجتماعي 
 الصالحية للسكن؟ خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ هل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  
السياسات القومية للسكن في تأمين التحسين المستمر للظروف المعيشية، خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق هل أخفقت  

  الصالحية للسكن خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟الذي تخوله حقوق السكن في 
ة لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في أو الرجوع إلى اآلليات الدولي/هل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبار في و 

  الصالحية للسكن، وأي هذه االليات تلتزم بها الدولة؟السكن المالئم و
إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بالصالحية للسكناألمنة  

  والتحرر من نزع الملكية؟
 تابعة للدولة منفذة لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار حقوق اإلنسان عن طريق هل تقاعست مؤسسات 

وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة الحق في 
 الصالحية للسكن؟

 
  البرامج

تقييم أو (الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/العام(التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة ما هي الخطوات السلبية  
لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في الصالحية للسكن؟ وقد يتضمن ذلك قوانين تقليل المساعدة القانونية، تدهور ) قياس قمت به

 أو التنفيذ؟ البنية التحتية بدون اصالح، انحدار جهود التفعيل 
ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن المالئم،  

 ؟ الصالحية للسكنخاصة 
 

ين هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير تحس 
 ضمان القانوني الحيازة والتحرر من نزع الملكية، في مجال السكن، خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ ظروف ال

  هل البرامج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟ 
ل تحسين هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أج 

 أو انجاز الحق في السكن المالئم، خاصة الصالحية للسكن؟/وتقدم احترام، والدفاع عن، وتعزيز، و
هل تقاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير تابعين  

 ين الحق في الصالحية للسكن؟لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا من أجل تحس
 

  مشروعات
ما هي األعمال أو االخفاقات ذات الصلة والتي تمت من قبل الدولة وأدت إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  أو  

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في ) الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت به) األعوام/العام(االستكشافية في القترة 
 لصالحية للسكن؟ا

ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف في  
 ؟ الصالحية للسكنضمان الحق في السكن المالئم، خاصة 

 
 

  آيف ولماذا؟ هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف الصالحية للسكن؟ 
هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في  

 الصالحية للسكن؟ آيف ولماذا؟ 



هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلية أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن والخدمات العامة وأزاحت دور  
ضمان اللحيازة والتحرر من نزع الملكية الدولة والسلطات المحلية في انجاز الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة ومسئوليات 

 لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
  

 موازنات
هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول النفقات العامة في قطاع السكن، أو في مجاالت تؤثر على التمتع  

 اإلنساني في سكن مالئم، بما في ذلك الصالحية للسكن؟ بالحق 
هل هناك نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في المعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة في  

  مجال السكن والمرتبطة بالحق في الصالحية للسكن؟
 لحق في السكن المالئم، وخاصة الصالحية للسكن؟هل تعد الموازنات العامة غير مالئمة لضمان ا 
 هل هناك قصور نفقات في الموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤثر على الصالحية للسكن؟ 
المشروعات لتحسين هل تعكس بنود الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج و 

 ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على الصالحية للسكن، ألولئك السكان المستضعفين والمحتاجين داخل بلدك؟ 
هل يتوفر للعامة امكانية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي تعمكل في  

  لى حقوق السكن وما تخوله من الحق في الصالحية للسكن؟مجال السكن ولها تأثير ع
هل المعلومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولين والمؤسسات المسئولة عن التحسين المستمر  

  للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق في الصالحية للسكن؟
مات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها في قطاع السكن، مضمنًا ذلك التأثير السلبي على هل تؤثر االلتزا 

  الحق في الصالحية للسكن؟
على أي شيء تؤثر االلتزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في قطاع السكن، بما في ذلك الصالحية  

  للسكن؟
سياسات المالية التي تقيد من الموازنة العامة وتأتي بعواقب سلبية على قطاع السكن، بمافي ذلك الحق في الصالحية ماهي ال 

 للسكن؟
 هل انجاز الصالحية للسكن مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟  
ؤ واالحتيال والتمييز، هل تخفق الدولة في التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان، وبالتالي تجنب الفساد، والتواط 

  والمحاباة، والمعاير التعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الحق  في الصالحية للسكن؟
  هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على الصالحية للسكن، فرديًا وآذلك جماعيًا؟ 
ود المجتمع نحو الحصول على الصالحية للسكن؟ فرديًا وآذلك هل تسمح سلطات الدولة لألطراف األخرى بالتدخل في جه 

  جماعيًا؟
 هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعوزين للحصول على امكانية الصالحية للسكن؟ 
  زين؟الصالحية للسكن، خاصة للفقراء والمستضعفين، والمعوهل تفتقد الدولة إلى موارد لتأمين  
  الصالحية للسكن؟هل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئمو 
أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن من /هل هناك صراع في بلدك يعوق المؤسسات الخاصة و 

 ؟ الصالحية للسكنظروف 
الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من 

  الصالحية للسكن؟ وهل تعوق هذه الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة فاعلين على المستوى العام والخاص؟
 
  
  .األآثر ضعفًا/ تحدید الضحایا. 6

 األرض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق
  .آما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضح. الذين يظلون أآثر ضعفًا وعرضة للتأثر

  
 أصلية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من شعوب) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 

ومن الهام تحديد عدد األفراد المتأثرين ونسبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل . مصادرة األراضي
  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص

  
لشخصيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات وا

. آما أن األرقام والبيانات الديمغرافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاك.  األآثر ضعفا
ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد . احد من أنواع التمييزشاملة أآثر من نوع و) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 

آما يعد تحديد جوانب . أو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد أي مجموعة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعل
أي عوامل ديموغرافية سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو (الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 

 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى



  
  .المجموعات األآثر ضعفًا/التمييز بين الضحایا 

  
أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 

حقة من العملية وذلك عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء معين ضد سيما في مرحلة ال
وعلى أية حال فمراقبة األآثر . االنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما حدث بالفعل

د تحديد حل معين للحالة سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة من ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بع
  .أجل اإلعمال الكامل للحق في األرض والسكن المالئم

 
التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع الترآيز على البعد اإلنساني في ) عينة(وتوجه األسئلة 

 . ة انتهاك ما يخوله الحق في السكن من تحقيق الصالحية للسكن آأحد عناصره الرئيسيةقضي
 

  الضحایا
 :حدد نوع وشكل انتهاك الحق في الحصول على سكن صالح للسكنى 
o عدم وجود مأوى 
o اإلخالء القسري 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o العامةمصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات  
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
  
 

  من الذي تأثر بانتهاك الحق في الصالحية للسكن؟ 
 هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي  

 
 :فاصيل الديمغرافية للضحايا، مثالحدد الت 
o عدد ونسبة الالجئين  
o السجناء المتضررين، وعددهم 
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث  
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o الحالي والتاريخي( الجماعات العرضة للتمييز عدد ونسبة أعضاء(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
o  ريف، حضر، (أين يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان(...  
o هارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟ أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك تلك األوقات؟متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ ن  
  

  :الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
  :حدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال للحق في الصالحية للسكن 
o  عدم وجود مأوى 
o  اإلخالء القسري  
o الهدم التعسفي  
o رث المتساويةإنكار حقوق اإل 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
 

  من هي الجماعات األآثر عرضة النتهاك الحق في الصالحية للسكن؟ لماذا تعد اآثر ضعفا؟ 
  :فراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثالحدد التفاصيل الديمغرافية لأل 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  



o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o الحالي والتاريخي(ييز عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتم(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي. 
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 

النساء، األطفال، (قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي  
 )العمال المهاجرون، المزارعون/شعوب األصلية، سكان األحياء الفقيرة، الالجئون، العمالال
 

  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب
عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على األنواع المحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل يتطور موقف قضيتك وينال تدعيمًا 

ويجب على القائم بالرصد أن يحدد . المتداخل/ مجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مثالية للحرمان متعدد الجوانبالترآيز على ال
  ).أعاله(تلك األشكال المتعددة من الحرمان لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء 

قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك الحق في تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها 
  :السكن المالئم أو انتهاك متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطة

  
  النساء
  هل تعد النساء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في الصالحية للسكن والتحرر من نزع الملكية؟ 

  
  ات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى؟ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عاد 

  
  هل تعوق ممارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها بحقها في الصالحية للسكن؟ 

  
  هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في الصالحية للسكن؟ 

  
  

  األطفال
ظروف السكن الحصول على الصالحية للسكن آعنصر من عناصر الحق في السكن المالئم إلى حد ظهور العنف هل تعوق  

 واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنزل أو المجتمع؟
  

 ؟هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر الصالحية للسكن، مالئمة لألطفال إلنجاز أو إتمام تعليمهم واستذآارهم 
  

 هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر الصالحية للسكن، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية؟ 
  

هل تساهم ظروف المعيشة المنحدرة والفقيرة في إنكار أو انخفاض مستوى التمتع بالحق في التعليم خاصة لألطفال؟ آيف يظهر  
 ) يم، المقدرة وبناء القدراتانظر أيضا الحق في المعلومات، التعل(ذلك؟ 

  
  ...الجماعات العرقية، وغيرها 

 من هم ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكار الصالحية للسكن؟ 
  

من حقهم في السكن المالئم خاصة الصالحية للسكن ألنهم ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  
 نتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو شعوب أصلية؟ ي

  
  آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، على الوضع الحالي؟ 
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ك           " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي العاملين بمجال حقوق اإلنسان بكل مرحلة من مراحل عملي

ضارة عن انتهاآات                       ار ال دخل لتخفيف اآلث ان الت م أو آ عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ
ة الر                   . ت بالفعل حدث سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق اك           صد وقد يشترك نفس الع ان يكون هن  وفي بعض األحي

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  ن هذه األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمبطريق
ا         ومكملة لبعضها البعض وذلك في حال    ة ذاته ة في العملي ر من منظم ر من شخص أو أآث اك،    ف .ة اشتراك أآث ان هن ى سبيل   إذا آ عل

ة تتخصص   أو منظمات  ، فرق عمل    المثال ا ف       مختلف ة بعينه اطق جغرافي أنه      إفي دراسة األوضاع بمن ة من ش ذه اآللي ق ه أن ن تطبي
  . تفي مثل هذه الحاالوارد حدوثه ساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقائق الي

  
ة الرصد، سواء           إنما  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم       منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    ى عملي ائمين عل وي حجة الق تق

اهيري             دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    سياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم د          . أو تحليل ال م فهي تحشد التأيي ومن ث
  .  وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهمللحرآة من أجل

  
ة لكل                            إومن هذا المنطلق ف    دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال ن التكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته

تم اخذ            متضررة ثم يتم جمعها ، وبالت    ) ويقصد بها هنا األسرة   (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال الي فف
  . عينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررة

  
اس           ة للقي ر القابل د الكمي   وعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي سجيلها وإعد     أو التحدي ضا ت ين أي ا في    والتي يتع ارير به اد تق

  . ويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل للجدول الخاص بالقياس سردية، صورة
  

يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلدك مثل قانون     (ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل             
ثًال من أجل                     المرور والخالفات الت   الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل ي تنشأ في هذا الشأن أو الق

در             إ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي ن التحديد ال
ين الرا اون ب ر من التع زمن ومجتمعصدآبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ك ف. المت ى جانب ذل ن إ إل

دار الوقت      ى م م   . الحصول على قدر آبير من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن
ل            ي ديهم   تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو تنسيقه من قب ذين ل امج و هؤالء ال زام با   برن اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل

  . المدى البعيد
  

ا ف                   تسعى  هذه األداة   إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إلقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال
سيين  راء الرئي ن ج رة م اتهم مباش تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ؤالء ال م ه صد به ذا  سيق ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف  االنته

سري     خ  ،االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخالء الق اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ
ذين يتعرضو                   م هؤالء ال ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال و  نيطلق عل ال    خسائر  ن للخطر ويتحمل  ناتجة عن أفع

ر مباشر، و                        شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب       موجهة لغي ر      من ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال
  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين

  
اس    بجدو " المنهجية"يحتوي العمود الثاني والمعنون      ة      " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   ل القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل

واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى  التي تم تقديرها وحسابها ، آما يرشدك         سجيل أن بت
م          نموذج تقد "االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع الخسارة أو التكلفة في           سكن المالئ وم        " ير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال



د                           .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل وفي هذا المكان أيضًا يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف
ازل   د المن دم أح راء ه ن ج ًا م ضررين جماعي ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ود . لمت ذلك العم وارد ب أن الوصف ال

  . يجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود سطر أو سطرين" المنهجية"
  

غير أننا نوصي بأن   (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ائج          يشترك جميع المراقبين في دراسة أ        ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن حساب      .)ي ى سبيل المث  وعل

وفي جميع . خسائر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي       
ة االنته      المي لتكلف الي ع م إجم واردة في       . اآات الخاضعة للدراسة   األحوال من الضروري الوصول إلى رق يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريحة من التكلفة باستخدام المعادلة المرفقة ببرنامج 
  

  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 
  

  . الخسائر المادية للضحايا 
 .ر المادية للضحاياالخسائر غي 
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  
 ). متضمنة الخسائر االجتماعية(الخسائر غير المادية لغير الضحايا  

  
  

  التكلفة/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر
  الخسائر المادیة للضحایا 

  المــبانــــي
سجالت    . وى أو أي مباني أخرى القيمة السوقية العادلة للمنزل، أو المأ      رد في ال وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت

داً         إوعلى سبيل المثال ف   . الرسمية لمعظم القوائم الضريبية الحديثة     سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي
ة مع القيم      قديمًا سوق          غير متوافق مع الزمن الحالي بالمقارن ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ضا    . ة الت د تكون أي وق

الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر"، وهي القيمة التي يعبر عنها     "قيمة المضاربة "القيمة السوقية أقل من     
يم  - الحفاظ على جزء منه  إذا تم-معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وبعد إجراء تغييرات عليه          للتداول في النهاية أو إعادة التقي

السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة        يتمثل في   والمرجع الذي يعتمد عليه في تحديد القيمة السوقية         . فيما بعد 
لى ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط   تعتمد المنهجية األساسية على الحصول ع     . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      

  . العادلةأو التداولية بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة السوقية 
  

ة               د القيم ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق
  . قديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحاليةالسوقية هو التكلفة الت

  
ذه          تمثلون في  الضرر في هذه الحالة ي     م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي

   . الوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم الحيازة التقليدية
  
  

  رضاألقطعة 
ار                        قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        انبي العق ة ج د قيم ا تحدي تم فيه ي ي وائم مع األوضاع الت األرض والمباني بشكل منفصل للت

ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المباني، ولكنه ينص             امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     
زاع           . ة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني       على الحق في حص    آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند حدوث ن

ى حساب                             . على إحداهما دون األخرى      ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال
  . رض أيضا في النموذج، يمكن الجمع بين قيمة المباني وقيمة األقيمتهما معًا

  
ا               ى أو حيازته ى من       . وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم عليها المبن ة، يكون عل ك الحال في تل

سائر    ساب الخ ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي ي بعض  . يجري عملي ك، ف رغم ذل وب
ه بالضرورة           ا ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة "لحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ل   " أرض دول تم نق أو ي

ا إذا آانت الحال                     . ملكيتها إلى الدولة   ة ليحدد م ذا   ةولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د  هك عن
  .  أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمهحدوث اإلزالة

  
زل ف              ا المن ام عليه ه   هذا وفي حالة قيام الدولة بمصادرة األرض المق ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي

  . لقيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخروفي مثل هذه الحاالت يتم تحديد تكلفة األرض من خالل ا. محددة للمنطقة المقصودة



  
  
  : حتویاتالم

ة جرد بالم              ات ينبغي على آافة المتضررين أن يتعاونوا مع فريق العمل الميداني في عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية       لجميع ال  قيمة اإلحالل وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على أساس         . عملية الهدم  ة ال د  . بنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه خ (تك ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه واد الغذائي س، والم اث، والمالب ل األث ) مث
ة    . اللعرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكون آافية لتغطية تكاليف اإلح     ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . (إلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي فقدت أو دمرت نتيجة لعملية الهدم            وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
ر     سائر غي ك، فالخ ع ذل ا؛ وم اليف اإلحالل له د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي ن األخرى ذات القيم ي ال يمك ة أو الت المادي

درج في              " الخسائر غير المادية للضحايا   "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           ا يمكن أن ي في النموذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به

  
  :الخسائر الموازیة

ذه الخسائر ممتلكات     يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية التي أصابت ضحايا غير مباشرين   شمل ه  بشكل خاص، وت
وفي حاالت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات         . الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات التي اتخذت        

  . ، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما قد تدمر تمامًاأو المتفجرات مثًال
  

  :ألساسيةالبنية ا
ة أو اإلخالء أو المصادرة                               ة اإلزال ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني

ائي أو من خالل       . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    د آهرب ا بمول تم إحالله مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح
ة        . لطاقة من مصدر بديل   شراء ا  ى عملي اج إل د تحت ة، ق والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب

ك         . إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبية لعنصر         -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش
وع العمل                              العمل بالسعر السائد الستئجار    ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل  - ه  تمث

  . القيمة التي يجب حسابها في هذا القسم
  

  الخسائر التجاریة
ذه                  سم، وه ذا الق ة في ه ذه التكلف درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه الخسائر  إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري

  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي
  

  المعدات واألصول
دادات                     ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . يشمل هذا البند قيمة اآلالت والمعدات، واألصول األخرى، مثل األث

سلة أو ورش اإلصالح    . دثيشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين والتي فقدت أو أضيرت في الحا         ك أن المغ والتي  مثال ذل
ا، وينبغي أن ت                   ا ورده تم التعامل معه ة ي ذه الحال ذه الممتلكات    حسب  تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ة ه ذا  ضمن قيم  ه

  . الرقم
  

  الدخل المتوقع
 ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،        وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن العجز عن تقديم السلع والخدمات             

ل           . أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الوفاء بها بسبب الحادث            ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث
د                   . بطرق مختلفة  ا لتحدي تم تطويره محلي ا ي د من الخسائر منهج شرآة في ال       "ويتبع هذا البن ة ال العمالء    مكان ا ب آأحد  "  سوق وعالقته

ي للمؤسسة               ى    (األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال التي تتكون عبر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل
  ). قانون التأمين

  
  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 

ة الم  ي عالق أنها أن تلغ ن ش صادرة م الء أو الم ة أو اإلخ ية  إن اإلزال ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ال
ك،   . والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة المادية، مثل المواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار                ورغم ذل

ا                        ي حصل عليه يم الت ك الق سئوليته عن رد ثمن تل ات أو            ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م املة أي عقوب يم، ش ذه الق  باألجل، وه
أما في حالة تخلى المدين عن . زيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا القسم على المدى القصير والمدى الطويل

ذه الخسائر         ينبغي) مثال في حاالت الكوارث الطبيعية    (الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية             رغم ذلك حساب ه
  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 

  
  

  الماشية



الزم                ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه يتم حساب قيمة الماشية المفقودة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه
وع من العمل      خالل الوقت الذي أنفق في جمع الماشية التي تشتتت على أساس     ذا الن تئجار ه ة اس ة      . تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم

ة                               ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع الماشية أو منتجاتها في الظروف الطبيعي
ستخدم في            . على المدى القصير والمدى الطويل     ات ت ذآورة           وفي حالة حساب قيمة الماشية آحيوان ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت العم

ود                         د من خسائر المحاصيل، أو البن ة المواصالت، والعائ ادة في تكلف ية، والزي ذه الماش تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه
  . األخرى ذات الصلة

  
  األرض

رر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير المرتبطة بالمبنى الذي وقع عليه الض        
وقد تكون هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،            . الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرنا أعاله        

ا            . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ة اإلخالء      وقد تفقد هذه األرض بالكامل بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته آنتيجة لعملي
ى              . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك الحق في األرض تمام

  . في تلك الحالة، يتم حساب قيمة األرض محل التقدير آخسارة آاملة. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء
  

  األشجار والمحاصيل
ة                         ات مماثل ادة زراعة نبات ة إع ى أساس تكلف ل للحصاد عل ارا أو أي شيء قاب يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم

د                          . محلها شكل سردي تحت بن درج ب  الخسائر "أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن تن
ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي ة للحصاد              . حسبما يكون مالئم تج محاصيل قابل ي تن ة األشجار الت ا قيم أم

على المدى القصير والمدى      (وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                
سها أو                ويجب حس ). الطويل ع األشجار نف ع من بي اب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق

  . محصولها
  

ضا   - إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي  له
ة          ويتم حساب األضر  . قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع ويمكن حساب األضرار المصاحبة     . ار البيئية على أساس تكلف

لذلك على الحياة البرية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في 
وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . ية تحت هذا البند   وآلما أمكن ينبغي إدراج القيم الكم     . ذات الوقت 

ر                      ا هو أآث ى م التقريري في آل من األقسام المتعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل
  . عمومية

  
  األجور/في الدخلاالنخفاض /الخسائر

ا                 قد يترتب عل   رزق مرتبط ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم ى فقدان المن
ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. بالمسكن أو باألرض التي فقدت   وذل

ا، أو              .  يترتب عليه من أحداث    الوقت الذي يمضي دون عمل منتج نتيجة للحادث وما         دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت
ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  (تفرض الضرورة ضمان عمل بديل، خاصة إذا آان المكان المخصص إلعادة التوطين              بعيدا عن مك

ى ال                 . المعتاد دخول األخرى عل ة األجور وال ة، يجب أن نخصم قيم ل من األجر أو       ولحساب هذه القيم مدى القصير أو المدى الطوي
وع الحدث                  ل وق ة قب ى عمل     . الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظروف العادي وحيث أن الحصول عل

ا األخر                      ة وبعض المزاي ى، جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سابقة، واألقدمي
ة للحساب    . فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل وقد تكون األقدمية في العمل غي

ة      . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ا تحتمل إمكاني ة نظري ذه األقدمي ومع ذلك، فلو آانت ه
  . ة ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذا البند أيضاالترقي

  
  الرعایة الصحية

ار             . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اعيين آث ين واالجتم اء الطبيعي د سجل آل من العلم وق
د       . التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة       اإلخالء وإعادة    ائج الملحوظة تحت بن ذه النت درج ه وبينما ت

سان أو  . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "الخسائر غير المادية للضحايا   " ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن
م  "وانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير            األضرار الصحية األخرى ترجع إلى ق      األل

ضحايا                             ". والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه ويمكن أن يشكل أي نموذج يؤخذ من مث
  . تحت هذا البند

  
 أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن      وغالبا ما يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤقت       

ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . يوفرون لهم هذا اإليواء البديل في مساآنهم الخاصة    مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي
  . قيمة إضافية تضاف إلى تكاليف الرعاية الصحية) الخ



  
  یواء المؤقتاإل

ة مع                    زل عن سكنى بديل ة للمن ازة اآلمن ان من الحي غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم
ة أخرى               ة أو في منطق ى أساس سعر           . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ة ، والتي ينبغي حسابها عل ه قيم سكن ل ذا ال وه

آخر                      اإليجار العاد  شكل أو ب ضا      . ل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ذا أي ؤدي ه وي
ارهم                               ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال إلى اتساع التعريف الحقيقي لمن ه

ى أساس الخ            ة عل ا    ضحايا من الدرجة الثاني ي يتحملونه ك          -سائر الت ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال
  . أضيروا مباشرة من اإلخالء أو المصادرة أو الهدم

  
  المصاریف القضائية واإلداریة

ق بالوقت ا                ضحايا لخسائر تتعل ات   عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد يتحمل ال ضائع والنفق ل
ل وقوعه        (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ذا الخطر قب ة ه ة معرف ك في حال وينبغي حساب   ). وذل

ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري دفاع   ) البيروقراطي ة وال شارات القانوني و   . واالست ى ول حت
ة أو منظمات          (االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات            آانت   ر حكومي القاعدة  منظمات غي

ذه الخسائر            ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   ود    . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه اليف الجه وتتحدد تك
  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا" فيما يلي تحت بند اإلدارية للموظفين العموميين

  
أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال ى  /وقب اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له سكن مالئ ى م ضحايا عل ال

املة ال     . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       ة ش ذه العملي ة    ويجب حساب التكاليف التي تنفق في ه رسوم والخدمات القانوني
  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها

  
  المسكن البدیل

م            ل ودائ ديل مماث د                 . (ويدرج هنا تكلفة الحصول على مسكن ب ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي
ل للمسك              ى سكن مماث شتمل عل ة األساسية                     ويقصد بالمسكن المماثل أن ت اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ن ال

ديل، حسب الظروف        . والموقع والخدمات  . وقد يتضمن ذلك حساب قيمة الخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع
دل     مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها ا               رقم المع ا، وال لسوقي قد يكون مختلف

ة األساسية أو الخدمات   . يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   . وقد يكون ذلك المسكن مماثال في معظم خصائصه، ولكن تنقصه البني في ه
ي                    سعر المحل ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه ان المسكن الجدي        . الحالة يجب إضافة تكلف ل، إذا آ اثال للمسكن     وبالمث د مم

ساآن،                         ا ال األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة العائلة والجماعة األصلية التي ينتمي إليه
  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 

  
ة بدرجة أو                  ة دائم ه طبيع ة           وحيث أن هذا البند من الخسائر ل أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة المدى     "ب . من النموذج   " الخسائر طويل

ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في                       إن حساب ه الي ف ة، وبالت ة طويل م عملي وعادة ما يكون الحصول على مسكن بديل دائ
  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك

  
  إعادة التوطين

ضا     . ن السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطينتشكل نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل م   ذا أي شمل ه د ت وق
ل المدى              ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت وينبغي  . قيمة الجهد والوقت المبذول من قبل أشخاص عدي

  . حساب آافة التكاليف المتعلقة بذلك بقدر اإلمكان
  

  تتكلفة المواصال
ى المواصالت             إن (هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو المصادرة وما ينفق عل

ى محل              . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في االنتقال من وإل
رزق، و ام  مصدر ال ابر، والقي ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل زي

  . بالمهام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخ
  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا
  

  الصحة 
ية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه  ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الناحية الصح    إ

ه ألحد أطراف الجسم من خالل                    . في صورة مادية   ه أو فقدان دان الشخص لحيات ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فق



ال     ذه    وهن . الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع
  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك

  
  الحيز المكاني المتاح للحياة

ن تقليل الحيز المكاني المتاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى            إ
سية              األسر التي تعرضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء          ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال أو األقارب في المن

د    دير الخسائر          .  مثل العصبية الدائمة واألرق باإلضافة إلى احتمال اإلصابة بأمراض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن
  . شرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي تعرض لها المتضررين

  
  لتراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازلالحصول على ا

اب                      ازل في أعق اء المن أن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي للحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بن
ي ت      ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف ستهلك وال ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ دير اله ق

  . الخسائر
  

  األضرار النفسية
يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذهني والضرر النفسي والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو                      

ات         ذه العملي اجم عن ه شرد الن ذا الخص   . اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت أن  وفي ه وص ف
ذه                       ل ه شونها في مث ي يعي اة الت ى المعان ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ األطفال هم أآث

ل             . الظروف ة مث شريعات المحلي ى الت وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل
  . رور أو التأمينتلك المتعلقة بالم

  
  تشتيت األسرة 

ات  إ صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح ى ت ؤدي إل د ت سكان ق ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ن عملي
ر المق                          . العائلية سلوك غي راد لل ذا الوضع بعض األف دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب ول  إضافة إل ب

  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية
  

  فقدان المجتمع
ؤذي التماسك                   إ شتيت المجتمع وت ى ت ن عمليات اإلخالء وخسارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل

زة               االجتماعي بمرور الوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم ا           ا من األجه ل  (ألشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث
خ               ي ال دعم          ). الدعم الموجه لرعاية الطفل بأشكاله المختلفة ، وتقسيم العمل على المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم

ة أخ                   ة من جه تحملن              هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآة في األنشطة االجتماعي ساء ي أن الن ذا اإلطار ف رى ، وفي ه
  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك

  
  االستثمار في البنية األساسية 

ة               إ ل والطرق         (ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) مث والس
سري أو      . ارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء      آانت أجهزة اإلد   وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإلخالء الق

  . المصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوعية
  

   ونظم التخلص من المخلفاتاالستثمار في المرافق الصحية
ة                  إ اب الخدمات العام يما في غي ا   .ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلول بسيطة والس ومن هن

ه وا               دم أو اإلخالء أو خالف ات اله اجم عن عملي شتات الن ي  فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل لت
اة متضمنة الحق في            تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الحي

  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات
  

  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية
ذه   ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق ا       إ لحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه

ذا                   الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إلى جانب ذلك فأن الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه
  . العنف االجتماعي

  
  االستثمار في البنية التحتية التعليمية



ؤدي               ن المشروعات المنفذة في الم    إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س جتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت
ام الدراسة      (إلى انهيار التعليم الرسمي      ة حيث             ). مثل عدم انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من

  . يعمل فيه األبناء على أداء واجباتهم
  
  وروثات الم
اك                         إ أثر وال شك من جراء االنته ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان والثقافة تت

وعلى جانب آخر فأن الخسائر غير . ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   
ة   " للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة                   القابلة الخسائر غير المادي

  . في النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق له" للضحايا
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 
  البيئة والنظام البيئي 

ا   إ ات           ن مختلف أشكال انته ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال ك الحق ف
اة في      اإلخالء وما يستتبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي

  . بيئات غير آمنة وخطيرة عليهم
  

  ألقدمية ا/الحيازة
ة                 إ ازة آمن ع بحي ة والتمت ة من جه ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث الملكي

ى        . للمأوى من جهة أخرى    درة عل دون الق دان األرض يفق د فق أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع
ا           . و المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك    تقديم النصح أ   ي عاشوا به اطق الت ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف آ

ا                              م إليه م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن . لفترة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني
ر ملموسة ولكن يمكن          آذلك فأن التدهور البيئي الناجم     ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي  عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س

  . حسابها أيضًا في النموذج
  

  التهميش السياسي 
ادة                        إ ات إع وان ثابت ، أي أن عملي ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ن األشخاص المشردين في العدي

يما في ضوء                   التوطين تؤد  ا وال س وا إليه ي نقل اطق الت ي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن
  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة

  
  التهميش االجتماعي

ه          ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي يعيش به يعني عادة فقدان التكامل اال         إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال جتم
ة                               ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع أطراف المدين م للعيش ب تم نقله ذين ي فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال

  . التحتية االجتماعية على حد سواء
  
  

  مخاطر أخرى 
قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (عي  ن فقدان المنزل واألرض ورأس المال االجتما      إ

ساء الالتي تعرضن    . الطبيعية التي قد تضر بهم وال سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخل    وفي هذا السياق فان الن
  . نتهاك حقهن في السكن المالئمللتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على ا

  
  الخسائر المادیة لغير الضحایا 

  الشرطة
ذا                           إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم ن المسئولون المخولون بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ

إذا قمت بحساب عدد                    ة ، ف ام للدول اق الع اتهم               الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف ذلك مرتب م وآ ام عمله هم مضروبًا في ساعات وأي
  . والمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على حجم اإلنفاق العام الذي تتكبده الدولة في هذا الشأن

  
  

  الجرافات 
ازلهم        ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . تسن المحاآم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال

ى     . انصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه العمليات           ائم عل ى الق ين عل وفي الحاالت األخرى فيتع
ات                   ذه العملي ل ه ام لمث اق الع د اإلنف شغلونها لتحدي ذين ي مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال

  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم



   القانون اممارسو
ستهلكون                     إ اآم ي املون بالمح ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق األرض والسكن ألحد األشخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع

أن مستوى ا            ذلك ف ة ، آ ة الخاصة لكل       المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزانية العامة للدول ه والتكلف ذي يبذلون د ال لجه
  . تساعد أيضًا في تقدير التكلفة في اإلنفاق العام) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 

  
  الجيش 

وات المستخدمة         إ سية وهي الق ة العك ذلك في الحال ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ
ذه                  لمنع مثل هذه اال    دًا لوضع ه ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه نتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف

  . التقديرات في نظر العامة
  

  القوات األخرى 
ذ                           ام والوظائف في حين أن ه بعض المه ام ب ه في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي

  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا
  

  البيروقراطية والمسئولين 
ة    ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت ضمين عملي ضًا ت ك أي يمكن

  . اسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامةوغيرها من المهام المكتبية في المؤسسات العامة في در
  
  

  الخسائر غير المادیة لغير الضحایا 
  

  التكلفة االجتماعية 
شية                             إ ه ، حيث أن الظروف المعي ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل

ة            . في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي         المتدهورة   ات عدائي ق عالق ى خل ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم آما أن فق
ه                           م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . بين السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ

ؤ       د ت سة ق شية البائ ة في              الظروف المعي ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت دي ل
  . انخفاض الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة

  
  النظام المدني 

د   إ ة ت ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت صادية واالجتماعي وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم هور ن النظ
د رد                             ة تع زع الملكي دم ون سكان واله اري لل ل اإلجب الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق
سكن            احترام الحق في ال ا ب ازاء عدم التزامه ة ب فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول

  . ن والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذالمالئم للسكا
  

  الشرعية السياسية 
ى أرضها االنتهاآات                      إ ي ارتكبت عل ا الت ة ذاته ى شرعية الدول ة وحت سياسية والحكوم ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزاب ال

تها   تتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد من حقائق وأرقام حول الحالة المعين             تم دراس ي ي التوازي ف  . ة الت ن إوب
زة             ذه األجه تعادة شرعية ه ة اس ة الحال تكلف ه يتضمن بطبيع العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نتجت عن

  .  ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة
 
 
 

 مصفوفة الخسائر 
 

 قائمة محتویات السكن 
 
  واجب أصحاب ال/حبصا. 8

إن المسئول عن رصد حق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب الواجب من الناحية القانونية 
مع اآلخرين إما في عملية االنتهاك أو في حل ) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . والمعنوية
النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتما إلى إن جمهور . المشكلة



أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه /صورة آاملة وواضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض و
  .اآلخرين من البداية وحتى الوقت الحاضر

  
آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية حيث أن الدولة هي وآما ذآر 

وتتمثل واجبات الدولة  . الكيان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوق
  :في ثالث نواحي

o حرمانتجنب ال  
o حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان 
o توفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المساندة والعدالة للمحرومين. 

  وربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهل
وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب . لك من خالل العقبات المحددة آنفاحماية أو معالجة الحرمان وذ

 .مثل الكوارث الطبيعية أو الكساد االقتصادي العالمي
  

ن فمن الممك. إن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تسهم في حدوث انتهاك
وربما تجد أن .  والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وطنيين IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . هؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
أي في حالة (ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . رسات االجتماعية التقليديةلديها نفس األثر مثل الدين أو المما

الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا اإلنكار أو الفشل في حماية وضمان تقديم العون
وفى بعض . ت إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضيتحصل على أصول بصفة منتظمة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليا

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . الحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية سياساتها الواضحة بشأن التعويضات و إعادة التوطين
فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للمشروعات العامة الدولية ولذلك 

  .المختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجب
  

وال يجب أن نغفل حقيقة أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى 
فما هي مسئولية الدولة في . تمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحاياما آان عليه، من الممكن أن يكونوا أيضا أعضاء في المج

 هذا الوضع؟
إن الدولة بصفتها الجهة القانونية المسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق 
اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل مباشرة في تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان 

والمناطق التي تمارس فيها (راد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها لتنظيم سلوك األف
إن معاهدات حقوق اإلنسان ... من أجل الحفاظ على الحقوق) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر

وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق 
ط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ولكن اإلنسان من قبل أطراف ثالثة ليس فق

  .أيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات المعنية أو الدولة نفسها
 

وللحصول على مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب الواجب وااللتزامات القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك استخدام 
ا أن آل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة من بكفاءة بم" طاقم األدوات"

  .أصحاب الواجب الذين يتماشون مع هذا العنصر
 

  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين
 هي تلك الخطوات هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة الصالحية للسكن والتحرر من نزع الملكية؟ وما 

 المهملة؟
...) مثال عن طريق القضاء، العودة ، التعويضات، الخ(هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واألآثر ضعفا وساندت الضحايا  

  فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصة الصالحية للسكن؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات الوقائية واإلصالحية؟
مثل تعليم حقوق اإلنسان، الحمالت، إعالنات (امت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق في الصالحية للسكن؟ هل ق 

 ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه اإلجراءات؟ ....) الخدمة العامة، إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخ
هل هي عقد أم . يتعلق باالنتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقةما هي عالقة الدولة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما  

 اتفاق معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاية سياسية، الخ؟ 
  

  الصالحية للسكن؟الحق في إنكار على فاعلون آخرون هل أثر : أصحاب الواجب الثانویين
  ؟حق الصالحية للسكن؟ من هم  وما هي أدوارهمهل هناك فاعلون آخرون محليون غير الدولة مسئولين عن إنكار  
 مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية (IFIs)ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية  

  الدول المتضررة؟/ أومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط التي تؤثر على الصالحية للسكن في المجتمعات



ما هو دور وتأثير الشرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات والشروط الخاصة بحق الصالحية للسكن في  
  الدولة المتضررة؟/ المجتمع

ى سياسات آيف يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئولية انتهاك حق الصالحية للسكن؟ والى أي مدى يمارسون التأثير عل 
 االنتهاك؟بالدولة وبرامجها والقوانين الخاصة 

  
 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزامات  هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 

 الصالحية للسكن؟ ولو آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ 
  

ميثاق العمل؟ وآيف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم ما هي تفاصيل تلك السياسات أو  
 والصالحية للسكن؟

 
 هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر مع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟ 

 
 واقب المحتملة غير المقصودة في االعتبار؟قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل يضعون الع 

 
في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية انتهاك  

 حق الصالحية للسكن؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟
 

 السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان حق اإلنسان في هل تفتقر السلطات المحلية إلى االستقاللية في تنمية 
 المسكن المالئم وخاصة الصالحية للسكن؟

 
هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستقاللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة  

  سياستها الوطنية؟في االنتهاك وإنكار التزامات الدولة و
 

  تقييم
 إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالصالحية للسكن؟ 

  
 إلى أي مدى يكون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالصالحية للسكن؟ 

 
 
9 .Actions 

The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 
but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.  
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(website regularly for updates and further reference org.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  



Develop “limited equity 
cooperatives”472 Gather information for 

community to consider 
tenure options 

Inform and train 
community in pursuing 
land-tenure options473 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate housing474 

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations 

and centers provide legal 
advice and representation 

to disadvantaged 
individuals and 
communities475 

Organize popular 
resistance to HRAH 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)476 

Community blocks housing 
rights violations by State and 

non-State entities 

Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH477 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns478 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)479 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

                                                 
472 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 

limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

473 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research and 
Education Program, University of California, 1996). 

474 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  

475 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 
Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

476 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

477 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 
478 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
479 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 



on an affirmative-action 
basis 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education480 

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)482 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 
to build strong 

argumentation481 
Public-information 

campaigns483 

Convince public of violations 
and need for resolution 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)484 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 
Community housing and built 

environment upgraded on-site 
as alternative to relocation. 

Organize and divide 
volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social 
capital485 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Establish a tenants union486
Community presents a 

common position in defense 
of its rights and interests 

                                                 
480 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 

guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 

481 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 
Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

482 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  

483 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
484 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

485 Ibid. 
486 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  



Identify and locate 
absentee landlord487 

Cooperate and negotiate488  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution489 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions490 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

Cooperate with National 
Human Rights 
Institutions491 

Propose and lobby for the 
implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights492 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner493 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing494 

Maintained and upgraded 
social housing 

                                                 
487 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
488 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

489 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

490 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 

491 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 
(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 

492 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action [Professional 
Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 

 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 
493 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

494 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 



Train in negotiation and 
mediation skills495 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing496 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 
Propose and implement 

National Shelter Strategy497 

Develop community/local 
government cooperation 

Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

rights systems)498 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 
retrogressive violations)499 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law500  

                                                 
495 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

496 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," in 
Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

497 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 

498 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 
E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 

499 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
500 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 



Law and policy enforced to 
respect, defend, promote and 

fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Violators prosecuted and 
punished Collect sufficient data to 

determine material and 
nonmaterial losses to 

victims of housing and land 
rights violations 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., 

India)501 
Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 
Lobby parliament 
Raise test cases, 

constitutional challenges 
through court system 

Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

Law promotes housing and 
land acquisition and retention 

in disadvantaged 
communities consistent with 

international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

Conduct national housing 
and land rights 
assessment502 

Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform503 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

                                                 
501 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 

prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   
502 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 
503 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-

hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 



Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions504 

Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 

strategy training505 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences506 

Present admissible 
evidence in litigation on 

behalf of victims507 Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

                                                 
504 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 

available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 

505 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 
(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 

506 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
507 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 



lawyers, prosecutors and 
judges508 

women and gender-
discrimination victims 

losses509 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  
Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up510 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  

                                                                                                                                                                      
508 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
509 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 

510 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 



Design, adapt and 
implement alternative-

finance schemes; (e.g., 
small savings toward 

common projects) and self-
financing for needy 

inhabitants (with freehold 
tenure options)511 

Establish and operate 
nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing512 
Organize self-help 

cooperation through 
rotating community credit 

(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing513) 
Immediate, diligent and 

effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Develop microcredit 
schemes (for upgrading 

and construction, but with 
social and legal 

components providing 
HRAH content)514 

Analyze economic costs of the various possible 
alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
511 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

512 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

513 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 

514 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 



Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit515 

Plan/undertake reconstruction,516 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective517 

Develop participatory 
budgeting518 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria519 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 

                                                 
515 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 

Community Lands Trust (1996). 
516 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 
517 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); Maria 

Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

518  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
519 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 



Legal recognition of 
traditional legal and tenure 

systems and provision of 
secure title521 

Legal recognition of tenure 
and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)520 
 

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)522 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees523 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses524 

Transitional justice (post conflict)525  

                                                 
520 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
521 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 
522 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
523 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
524 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

525 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  



Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission527 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced evictions/removals528

Social reconciliation 

Social reconciliation Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences526 

Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees529 
 

Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
 

  التقييم والمتابعة. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه .  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحركييم أي إن تق

والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع التأآيد بشكل خاص على المراحل . مبسط لمهمات التقييم المحددة التي ستواجهها
  .النهائية والتصور المستقبلي

  :وألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييم
والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحركمتابعة الموقف بعد االنتهاء من  )2( والتحرك تقييم ) 1(

 -النجاحات( من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة المنظمة أو المجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد
أما المستوى الثاني من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع ). النجاحات القريبة، الفشل والنتائج غير المتوقعة

                                                 
526 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
527 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

528 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 

529 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 
Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



ت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب أو شبكة العمل على اختبار النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النهائية قد أت
وأخيرًا فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج . والسكان الذين تأثروا من النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفة

 .التاليالتحرك الهام، المتمثل في، تحديد 
 
 

 التحركتقييم  
 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية ات متكاملةتتضمن عملية تقييم النشاط ثالث عملي

  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 
  مراقبة تطور التنفيذ  .1

ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج . تعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في عملية التعلم
مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي (المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

ومن الممكن اختياريا أن . ويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النشاط لعام أو أآثر). للموئل
آثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة الحرآة مثل حاالت التهديد تقدم التقارير بشكل ا

  .باإلخالء أو الكوارث الطبيعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرى
شارآة آلما آانت النتائج أفضل مع االخذ في االعتبار أنه آلما زادت الم. يجب أن يشترك مجموعة من الفاعلين في عملية الرصد

  )وضع أفضل= مشارآة أآثر (المتضمنة في التخطيط اإلستراتيجي ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق أو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

أما الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون . موظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاطالنشاط أو إلى ال
 . أو الممولين/داخلي لصالح األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األعضاء و

التخطيط وصلة أنظر إلى (مواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط وفيما يتعلق بتوآيل المهام وتقسيم العمل و
  ) المذآور آنفااإلستراتيجي

 
 مؤشرات التقييم الشكلي لإلنجازات. 2

يس في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة المهام المنفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاي
  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك

وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا . آما يجب أن تقوم بوضع خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنفيذ المشروع
ر خطية أو نتائج االختبارات لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك إما في شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلراء أو تقاري

ومن المحتمل أن تتطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات تقييم سريع وجمع بيانات قليلة . الخ...الخاصة بجودة المياه
تستهدف التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت أو استمارات تقييم التدريب والدراسات البسيطة التي 

  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط
  
  تقييم ومؤشرات أثار التطویر. 3

أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، / إن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم بها أنت ومنظمتك
 تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن سيسهم في معرفة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك من أجل

  .المالئم
من الممكن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في المرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع 

رير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي      ويجب أن يسجل هذا التق.أو التقييم الناشئ عن االستخدام األولي لطاقم األدوات/و
تستفيد منها في المراحل التالية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع 

  . المعلومات التي قمت باستنتاجها
حتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  ولخدمة النواحي التكتيكية التي ربما ت ومن أجل الحفاظ على تماسك منظمتك

ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفاالتخطيط اإلستراتيجيأنظر (نقدي في ضوء األغراض واألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة 
  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي

  مجتمع العمل؟/ آيف يرتبط النشاط باألغراض الخاصة بمنظمة 
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ يرتبط النشاط بالهدفآيف  
 هل اعتمد النشاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟ 
 ما هي النتائج المتوقعة؟ 
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ 
 هل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ 
 ما هي الدروس المستفادة من النشاط؟ 
 تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟/ بناءآيف قام النشاط ب 
 مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير التجربة؟/ آيف قامت منظمة 



مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما هي / آيف قامت منظمة 
 النتيجة؟

  آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟ هل  
  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط 

 
  متابعة الموقف 

) 2(تحديد إن آان اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و ) 1: (يحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقل
  .تاليةتحديد الخطوة ال

 والتي نظرتها المحكمة Oostenberg وغيرها ضد مقاطعة  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 
جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص بحق اإلنسان في السكن ) 1999(الدستورية لجنوب أفريقيا 

 آيب الغربية   وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . ضة على ممارسة اإلخالء القسريالمالئم وفى ظل القيود القانونية المفرو
 من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل 510 من البالغين وعدد 360 بضمان توفير السكن  والخدمات لعدد  Oostenbergووالية 

وحتى اليوم . خدمات العامة المرتبطة بهذا الحق وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنتفاع من ال wallacedeneقهري في منطقة 
  .لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل آامل

 2000   في نهاية األمر عن القرار رقم Katzir ضد  قعدانوبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائيل الخاصة بعائلة 
 أرض فلسطينية وتدار وتمول أساسا من قبل الوآالة وهى مستوطنة تم بنائها على (  Katzirللمحكمة العليا والذي قضى بأن 

باستبعاد غير اليهود من الحصول على " الجنسية" قد تعاملت بشكل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز على أساس ) اليهودية
 وهى عائلة من  دانقع Adil and Imanوحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، لم تتمكن عائلة عادل وإيمان قعدان . المسكن

والوآالة اليهودية مستمرة في توفير منافع األرض  . Katzirالمواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستوطنة 
  .فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"والسكن للحاصلين على 

 إال أنها فشلت  فرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمنوهناك أمثلة آثيرة لعمليات إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التوطين والتي أس
وطاقم األدوات المذآور  شبكة حقوق األرض والسكنإن: ملحوظة. (في االلتزام بالعناصر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذ

تي يتم إعادة توطينها إلى السلع والخدمات غالبا ما يفتقر سكان المناطق ال). هنا ال يشجعان على إخالء وإعادة توطين المناطق الفقيرة
العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع المناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائما ما يتعرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم 

  .لتقرير المصير
ا على الرغم من  أن بعض وما زالت هناك بعض الفجوات وأوجه القصور في جهود الدفاع عن حقوق السكن تحتاج إلى تناوله

إال أن االختبار الرئيسي . المدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ما
  .يظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق اإلنسان في السكن المالئم وعلى المدى الطويل

على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئم آنوع من أنواع استكمال ومع تأآيد طاقم األدوات 
إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطاقم األدوات . التوضيح النظري الخاص بهذا الحق في القانون
جب أن تسهم أيضا في أن تكون ومن ثم فإن األدوات المذآورة في هذا المقام ي

معيارا حقيقيا للتقييم النهائي وذلك لمعرفة إن آانت األبعاد المكونة لحقوق اإلنسان 
  .يتم تنفيذها وهل هي موجودة بالفعل أم ال

يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان في 
األطراف وممثليها ويجب عليهم السكن المالئم، وهى معايير ملزمة لكل من الدول 

مجتمعك إلى أن هناك انتهاك أو تجاهل / فإن توصلت أنت أو منظمتك. تطبيقها
  .ألحد المعايير فيجب في هذه الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاع

وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال هناك احتياج إلى مزيد من العمل، ولكن 
، على األقل متوفرة إن آان عليك الرجوع إلى مرحلة التخطيطاألدوات المطلوبة 

 .ولذا يمكنك البدء اآلن
 
 



  امكانية الحصول على السكن. و
  المفهوم والمعنى. 1

يجب أن تتمكن الجماعات المتضررة من الحصول الكامل والمستدام على الموارد والسكن المالئم التي تشمل األرض، البنية التحتية 
آذلك يجب ضمان المساواة بين تلك الجماعات . العيش وال بد أن تضع الدولة في االعتبار احتياجات السكن الخاصةوموارد آسب 

 .وغيرها فيما يتعلق بالشروط والظروف المحيطة للسكن المالئم وأن تضمن الدولة المساواة في الحق والحصول عليه
  
  المصادر. 2

، أهم القواعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي 2، الخطوة رقم ن في هذا الجزءشبكة حقوق األرض والسك" طاقم أدوات"يقدم 
وتسعى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان . تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم
  .ضافية في المستقبلوسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصادر الشعبية اإل

ة التزامات                 يعد من الحيوي الترآيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني
ذا الكوآب       ى ارض ه سانية  موازية على معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن شعبية مطالب     . آحق دم المصادر ال وتق

ة أول األمر                                  " أتنش" سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق صنيفها وجمعه تم ت ى ي سان حت مع لغة حقوق اإلن
  . آمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مختلفة من النضال التاريخي

  
  السلطة القانونية

يتكون القانون العرفي . ة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلكيرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل مستويات مختلف
ا                             رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي ة وي دول أساسية للغاي من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال

ة      سان، الك          . ملزمة لكافة األطراف القانوني وق اإلن المي لحق ر اإلعالن الع ر                ويعتب سان، اآث وق اإلن ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال ي
ذ                  ق والتنفي ضمان التطبي األمثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل

  .الكامل
  

وتنشئ آل منها . ة الدول المصدقة األطراف فيهاملزمة لكاف) العهود، المواثيق، االتفاقيات(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 
توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانونية الدولية أن يلعب آل . آيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيق

يتحدد تعريف قانون المعاهدات في . زمةويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا لطبيعتها المل. منهما دورًا
  .أي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليمية: أنه
  

تي تعد الخ وال...تشمل أدوات القانون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات العامة
تضم تلك الفئة أيضًا . التزامات متعددة األطراف ناتجة عن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصة

اإلرشاد العام والخاص بدولة معينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة 
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) القرارات(األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية للدولة باإلضافة إلى تلك 

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية
ة الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للمواد العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا بالفعل، تعكس اإلرادة السياسي

  .بدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وبدون آليات المراقبة القانونية الموازية
  

الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام موازيًا " تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
يتبعها المصادر اإليضاحية لألدوات ) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال 

  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 
  

  قانون المعاهدات الدولية 
  يةقانون المعاهدات اإلقليم
  الفقه واألدوات المثبتة

  
  الجدل األخالقي

  
تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقوق في حد 

  .نيفها آحقوق مصدقةآما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ولكنها تنتظر تص. ذاتها
  

الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : عناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئم" الحقوق البازغة"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل - دائمة السعي نحو الكمال-فالمصادر الشعبية هي مؤشرات للخصوصية . أخرى

  . تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتمع حقوق اإلنسانالمشكالت التي
  



. المصادر العامة: تحت عنوان) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 
عنى آونها مادة للمعايير القانونية وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعادًا قانونية بم

  .المستقبلية
  

شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام، والعلوم الطبيعية " طاقم أدوات"إننا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في 
باإلضافة إلى األشكال ) راباتاإلض(واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات العمالية 

  .األخرى من المبادرات العامة والجماعية لحل المشكالت
  

  .المائلعن المصادر القانونية من خالل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط " طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

 والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو بعد قانوني إذ يقدم يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلقة بحقوق األرض
 ولكنها -وتشمل األمثلة أحكام وقرارات خاصة بحاالت محددة . األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة

إسرائيل / ني في قبرص، فلسطين  لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال والصراع القانو-ذات صلة دولية
  :وجنوب أفريقيا

   
، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألراضى ILA)(قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية 

العليا في للمحكمة  6698/95إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم 
  .إسرائيل جلسة محكمة العدل العليا

  
إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطني 

  ..(1999) 6826/99وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم 
  

 18 – 40/ 1993/ 435/ 514، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية رقم ) وملحقاتها50المادة  (لويزيدو ضد ترآيا
  .1996ديسمبر 

  
  مصادر قانونية 

 
 :قانون المعاهدات الدولية

  
  )1989(اتفاقية حقوق الطفل 

دابير المال     : " 3 -27 ا، الت دود إمكانياته ى ح ة وف ا الوطني ا لظروفه راف، وفق دول األط ذ ال دین    تتخ ساعدة الوال ل م ن أج ة م ئم
دعم، وال            رامج ال ة وب ضرورة المساعدة المادی د ال دم عن وغيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتق

 ."سيما فيما یتعلق بالتغذیة والكساء واإلسكان
  

  )1979(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي " ): ح(2-14،  )ز (2-14مادة  

: تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في       
ى اال    .... ة في                      فرصة الحصول عل ساواة في المعامل بة، والم ا المناس سويق، والتكنولوجي سهيالت الت ة، وت ات والقروض الزراعي ئتمان

ا                     يما فيم ة، وال س شية مالئم ع بظروف معي ي؛ التمت وطين الريف مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآذلك في مشاريع الت
  ."الماء، والنقل، والمواصالتيتعلق باإلسكان والمرافق الصحية واإلمداد بالكهرباء و

 
 ) 1965(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

سبب        : "....5مادة   ز ب سان، دون تميي تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق آل إن
الحقوق السياسية، ) ج:.. (مساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية  العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، في ال         

م وفي إدارة                   ساوي، واإلسهام في الحك ام المت راع الع ى أساس االقت يحًا ـ عل ًا وترش ات ـ اقتراع وال سيما حق االشتراك في االنتخاب
ة،    ) هـ...   (لى قدم المساواة  الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة ع         ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت

 ..."الحق في السكن" 3"خاصة 
 

  )1951(االتفاقية الخاصة لوضع الالجئين 
ة،                         " : 21مادة   سلطات العام ة أو خاضعا إلشراف ال وانين أو األنظم فيما يخص اإلسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للق

 المتعاقدة الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي أال تكون في أي حال أقل رعاية من تلك تمنح الدول
 ."الممنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف



 
 :الفقه واألدوات مثبتة

  
م          ام رق ادة    (28لجنة حقوق اإلنسان، التعليق الع د   68الم م    )  من العه ام رق ادة  :28التعليق الع ين      (3 الم المساواة في الحقوق ب

  )2000) (الرجال والنساء
وينبغي أال تكتفي الدولة الطرف المعنية باعتماد تدابير للحماية فحسب، بل أن تتخذ تدابير إيجابية في جميع المجاالت لتحقيق ..... . 3

   ..."هدف تمكين المرأة من التمتع بحقوقها على نحو فعال وعلى أساس من المساواة
ز              . ...4 سان ودون أي تميي وق اإلن ع بحق ان   .  وتقع على الدول األطراف مسؤولية آفالة التساوي في التمت دول  3 و2وتخول المادت  لل

األطراف اتخاذ جميع الخطوات الالزمة، بما في ذلك حظر التمييز بسبب الجنس، لوضع حد للتصرفات التمييزية، في القطاعين العام                
  "لتي تعوق التساوي في التمتع بحقوق اإلنسانوالخاص على السواء، ا

المرأة بوجه     16وإن حق آل إنسان، في آل مكان، بأن ُيعترف لـه بالشخصية القانونية، بموجب المادة            . "19 صلة ب ق ال  هو حق وثي
ازة  إن هذا الحق يقتضي عدم تقييد قدر. خاص، إذ آثيرا ما يجتزأ حقها هذا بسبب الجنس أو الوضع في إطار الزواج    ة المرأة على حي

  ..... "الملكية 
  

م             ام رق ار          : 6اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، التعليق الع ة لكب ة والثقافي صادیة واالجتماعي الحقوق االقت
  السن
ه       من توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة على أن المسكن للمسنين  24 إلى   19 وتؤآد التوصيات    -33 ه على أن  ينبغي النظر إلي

أوى ر من مجرد م ذه بالحسبان . أآث ًا ينبغي أخ سيًا واجتماعي دلوًال نف ادي، م دلول الم ى الم ـه، باإلضافة إل ك ألن ل م، ينبغي . ذل ومن ث
ساآن وتطويره         الل إصالح الم ن خ ة، م دة ممكن ول م ساآنهم أط ي م اة ف لة الحي ى مواص سنين عل ساعد الم ة أن ت سياسات الوطني ا لل

ا واستخدامها                  ه ينبغي       20وترآز التوصية     ). 19التوصية   (وتحسينها وتكييفها مع قدرة هؤالء األشخاص على الحصول عليه  على أن
م في المجتمع،                       يهم لضمان دمجه لخطة وقوانين إعادة البناء والتطوير الحضريين إيالء اهتمام خاص لمشاآل المسنين وتقديم المساعدة إل

 ..." االنتباه إلى ضرورة أن تؤخذ في االعتبار الطاقة الوظيفية لكبار السن بغية توفير بيئة معيشية أفضل لهم22 في حين توجه التوصية
  

  )1996) (الموئل الثاني(جدول أعمال الموئل الثاني، اعتمد من قبل المؤتمر الثاني لألمم المتحدة بشأن المستوطنات البشریة 
ة    نؤآد من جديد التزامنا باإلعما     ":39 ذا   . ل الكامل والتدريجي للحق في السكن المالئم، على النحو الوارد في الصكوك الدولي وفي ه

سكنية       اء ال ونحن  . السياق، نسلم بوجود التزام على الحكومات لتكين الناس من الحصول على مأوى وبحماية وتحسين المساآن واألحي
م   نلتزم بتحقيق هدف تحسين ظروف المعيشة والعمل على أساس من          أوى مالئ سهل  ... صف ومستدام، بحيث يحصل آل فرد على م وي

  ..."الحصول عليه
ستطيعون                     ): "ج. (61 ى لمن ال ي ه حت ة وسهل الحصول علي ول الكلف سكنى ومعق اعتماد سياسات ترمي إلى جعل المسكن صالحًا لل

  ..."الحصول على سكن مالئم بمواردهم الخاصة
  
  

  )1994" (المعوقون"، 5 االجتماعية و الثقافية، التعليق العام رقم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة و
ة                  ".33 ك من االحتياجات المادي ر ذل م وغي ى غذاء آاف ومسكن مالئ باإلضافة إلى ضرورة ضمان حق المعوقين في الحصول عل

تقاللهم في           توفير خدمات الدعم للمعوقين، ومنها اإلمداد بالمعينات، لكي ي        "األساسية، من الضروري أيضًا      ع مستوى اس م رف تسنى له
ذين                            ". حياتهم اليومية وممارسة حقوقهم    وقين ال ى المع سبة إل ة خاصة بالن ه أهمي ة ل ى المالبس المالئم آما أن الحق في الحصول عل

ة في المجتمع            ة فعال دورهم بالكامل وبطريق ام ب ستطيعوا القي ى ي ضاً    . يحتاجون إلى مالبس خاصة، حت ن، ينبغي أي ا أمك ديم  وحيثم  تق
سياق       ي                      . المساعدة الشخصية المناسبة في هذا ال سان للشخص المعن وق اإلن ان حق روح تحترم ة وب ساعدة بطريق ذه الم ديم ه ويجب تق

رة          . احترامًا آامالً ) لألشخاص المعنيين ( م          8وبالمثل، وآما الحظت اللجنة من قبل في الفق ام رق ق الع سادسة،     (4 من التعلي دورة ال ال
 ."ق في المسكن المالئم يشمل حق المعوقين في الحصول على السكن، فإن الح)1991

  
  

م                    ام رق ة، التعليق الع ة و الثقافي صادیة و االجتماعي الحقوق االقت م          4اللجنة المعنية ب سكن المالئ ادة   (، الحق في ال من  ) 1(11الم
  )1991(، )العهد

م           إن إمكانية الحصول ع :  إتاحة إمكانية الحصول على السكن     ) "هـ. (8 ذين يحق له م يجب أن تكون متاحة ألولئك ال ى سكن مالئ ل
م               . االستفادة منها  سكن المالئ ذا يجب    . ويجب أن تتاح للجماعات المحرومة إمكانية االستفادة بصورة آاملة ومستمرة من موارد ال وهك

سن               ل األشخاص الم ة مث وقين جسديا    ضمان إيالء درجة معينة من األولوية في مجال اإلسكان للجماعات المحروم ال والمع ين واألطف
ستمرة                    ة م شاآل طبي انون من م ذين يع والمصابين بأمراض ال شفاء منها والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب واألشخاص ال

وينبغي  . والمرضى عقليا وضحايا الكوارث الطبيعية واألشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث وغيرهم من الجماعات    
وفي العديد من الدول األطراف،   . وسياسات اإلسكان أن تأخذ في االعتبار الكامل االحتياجات السكنية الخاصة لهذه الجماعات           لقوانين  

ي                       رة أو الت ينبغي أن يكون من األهداف الرئيسية للسياسة العامة زيادة إمكانية الحصول على األراضي لصالح قطاعات المجتمع الفقي



شون                وينبغ. ال تمتلك أية أراض    ي تحديد التزامات حكومية واضحة ترمي إلى تأآيد حق جميع الناس في الحصول على مكان آمن يعي
  "فيه بسالم وآرامة، بما في ذلك الحصول على األرض آحق من الحقوق؛

 
ة،  ب           ة والثقافي صادیة واالجتماعي ول  البروتوآول اإلضافي لالتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقت سان  "روتوآ

  )1988 (69، منظمة الدول األمریكية، سلسلة، المعاهدات رقم "سلفادور
  حماية المعاقين: 18مادة 

در                            "  ر ق ق أآب ى تحقي ساعدته عل يكون من حق آل من يتأثر بنقص في قدراته البدنية أو العقلية أن يتلقى االهتمام الخاص المصمم لم
ذا الغرض                     ممكن من تنمية شخصيته، وتوافق الدول األ       د تكون ضرورية له ي ق ذه اإلجراءات الت ل ه ي مث ى تبن ى  –طراف عل  وعل

ذا الهدف                  ) أ: (وجه الخصوص  ا في   –تبني البرامج التي تهدف بشكل خاص إلى إمداد المعاقين بالموارد والبيئة الالزمة لتحقيق ه  بم
ا مم          ة أو يقبله ا بحري دراتهم ويقبلونه ع ق ب م ي تتناس ل الت رامج العم ك ب انونيين ذل وهم الق ة،   –ثل ون الحال سبما تك    ح

 " بحث الحلول للمطالب المعينة التي تنشأ عن حاجات هذه المجموعة آعنصر أولوية لخطط تطويرهم مدنيًا،) ج(
  

  )1978منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونيسكو، (إعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري 
وق، مع                    يتوجب، حي " -2: 9مادة   ة والحق ساواة في الكرام راد والجماعات الم ل لألف دابير خاصة تكف اذ ت ثما آان ذلك ضروريا، اتخ

وفي هذا الشأن ينبغي ايالء عناية خاصة للجماعات العنصرية          . تفادي وسم تلك التدابير بطابع تبدو معه منطوية علي تمييز عنصري          
د،                أو اإلثنية المتحفيه اجتماعيا أو اقتصاديا بحيث         ز أو تقيي ا تميي ا من الجماعات ودونم ة مع غيره ساواة الكلي دم الم تكفل لها، علي ق

 ..."حماية القوانين واألنظمة واالنتفاع بمزايا التدابير االجتماعية النافذة، وال سيما في مجاالت اإلسكان 
  

  )1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشریة 
أوى والخدما    ": 8. الباب الثالث  ى الحكومات بضمان                           إن الم ًا عل سان والتي تضع التزام وق اإلن يًا من حق ًا أساس د حق ة تع ت المالئم

ة                           ساعدة الذاتي ة للم رامج موجه اوحتى ب ل أصحاب المزاي ى أق ساعدة المباشرة إل ة من الم اس، بداي ع الن ل جمي الحصول عليها من قب
ة     . عقبات التي تعيق تحقيق هذه األهدافوينبغي على الحكومات أن تسعى إلى إزالة آافة ال  . وتحرك المجتمع  د القضاء عى التفرق ويع

ة ومهن                           ات اجتماعي ز بفئ ًا تتمي ر توازن ك أن يكون من خالل مجتمعات أآث ور، وذل ة أم ة خاصة، من جمل االجتماعية أمر ذو أهمي
  ."وسكن وخدمات مختلفة

  
  )1975(اإلعالن الخاص بحقوق المعاقين 

ة أو                     للمعوق الحق في اإل   " : 9مادة   ة أو اإلبداعي شطة االجتماعي ع األن قامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وفي المشارآة في جمي
وال يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق باإلقامة، لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو                 . الترفيهية

ة     إذا حتمت الضرورة أن   . له من هذه المعامل ذه المؤسسة وظروف            ف ة ه  يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكون بيئ
 ."الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية لألشخاص الذين هم في سنه

 
 

 مصادر شعبية 
  

  )2001(إعالن ملتقى المنظمات غير الحكومية بصدد مؤتمر مناهضة العنصریة 
شعوب األ ". 378 ر ال ستلزم        تعب ي ت ز، والت كال التميي ع أش ن جمي رر م ة بتح ا الموروث ارس حقوقه ا وتم ن هويته ة ع لية بحري ص

اتهم األاسية       وقهم وحري م المتحدة            . بالضرورة احترام حق ات األم وق في عملي ك الحق المي بتل راف ع ضمان اعت ود اآلن ل ذل الجه وتب
إدارة وتطوير أراضيهم ومواردهم : ...األضلية، والتي تشمل مايلي   ومنظمة الدول األمريكية لصياغة اإلعالنات حول حقوق الشعوب         

 .."الطبيعية
  

 )2000(الميثاق األوربي لحقوق اإلنسان في المدینة 
ضعفاء        "4مادة   واطنين ال ة المجموعات والم شكل                    .2 حماي ة ب سلطات المحلي ام ال اقون موضع اهتم ون المع  ينبغي ان يكون المواطن

اتهم   خاص مع تهيئة مساآنهم وأ     تالئم مع احتياج ا من استخدام       . ماآن العمل والترفيه الخاصة بهم بشكل ي وا جميع ا يجب أن يتمكن آم
 "وسائل النقل العام

  
  )1995(إعالن بانكوك للمنظمات غير الحكومية حول حقوق اإلنسان 

مثل الحق في (لصيقة والمتساوية توفير الحياة للنساء بكرامة وتقرير المصير،من األهمية أن تحصاللنساء على حقوقها ال ".3
 .ومن الملزم للحكومات واألمم المتحدة أن تضمن هذه الحقوق). األراضي الزراعية، والسكن، والموارد األخرى، والملكية

 
 المبادئ الالزمة للتطبيق. 3

 اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن        تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق            
ز                       . معظم النظم القانونية في العالم     ر المصير، وعدم التميي ل الحق اللصيق في تقري وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب وتشمل هذه المب



ة وت     -بشكل عام، والمساواة بين النوع االجتماعي      ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .على المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طريق تبني تدابير تشريعية

د         ة، يع ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق ة       في حال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  المصدر  العه
ى ضمان               األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة الم        ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل عاه

، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1، فقرة 2المادة  (أي الدولة،   " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة     "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ى   نفي رض إل ي أال تتع ق ينبغ ضمن    الح ب أن ت ل يج ع، ب روف  "تراج ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
 تلزم الدول بأن تتخذ، بمفردها وعن        العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       في   2 من المادة    1آما أن الفقرة    

ي، ال                 صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال الحقوق            طريق المساعدة والتع ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي خطوات الالزم
حيث تلتزم الدول األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه المبادئ خارج            . المتفق عليها في هذا العهد، وذلك باستخدام آافة السبل المالئمة         

ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ق ا " التع ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي ة جانب صادية واالجتماعي وق االقت لحق
  .والثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدولة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسان

ه والتي           ) عنصر(أما عن الرصد الشامل للحق في السكن المالئم فإنه يتطلب قياسًا لكل حق               ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق
  :األساسية التاليةتنشأ عن المبادئ القانونية 
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لتطبيق ليس فقط  النهج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بايويقتض
للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة المشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على 

في  الحق نفيذوهذا الجزء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وت. جميع الحقوق
 .السكن المالئم واألرض

  
  تقریر المصير 

  وصف عام
ة                   شترآة الفعلي اتج عن الممارسة الم دولي الن انون ال ادئ الق إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب

اق         . للدولة في تأسيس عصبة األمم     ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ام    ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت م المتحدة ع ذي  1945 األم ، ال
  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها

ا                                  . 2 أن يكون لكل منه شعوب وب ين ال وق ب سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال رام المب إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت
  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 530...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

ذي يقضي           " رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ ال
  :بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة على

ستو ) أ( ق م صادي      تحقي دم االقت ور والتق ل التط وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ى أعل
  531واالجتماعي،

ة   ) ب( ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال صادية واالجتماعي ة االقت شاآل الدولي ول للم سير الحل تي
  والتعليم،

ين                        أن يشيع في العالم اح    ) ج( ق ب دين، وال تفري ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب ترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي
    ".الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال

سان  وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل م، فإن  ومن ث
ادة            رة    2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ى النحو               2، الفق ة، عل المي لعضوية الدول ه، الواجب الع  من

  : التالي
بااللتزامات التي أخذوها  لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية         "

  ".أنفسهم بهذا الميثاقعلى 
سها             ذ تأسي م المتحدة من ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني دريجي وتعريف ٍو ت ى نح م   532.وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير عل  وت
ام                       ا في ع م تبنيهم ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه ر المصير أآث ة لتقري ة المادي  1966.533توضيح الدالل

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26 اإلنسان،  الميثاق العالمي لحقوق530
  .55، المادة "التعاول االقتصادي االجتماعي الدولي" المرجع السابق، الفصل التاسع، 531
ة   "؛7 ، الديباجة والمادة)1960(منح االستقالل لبلدان وشعوب مستعمرة    إعالن بشأن  انظر على سبيل المثال،      532 وارد الطبيعي رار   "السيادة الدائمة على الم ق

ز العنصري              7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
اعي           5 اء االجتم دم واإلنم شأن التق واد  )1969(؛ إعالن ب دولي                3،  2: ، الم انون ال ادئ الق ه؛ إعالن مب اني من دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(، والجزء الث مب



ادة و رة  (1الم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب اص    : الم د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت اص ب د الخ العه
  : بالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك

ة ا           ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال ة عن   لجمي لتزامات منبثق
ان أي شعب         . مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي            ة حال حرم وال يجوز في أي

  .من أسباب عيشه الخاصة
درآون بواسطته          /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     ي ي سكن    المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت ا الحق في ال

دول      . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة     . فتحديد المصير هو حق لل إن الدول ك، ف ومع ذل
دولي                  ام ال انون الع هي الشخصية القانونية الملزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق

 534.ه المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسهاوأيضًا بصفت
ى        ة عل ة الفعال سيطرة المحلي رات الخاصة بال اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ق، وال وم وح صير آمفه ر الم إن تقري

و ف   ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم ز التطورات والعالق ي التميي
ة                         ا لدول ة المعترف به ر مصير داخل الحدود الدولي ا، أو وحدة تقري ة المعترف به الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي

 536. وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة 535موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع
م المتحدة           )1984" ( مصير الشعوب  الحق في تقرير  " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ، أعطت اللجنة المعني

  : توجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التالي
ادة  .41 ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم الًً بمقاصد ميث أن1عم سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ع  من العه  لجمي

ين                         . الشعوب حق تقرير مصيرها    رام الفعلي ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل ة خاصة، ألن تحقيق ر المصير بأهمي ويتّسم حق تقري
انون            . لحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها       ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري

دين     1 وأوردت هذا الحكم في المادة الوضعي في آال العهدين،  ا في العه  بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليه
  . وقبل هذه الحقوق

رتين     1وتكرس المادة   .42 ا 2 و1 حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب وفقا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه
افي          في تقرير مرآزها السياسي     "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة    ". وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم وتفرض الم

ام أخرى               . على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة      وهذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك
 . للعهد وقواعد القانون الدولي

ادة      وعلى الرغم من أن التزامات جميع      .43 شمل الم ارير ت ديم التق ارير يعطي       إ، ف 1الدول األطراف بتق ذه التق ط من ه ل فق ن القلي
ادة       . شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذآورة        ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1وقد الحظت اللجنة أن الكثير من هذه التق

دول األطراف          . نتخابمعلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين اال          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في
 .1تقارير تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة 

ا، من ممارسة                    1 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة     .44 ن، عملي ي تمك سياسية الت ، ينبغي للدول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال
 . هذا الحق

وغ                     جان 2وتؤآد الفقرة    .45 ى بل شعوب، في إطار سعيها إل با خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال
ي    ة، ف دافها الخاص اون          "أه ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام الل بأي ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته صرف الح الت

شه              . لقانون الدولي االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن ا         ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي
دولي". الخاصة ع ال ى المجتم دول وعل ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب ة عوامل أو . ويرتب ه ى أي شير إل دول أن ت وينبغي لل

                                                                                                                                                                      
شعوب    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري         "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل ادة  )1978(؛ المجلس االقتصادي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم

 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(إعالن حول الحق في التنمية 
دة                   العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و      533 م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي االجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب ق

اذ     1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 دء النف اني    3: ، تاريخ ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه
سي    دة                        بالحقوق المدنية وال م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200اسية اعتم

  .49، وفقا للمادة 1976مارس / آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون
  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم " ، والتي تذآر أن21اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  534
ـ                535 زة آ وق ممي ه حق ع، ل مجموعة من األشـخاص  " في حين إن التعريف القانوني ألمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتم

والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن  يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية    
." الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض                        

  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17ية، الرأي االستشاري رقم محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغار
ر المصير   " Hurst Hannumمن أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوم536 ا    : االستقالل، السيادة، وتقري وق المتصارع عليه سوية الحق ". ت
 ).1996مطبعة جامعة بنسلفانيا، : فالديلفيا(



رة، وإ  ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده ع  صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م ل
 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد

 تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول األطراف، ال فيما يتصل بشعوبها         3وفي رأي اللجنة أن الفقرة       .46
ذا    وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير ال               مصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه

د،           "وهي تنص على أنه     . وتتأآد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها         . الحق ذا العه دول األطراف في ه على ال
اليم ا        ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع ى     بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي لمشمولة بالوصاية، أن تعمل عل

ان     ". تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة       ا إذا آ فااللتزامات موجودة بصرف النظر عم
دول األطرا              . أحد الشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال              ع ال ه ينبغي لجمي ك أن ف في  وينتج عن ذل

ذه اإلجراءات     . العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق            وينبغي أن تكون ه
دول عن              اإليجابية متفقة مع التزامات الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال

ر المصير                  التدخل في الشؤون     لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       . الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق
  .معلومات عن الوفاء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغاية

ع الشعوب في تقرير المصير،  من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جمي1وفيما يتصل بالمادة  .47
ة               ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األم

 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24العامة بتاريخ 
ة                        نفيذن ت وترى اللجنة أن التاريخ أثبت أ      .48 ات ودي ة عالق سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري  حق ال

 . وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين
 

  تقریر المصير بالتطبيق على المجتمعات
دي (لقانون الكالسيكي قد أوحت به معايير ا" طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق

سان  1وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في المادة      . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن .  المشترآة بين معاهدات حق
ق        ة، يطب اقم األدوات  "وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل

  .  من العهد، والتي تضمن الحق في السكن11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 
  

ستند    " تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ع، ي اقم األدوات "إلى أقصى حد، على مستوى المجتم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل
شفهية معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك ال    ( د   ) ضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي

  .  الحقًاه تعريفسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . مصيرها
  

م               لقد صار تقرير المصير من الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك
سان              - وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي      القانون، وق اإلن ع حق سق مع جمي دولي المت ى مستوى    .  الجندر، والتعاون ال وعل

الي،   " حاجات "عد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها        الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف
  . دية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زوالهانتهاك لعدد من الحقوق الفر

  
الناتجة عن سياسات    " اإلبادة الثقافية "و" اإلبادة العرقية "وينبغي مالحظة أن الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ            

م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال
سنة  169 االتفاقية رقم    ي، وتبن )1956(         المستقلة لسنة    ة  ) 1989( بشأن الشعوب األصلية والقبلية ل سائل   . في النهاي ومن الم

م                   ة رق ة العمل الدولي واد من        169 ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقية منظم -13 في الم
دولي       " الشعب"، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         19 انون ال ة آمصطلح في الق ًا لحق   (في االتفاقية ذو دالالت تطبيقي أي مانح

  ).تقرير المصير
سأ       " الشعوبية"ومع ذلك، فإن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست      ر المصير م ي تجعل من تقري ًا   القانونية هي الت ة أي لة حيوي

تم   اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (عي حق للمجتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ـ     ) أو ل ا آ م دولي راف به االعت
ة ل         "أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         ل، ضرورة لتجنب النت ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث

رًا و    لالنتهاك آهؤالء ا   سريًا، أو إجراءات                       /لذين يواجهون تطهي ة، أو إخالءًا ق صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم أو فصًال عن
ة شكل     -تنموي ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت صيري، بغض النظر عم وي وم ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ا ي  هن
  . وًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيقفي حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أ. مشترك

إن مصطلح                        ًا، ف ًا أو خارجي ة      "من هذا المنطلق، وباالعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ر المصير الداخلي " وحدة تقري
ى حدى     آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل               ذا      .  حالة عل د يرجع ه وق



راء                    . إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أحد الشعوب األصلية          ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي ابًال للتطبي ائز أن يكون ق ومن الج
وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /الحضر، خاصة إذا آان بقائهم و      ل حق حق ويقتضي تفعي

  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
  

ى أن                      على أية حال، البد للمُ     د عل انوني للتأآي ار الق ه التحدي واالختب ًا أن يجاب ًا أو داخي ر المصير سواء خارجي طالب بالحق في تقري
سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت

ر مصير اآل       ى حق تقري اعي        لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، وال عل وع االجتم ين الن ساواة ب ساء في الم  -خرين، وال حق الن
  .الجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخ

دمها            ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة ا        لفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي ق
شعوب األصلية،      ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي

ـ         وب. حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "ناًءا على مع األصلي يمكن    " ال
ذا المجتمع                    دفق        ) 1(للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون ه ى ت ًا عل ابقًا تاريخي س

ه الحق في     /  آشعبيعرف نفسه) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل
  . تقرير المصير

  
  التعریف القانوني ألصحاب الحق في تقریر المصير

دول                      " األمة"أو  " الشعب"تعد التعريفات الخاصة بـ      سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب ر المصير، غي ة في تقري وق القانوني أصحاب الحق
ة    وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى ال          ة "دول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب

دة            لية واح ة أص لي أو أم عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ذا التعري اق ه ا، البرت (انطب تثناء، وربم تبعدنا غباس ال، إذا اس
ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق

سطين،         (وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق على حاالت التخلص من االستعمار              ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي أنجوال، الجزائ
لتخلص في ضوء ا" أمة"شعب و "وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ). بورتو ريو، الخ  

ـ                 . من االستعمار آقيمة، وغرض    ي لل إن التعريف الفعل انوني، ف ذا المرجع الق شعب "وبالرغم من ه ة "و" ال زال محل جدل       " األم ال ي
  . ألسباب سياسية وعملية

دينا تعريف       " الشعب"باإلضافة إلى التوجيهات المتعلقة بـ    ر المصير، ل وق تقري ين لحق في  الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني
و           ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب سالف  (وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن الن

ذآر ين    و).  ال ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ة األول ة الدولي ر المحكم ا عب أتي إلين ي
  : بعد الحرب العاملية األولىجمهورية ترآيا واليونان

  
دين                   ة والعرق وال م ومتحدين في الهوي مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به

الهم بم                       ة أطف يم وتربي ى تعل ا يتوافق   واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل
  537.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض

  
ة             سكان   (وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض من رأي المحكم ل ال وم       ) نق ه الي ر مسموح ب ذي         538غي انوني ال إن التعريف الق ، ف

ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". ةأم"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع
دول فى     . أو سيطرتهم على األرض/الدول تجده بمثابة صندوق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم و  وحتى اآلن تصر بعض ال

في الخفوت أو  " عوبش/شعب"بحيث يأخذ استخدام مصطلح " السكان األصليين"المقابل على تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو      
ستحقة والحافظة                                ة الم وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه سبة لمطالب أبن ذلك الحال بالن النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ

ى     . لنفسها والمرتبطة بتقرير المصير    ر المصير عل ه   " مجتمعات "ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب
  . الستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجعمن ا

  
دد   ًا ضيقًا ومح ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم شاري التعريف رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ر ذو الدالل ن . األم م يك ث ل حي

انون     لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت   اك واضح للق ة انته  اليوم بمثاب
ا تنحرف عن                             . العام الدولي  ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي ي سانية الواضحة الت وهذا ال يرجع فقط لغياب التوافق، والمعاناة االن

ل الحق في                         ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ر المصير  المفهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك ـ  - تقري  ل
ن             .  مواطنيها جميع ة في ف اق الحكوم اس اخف ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير المصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي

  . الحكم الفعال
  

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم ."  537
 نقل أبعاد حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها"،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoانظر تقرير المقرر الخاص عون الخاصاونه وريبوت هاتانو   538

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،
  



أمم، على غرار ما فعلت / وهذه األطروحة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوب
األآثر من ذلك أن القيم التي تدعمها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون . حكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعالالم

إيجازًا يمكن القول، . الضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء الناتجة عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بها
فإن " طاقم األدوات"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل .  محلى وأساس مجتمعي وأساس آحقإن تقرير المصير له تعبير

أو بقاء واستمرارية المجتمع /تحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخاص، وروح الشعب و" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"
 .بكرامة في مكان عيشه

 
  ل على السكنتقریر المصير بالتطبيق على إمكانية الحصو

بالتطبيق على إمكانية الحصول على السكن، يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم، أن لكل أمة وشعب حق لصيق في التمتع بالحصول 
وتنص المعايير الدولية بشأن حقوق الملكية على أن لكل فرد حق في . وحداته اإلدارية واإلقليمية/على السكن واألرض في وحدته

بمفرده أو باالشتراك مع غيره، وله الحق في عدم الحرمان التعسفي من هذه ") سلميًا والتمتع بدون تنافسالحصول ("الملكية 
والميزة نفسها تنطبق على شعب في تحديد شروطه الخاصة بهذه .  والحصول المادي شرط أساسي للتمتع بهذا الحق539.الملكية

  . اإلمكانية
صوصية المحلية، عاآسًا موافقة الشعب موضوع تحديد المصير، ولكن أن يكون هذا أيضًا وبالطبع يجب أن يتم هذا التحديد وفقًا للخ

 على 4في إطار االلتزامات التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا التعليق العام رقم 
 حالة آهذه، أو أشخاص آخرين متأثرين، فإن التدبير الخاص بتقرير ومن ثم فإنه بالنسبة للشعوب في). مستشهد بها آنفًا. (العهد

  .يكون مطلوبًا لتحقيق الحصول على السكن" تشاور حقيقي"المصير والمؤآد من خالل 
 

  عدم التمييز 
  وصف عام

ة الر                          نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن ى مستوى      عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق لصيق من حق سية عل ئي
  .فهو يسفر حتمًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسان. العالم، فغياب التمييز على أي أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالة

واد                       سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من المبادئ الالزمة لحق
  . لكل معاهدة رئيسية من معاهدات حقوق اإلنساناألولى 

ات               ع اإلعالن دة لجمي إن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول األطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه
  .عوب بعضها البعضالدولية والقرارات المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والش

ق                          دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم ادة األول سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال ين العه شترآًا ب ز م وري يأتى عدم التميي وق   الف ع الحق  لجمي
اذ الخطوا                     540.المتضمنة في هذه اآلليات    دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم ة المتع ضيلية أو العقابي ة التف ت  فالعهدان يحّرمان المعامل

ز                دون مفاضلة أو تميي وق ب ضمان ممارسة الحق دين، أو              "الالزمة ل ة، أو ال ون، أو الجنس، أو اللغ سبب العرق، أو الل وع ب من أي ن
  541."الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

  
  :التمييز العنصري بأنه) 1965( جميع أشكال التمييز العنصري وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على

ستتبع          " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق
سياسي             تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارس             دان ال ساواة، في المي دم الم ى ق تها، عل
  542."أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة

ز                    دأ عدم التميي ة خاصة لمب والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي
  :بادئ الالزمةآواحد من الم

ة           2إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة         من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف
يما           انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن  أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق

  .الحق في السكن) 3: .... (الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية) هـ: .... بصدد التمتع بالحقوق التالية
اده       م، مف ز مه زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس ن    : وعن ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن

ا           " العنصريوالتمييز  " العنصرية" ة يجب مكافحته ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع تأتي ضمن التزامات الدول األطراف وحكوماته
ز العنصري هو    . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              والتميي

ه ووج             د، في تجلي ذي يع وق اآل       التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال ادي لحق اك م اء لممارسة أو            . خرين وده، انته أي فعل رسمي أو إلغ ف
  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوريالتغاضي عن تمييز عنصري يعد انتهاآًا اللتزام 

 في أنساق أخالقية، وهو موجود أيضًا. التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    

                                                 
 . 17آما أقر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  539
رر    540 ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح التطبيق عل ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م سكن  لمزي ول ال اص ح الخ

  . .E/CN.4/2002/59المالئم
 . 1 . 2؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 . 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 541
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106لجمعية العامة بموجب القرار ، االتفاقية الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها ا1المادة 542

 . 1969 يناير 4حيز التنفيذ في 



  :، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع"القرآن الكريم"حيث جاء في 
وا اهللا                        وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع  إن يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منكم شنئان قوم عل

 543.اهللا خبير بما تعملون
سية                      ورة الفرن اء الث شعار      . والتفريق األخالقي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته

ساواة، اإلخاء     "الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والمواطن يتمثل في          ة، الم صفات     ." الحري ا جاءت ال ة     وبينم ثالث مرغوب  ال
شريعهما          م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطوير       . وضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية والمساواة فق ا اإلخاء فق أم

ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي
  . دم التمييز على أرض الواقعفي سبيل ع

ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال 
الجماعات على العكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص و. تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني

  544. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانتوآيدي أو فعل إيجابي/ أو الحاضر، آتمييز تصحيحي/تمييز في الماضي وللالمعرضين  
 

  عدم التمييز بالتطبيق على إمكانية الحصول على السكن
والجماعات محرومين من فرص التمتع بالتطبيق على إمكانية الحصول المادي على السكن، يضمن مبدأ عدم التمييز أال يكون األفراد 

وال ينبغي أن يحرم أحد من . بالسكن بالمعنى المادي، متضمنًا ذلك إمكانية تطبيق القانون، والحماية القانونية، واالنتصاف القانوني
لسياسي، أو المكانة هذا الحق بسبب العرق، أو اللون، أو العقيدة، أو النوع االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الرأي ا

العجز البدني، أو الملكية، أو أي شكل لعمل مشروع، أو نسب، أو أي معيار أخر أصلي /االقتصادية، أو اللغة، أو القدرة/ االجتماعية
ت بمعنى أخر، ال ينبغي أن يكون هناك معايير منفصلة أو معايير متدنية تمثل حد أدنى للصالحية للسكن بالنسبة لجماعا. أو تعسفي
وبالنسبة للشعوب األصلية القبلية أو شعوب أخرى متمرآزة، تلتزم الدولة باالعتراف بالمعايير الخاصة بالصالحية للسكن . مختلفة

وبالمثل، ال تمتلك أي دولة السلطة القانونية للممارسة أو التغاضي عن تمييز . لديهم في القانون وفي األمور اإلدارية سواء بسواء
يفضي إلى تدهور إمكانية الحصول المادي على ألي عضو في أي جماعة، خاصة إذا ما  de facto أو فعلي  de jureقانوني

وهذا ما ينطبق على ممارسة التمييز العنصري أو المحاباة أو أي شكل أخر من . آانت في صالح جماعة أخرى وبصورة غير عادلة
الين سياسيين، وأيضًا التفضيالت المعطاة لجماعات ومن شأنها أن تفضي أشكال الفساد الذي تسمح بمنافع غير متناسبة ألسرة أو مو

وهو أيضًا ما يمنع اإلهمال في التخطيط والبناء الذي يؤدي إلى . إلى اشتعال الصراع الطائفي أو ما بين الجماعات بعضها البعض
مثل غياب سكن مالئم مزود (وعة من األفراد إنكار أو نفي ذو تأثير دال على إمكانية الحصول المادي على السكن المالئم لمجم

  ). بمرافق وإمكانات للمعاقين
أو الحاضر، /ويدعو القانون العام الدولي الدول لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي و

  545.آما هو في برامج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمان
 

   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي 
  وصف عام

ذآر    ( الجندر   -بالرغم من القبول العالمي لمبدأ المساواة بين النوع االجتماعي         دولي، إال أن        ) الدور االجتماعي لألنثى وال انون ال في الق
د                   ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي اعي آثير من النساء محرومات من المعاملة المت ساء    .  ور االجتم حوالي ثلث ن

ل من              ة ويملكن أق ر مالئم الم   1% العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غي ر    546. من ممتلكات الع ين الفق اطع ب  والتق
ل أخرى  س   (وعوام ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق ن، مث

ة الحصول     . إنما يزيد من تهميش المرأة) العجز، الترمل، الجنسية أو المواطنة، الخ   اقص إمكاني ر، وتن وفي سياق التأنيث المتزايد للفق
خذ في التزايد في أوضاع   آعلى الخدمات العامة وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة، فإن المرأة توضع وبشكل                 

  .يها سكنًا مالئمًاال تملك ف
ويمكن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق             . وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       

سياسية           ال         (في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآة ال ى سبيل المث ى     ). حق التصويت عل اد إل سكن   خاصة االفتق  ال
، العنف ختطافعلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال (المالئم يمكن أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف             

  ).القائم على التفريق بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، الخ
د ذآر        -اعيةوالحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتم          سان، ق  الجندر آواحد من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن

ادة             سان، الم وق اإلن ز   (2بشكل عام في اإلعالن العالمي لحق ة         ) عدم التميي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت ضًا ورد عل وأي
اعي      على المستوى األآ  ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    وع االجتم ين الن ساواة ب  -ثر تحديدًا، ظهرت الم

                                                 
 ).8(األية } سورة المائدة {543

لدولية، جردية فرجينيا انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها ا: الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 544
  . 74-249، )2002 (43للقانون الدولي، المجلد 

لمزيد من االسترشاد حول االلتزامات القانونية بالتطبيق الفوري لمبدأ عدم التمييز بالتطبيق على حقوق السكن، انظر تقرير المقرر الخاص حول السكن المالئم،   545
E/CN.4/2002/59  

 .ات القسرية، صحيفة حقائق حول حقول المرأة في السكن، وألرض والملكية مرآز حقوق السكن واإلخالء 546



تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور         : "آمبدأ الزم ملزم في المادة الثالثة المشترآة بين العهدين الدوليين         الجندر  
  ." هذا العهدواإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في

يداو (وقد تم تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة                  ادة    547).س زم الم  13 حيث تل
 لكي   الدول األطراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية،                

ك من أشكال                               ر ذل اري، وغي رهن العق ى القروض المصرفية وال وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب تكفل على أساس الم
ة     2 من االتفاقية، فقرة     14في المادة   . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل محدد    ،"س ساواة مع        ، وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق

المرافق الصحية                         الرجل في المستوطنات الب    ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي شرية آحقها في المناطق الريفية في التمت
ى القروض         شمل      . واإلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتعليم واالتصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "ويمت الم

وطين الريفي           في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزر        شاريع الت ذلك في م ادة     ." اعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن
سئولياتها         1 الفقرة   16 مع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين تكفل المادة             يحقوق المرأة بالتساو   رأة وم ا حق الم  منه

ساو     ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم ساواة بالرج ات،  م ازة الممتلك ة، وحي ق بالملكي ا يتعل زوجين فيم لل
  . واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها

ي تعترض حصول                          ات الت ع العقب وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة التأسيسية لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي
ددة األطراف              548.ول على األرض  المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحص        ات متع ًا في االتفاقي ًا أو ثابت  ويظل هذا نموذج

ل          ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ة والت ستدامة     549)1996(الالحق ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم ة التنفي  وخط
)2002.(550  
 

ة   " ماستريخت"وآانت توجيهات    صادية واالجتماعي ة  بشأن انتهاآات الحقوق االقت ، والتي طورت من أجل     )1997(          والثقافي
رأة             ،فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وق الم ز ضد حق ى التميي ه من أجل القضاء عل ى أن  قد أآدت عل

رأة والتي نتجت          المعترف بها في االتفاقية، فإنه على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على               التمييز ضد الم
  551.عن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية أخرى

فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من النساء يخلقن . وبالمثل، يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية في العالم
وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . عيدًا عن العنف واألبوية في المجتمع عامةالدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة ب

  .المكان الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة االجتماعية
 

   الجندر بالتطبيق على إمكانية الحصول على السكن-المساواة بين النوع االجتماعي
مثل الطبقة، الشعوب األصلية، الالجئين، الهجرة، النظام االجتماعي، التوجه الجنسي، األغلبية (خرى إن تقاطع الفقر مع أي مكانة أ

يزيد من منع النساء من إمكانية الحصول على مساآن متوفرة ألسباب ) العرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، الخ
ه من عولمة نجد النساء في أوضاع ال يحصلن فيها على إمكانية الحصول وفي سياق ما نعاصر.  تختلف عن الحرمان االقتصادي

وهناك أشكال مماثلة للتمييز في مجال النوع االجتماعي . المادي على سكن مالئم، وذلك ألنهن ممنوعات من ذلك ماديًا أو اجتماعيًا
  .  على أساس دورهم الجنسي المفترضتشيع أيضًا ضد الرجال واألشخاص المتجاوزين للتقسيم االجتماعي للذآر واألنثى

. تفهم على أنها تعني إتاحة االختيار والتعبير الثقافي من أجل تطبيق حقوق اإلنسان) المالئمة الثقافية(وممارسة المرء لثقافته بحرية 
مادي من التمتع ومع ذلك فإن تكريس أو التغاضي عن ممارسة لحقوق غير متساوية في الحصول على سكن، واالستبعاد، والمنع ال

بميراث منزل األسرة أمر ال يتسق مع هذا اإلطار وبالتالي يكون من المرجح أن تنتهك آل من األحكام المتعلقة بالمساواة بين النوع 
ية  الجندر الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأيضًا األحكام أو النصوص األساس-االجتماعي

  552).1969(الواردة في معاهدة فيينا الخاصة بقانون المعاهدات 
 

 حكم القانون 
  وصف عام

ك  . في المبادئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية           ومعنى ذل
ا    يمكن أن تكون غير م     قواعدأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              . تسقة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق

                                                 
دة  547 م  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتح سمبر  18، 34/180 رق ق في     1979 دي ز التطبي  3، ودخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 
 .)م (58 الفقرة 548
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 549
  ). ب (67الفقرة 550
رأة                   551 ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي سيداو ( المصادر ذات الصلة بالمساواة بين النوع االجتماعي للنساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء عل ) ال

ادة  )3) (د (5مادة ؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ال )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم
ادة        4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 سياسية، الم ة الم        26؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2ادة ؛ والعه

  . 27 والمادة 1 فقرة 16، و1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 
اتج  ومبدأ القانون العرفي." ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهدات "27تقر اتفاقية فيينا، في المادة  552 ، الن

ي                           : " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن      8عن المادة    ية الت وق األساس ال تنتهك الحق ة أعم ي من أي صافه الفعل ة المختصة إلن اآم الوطني ى المح لكل شخص حق اللجوء إل
  ."يمنحها إياه الدستور أو القانون

    



  .والمؤسسي
ادة  سان، الم وق اإلن المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ه بالشخصية  "6وآم رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن

د  ) 16المادة (لسياسية وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا    ." القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ
آما أن الحق اللصيق والعالمي في المحاآمة العادلة، الذي يتضمن افتراض البراءة، نجده مكرسًا في العهد الدولي  553.على الحق ذاته 

  555.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 554الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  

سفي، أو أن         ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  اوموظفيها ال ينبغي أن يكبحو    إن الدولة المطبقة للقانون      سق أو تع ر مت  القانون على نحو غي
ر                . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            شكل غي وا تحت ضرر ب سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال وال

ى االنتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من        عادل أو غير قانوني لهم الحق في الحصول المذلل عل         
  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبتحمل الدولة االلتزام 

  
ع                       ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب  والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات يتمي   إمكاني

ذ       يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . ول عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا      الحص  على الخدمات العامة، مثل تنفي
ى تنف            . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي وسلوك ضباط ووآالء النياب انون يمكن أن يحدد م ذ الق

ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على تنفيذ القانون    . م منتهكاً آان حكم القانون محترمًا أ    
وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقيقة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة   .  له نأو الممتهني والممارسين  

ة      والمعايير الخاصة بالضرورة والن    انون    556.سبية في حالة استخدام قوة الدول ا يكون الق شريعي   وأينم وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق
  .السكن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن

  
دولي     . لحصول على العدالةوقد ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد في آليات إعالنية لحق ا     انون ال ًا لتطوير الق وتتويج

شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                         المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب
  :التزامات الدولة، آما يليتوضح الحق وما يتعلق به من ) 2003(أجل ضحايا انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلنساني 

  
  حق الضحية في االنتصاف) سابعًا
  : تشمل سبل االنتصاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية في. 11

  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  وجبر ما يصيب الضحية من أذى؛) ب(
  .آاتوالحصول على المعلومات الوقائعية بشأن االنتها) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل العمليات ال          -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

دولي           انون ال ا            . القوانين المحلية القائمة وفي إطار الق ة االلتزام وانين المحلي اح في الق دولي         ويجب أن تت انون ال ت الناشئة بموجب الق
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. لضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متحيزة

انو            ) أ( ة والق سان الدولي وق اإلن اك حق ي حاالت انته ع سبل االنتصاف المتاحة ف ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي ن أن تعل
  اإلنساني الدولي؛

أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان         ) ب(
ا من                         ة أو غيره ضائية أو اإلداري د اإلجراءات الق اء وبع سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل وفي أثن

  راءات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛اإلج
أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك       ) ج(

  .حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني الدولي
  

ضاء، يجب أن تتخ . 13 ى الق راد إل ى وصول األف ضوإضافة إل ن ال سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب اوى حذ أي ع دع ايا برف
  .جماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر جماعي

ع اإلجراءات                        . 14 شمل جمي دولي ي ساني ال انون اإلن إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق
ة األخرى      الدولية المتاحة التي يمكن أن يكون للفرد فيها          . وضع قانوني، ويجب أال يمس هذا الحق  في أي من سبل االنتصاف المحلي

                                                 
  .3فاقية ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة ؛ واالت5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 553
ا، للفصل في                             : " تذآر 10المادة  554 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاآمة علنية آل " تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ."تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8؛ االتفاقية األمريكية المادة 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 555
ائمين ع    556  انون اإلجراءات للق رار           ق ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي د من قب انون، اعتم ذ الق ى تنفي سمبر  17، في  34/169ل ادة  1979 دي ادئ  3، الم ؛ المب

ا،                 ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثامن لألمم المتح
 . 11-1، الديباجة والمواد من 1990 سيبنمبر 7سطس وحتى  أغ27
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العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على / إن التعويض عن السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضية
مناهج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولية والتزال الجهود مستمرة لتطوير هذه ال. ضحايا انتهاآات حقوق السكن

  558.حول التعويض لالجئين
 

  حكم القانون بالتطبيق على إمكانية الحصول على سكن
في حالة النزاع على الحصول المادي على السكن، تتحمل الدولة التزامًا بضمان تطبيق حكم القانون في سياق من المساواة، وعدم 

مثل المحاآم أو (وفي الحالة التي يضطلع ممثلو الدولة . ة الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن المالئمالتفريط وعمومي
بدور في نزاع من أجل الحصول على موارد للسكن، فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة بحقوق اإلنسان ) الشرطة

متضمنًا ذلك إمكانية الحصول على السكن، ومن أمثال هذه االنتهاآات القيام واإلحجام عن ارتكاب انتهاآات للحق في السكن، 
والدولة تتحمل واجبًا تعاقديًا أيضًا فيما يخص تجنب . بتخطيط هيكلي أو معوقات أخرى تعترض سبيل السكان نحو السكن المالئم

أي أن يكون (الضرورة ) 2(ة  حتى ثبوت اإلدانة، افتراض البراء) 1: (استخدام العنف، أو أي إجراءات عقابية ال تتسق مع مبادئ
  .مراعاة النسبة والتناسب) 3(و) هناك ضرورة الستخدام القوة

والدولة المراعية للقانون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال يعترضوا تعسفًا إمكانية الحصول على السكن أو ممارسة أي 
  والسكان الذين فقدوا إمكانية الحصول على سكن بصورة غير عادلة أو غير قانونية .شكل من التمييز التعسفي ضد صاحب الحيازة

بسبب إنكار تعسفي لحقهم في الحصول على األموال الالزمة، يكون لهم الحق في الوصول المذلل إلى وسائل االنتصاف، متضمنًا 
  .لجانبذلك تعويض الضحايا، والذي تتحمل الدولة إزاءه االلتزام المرتبط بهذا ا

  
  التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 

  وصف عام
" التحقيق التدريجي" من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان        2تحدد المادة   

ى   . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ا       وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن د إنم ذا العه دول الطرف في ه أن ال
سببت        د إذا تهاونت أو ت ذا العه وق     " تراجع  "في تخرق ه ع بحق من الحق ة          . في التمت ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق

دولي،  اون ال ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن يس لالم ديم ول ع -نالنكوص عتق  التمت
   .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك السكن المالئم وما يتطلبه من حقوق أخرى

ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث ات مع          وقد مضت الهيئات التعاقدي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال  العملي
سان             يمكن أن تثار لتبرير     ال  خرين  آأطراف   وق اإلن ة لحق ل االلتزامات التعاقدي ذ أو تفعي ة          559.عدم تنفي ال، إن الطبيع ى سبيل المث  عل

ادة    )1969(الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات              ادة  27،  توضح في الم  ، والم
ر       إثارة منها، أن    47 وًال آتبري ة            قانونًا داخليًا ليس مقب ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي دم تفعي ة مع    ا ولتناسق  560. لع اللتزامات التعاقدي

التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع            
ق أ       . القرار في الدول الملتزمة بالقانون     ة تحقي ل يجب أن              ومن ثم، فإن عملي وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق و بل

  ).11المادة " (التحسين المستمر للظروف المعيشية"تضمن 
صادية      Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه

ة     ة             Maastricht" ماستريخت "وجيهات   وت) 1986(واالجتماعية والثقافي ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت  حول انتهاآات الحق
ة                        561،)1997( صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب دولي من خالل الوظائف الرصدية للعه ه ال وأيضًا حاالت عديدة من الفق

  . والثقافية
صادية    األمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر العولم       / ة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز الحقوق االقت

صادية ال                   . الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي ومن ثم فالدولة تتحمل التزام
ي أو ضغوط من طرف خارجي،                   تسبب قلقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذ            ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج ل

شكل        " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       . مثل مؤسسة مالية دولية    م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ
دولي    جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية الم             اون ال ة    . تعلقة بالتع ذه العملي وه

                                                 
  .  E/CN.4/2000/62 (2000)آما جاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قرار 557 
 يونيه، 2ن داخليًا، السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحي"تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرتو،  558 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  559

لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11االت المتخصصة في جينيف، إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآ
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

اخلي من أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الد): "القانون الداخلي ومراقبة المعاهدات (27 المادة  560
 ال يجوز إلحدى الدول إثارة -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46وهذه القاعدة ال تطغي على ماجاء في المادة ." المعاهدات

ت قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على استخالص المعاهدات آمؤثر الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدا
ي  يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية أل-2. على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية

  ”.دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 561



ة                    يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . رية تتطلب تنسيقًا محسنًا وسط الهيئات الحكومية ذات ال وه
دريجي   التحق"من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في                   ل  " يق الت ب

  .  منه2أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 
للدول فيما يتعلق " االلتزامات الجوهرية"إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد علق أيضًا على 

وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن حالة التنمية ألي دولة، فهناك خطوات بعينها يجب اتخاذها فوريًا، . بتطبيق الحق في سكن مالئم
 عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحقوق، وأيضًا االنخراط على اإلقالعوتشمل . باإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسان

تسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم المعيشية وفقًا للعناصر المحددة نحو إيجابي في ممارسات ل
 562.والتي شرحناها آنفًا

  
  التحقيق التدریجي بالتطبيق على إمكانية الحصول على السكن/ عدم التراجع

وهذا ما . إمكانية الحصول المادي على السكن المالئمينبغي على هيئات ومكاتب الدولة وأيضًا سياساتها المرشدة وتشريعها ضمان 
في السلوك الرسمي والممارسة البد من أن تتحسن في اتجاه عدالة أآبر يعني أن هناك قوانين أو سياسات جديدة وأيضًا تيارات 

خة، واألشخاص العاجزين أي الشيخو( األآثر عرضة لالنتهاك، أو ضحايا لفقدان إمكانية حصولهم على سكن للجميع، وحماية ألولئك
آما ويقصد بذلك أيضًا أن أولئك األطراف أنفسهم البد وأن يطوروا من القدرة على تقديم العون  للذين يفتقدون إمكانية ). والمرضى

  .الحصول على منزلهم أو مأواهم
 
  

  التعاون الدولي 
  وصف عام

دولي    ال"تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق           ادة    563".تعاون االقتصادي ال رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق
اون                       ساعدة والتع ق الم ا وعن طري العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده

ا المتا    ع        الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل حة، م
  .الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

إن          ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "وبروح االتفاقيات العديدة متعددة األطراف بشان حق ق الت وق االق " التحقي صادية واالجتماعة   للحق ت
ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دولي"والثقافي اون ال ن خالل  " التع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :العالقات مع الدول األخرى، واألمم والشعوب
  في المؤاخاة والتضامن .24
 ديمقراطيًا وخارج حدودها .25
 أو جماعيًا/فرديًا، وباالشتراك مع و .26

  
وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظمة العالمية على النحو           

سح  "على أنفسنا    ة أف رة   ." أن ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم
اق تح  ي    الميث دة ف م المتح راض األم ن أغ د م صادية      "دد واح صبغة االقت ة ذات ال سائل الدولي ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع تحقي

ا بال              ك إطالق واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذل
  ." ن وال تفريق بين الرجال والنساءتمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدي

  : من الميثاق55 علينا المادة ووبربط التعاون الدولي مع تقرير المصير آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتل
رام المب        ى احت ذي يقضي   رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل دأ ال

ى أن                             م المتحدة عل ر مصيرها، تعمل األم ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب رام       ...بالتسوية في الحقوق بين ال الم احت شيع في الع ، ي
  " .حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين

  
ه من                   ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الدول        م المتحدة، أن اق األم ي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث

  :  الضروري

                                                 
لية، فان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال تتطلب           وكما هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدو              "562

وبقدر ما تعتبـر أي خطـوات كهـذه         . سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها              
يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد               متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف،         

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك23 و22 و)1(11
   2 .1 المادة المشترآة 563



اق؛                 ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ا يتوافق مع الميث ةأخرى بم اون مع دول وم     ) ز...(واجب الدول للتع دأ أن تق مب
ة في إطار                   الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفترض       ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم ة من قبله

 564..المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛
 

سال                        ى ال اظ عل ك للحف نهم، وذل م يتقاسم الدول األعضاء باألمم المتحدة واجب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي
ذه      . واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاهية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز               وفي سبيل ه

  : الغاية النبيلة، جسد اإلعالن بواسطة أعضاء األمم المتحدة تعهدات، مثل
صادي         ) ج( سيادة            تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي ة واالجتماعي

  والتكافؤ وعدم التدخل؛
ام   )  د( تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو منفصلة بالتعاون مع األمم المتحدة وبما يتفق مع األحك

  .ذات الصلة الواردة في الميثاق
وم والت           وعلى الدول أن ت    دم          كتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي

دولي  افي ال ي والثق دان        . التعليم ا يخص البل ة فيم الم، خاص ستوى الع ى م صادي عل و االقت ة النم ي ترقي اون ف دول أن تتع ى ال وعل
 565.النامية

  
م                2مادة  باإلضافة إلى ما جاء في ال       من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعلن العهد تعريف نظم األم

ة   -ويمكن العهد المجلس االقتصادي واالجتماعي من إخراج تقارير الرصد        . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   566.مم المتحدةعن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية لأل

بعض          دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معايير التفاقيات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensمعايير أو قواعد حقوق اإلنسان وغيرها من مبادئ القانون 

ومن أجل أغراض االتفاقية .  إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانون العام الدولي تجتنب االتفاقية 
الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول ومعترف به من قبل المجتمع الدولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن                     

  .  ق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصيةتعديله فقط بتوسطة معيار الح
ق                     والدول األطراف التي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما يتسق مع التحقي

صادية وق االقت دريجي للحق ة/ الت ة/االجتماعي ى نح . الثقافي د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف سان الخاصة وم وق اإلن و خاص لحق
  .السكن المالئمباألرض و

  
وق المتضمنة في الحق      آآلوبالنسبة للدولة المانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت      أي من الحق

ة           دان المنتفع ى إ              . في سكن مالئم بالنسبة للسكان في البل ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م دم     وه سرية، مصادرة أو ه خالءات ق
ازل ون   . من د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال سفر عن إزاح ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال وف

صوص موضوعًا للتشاور مع األشخاص المتأثرين وعلى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان المن          
  .عليها في الميثاق

  
ا من إجراءات             رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف الهيكلي، واالستثمار األجنبي غي

سان لل    وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي ساعدة للترتيب رامج الم ات وب صطبغ باتفاقي ة ت دول
والدول األطراف  . واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة             . المتأثرة

ة                            ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل سئولية الحف ة وم ة الذاتي ديها فرصة الحماي سان ل وق اإلن في آليات حق
  . لضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان القانوني للحيازة بالنسبة للسكان) ونية، العمليةاألخالقية، القان(

ر في                        وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مسألة محلية، فإن اآلليات اإلقليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب
دول وإجراءات عمل        ة               تحديد التزامات ال ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب نح        . ي ال، يم ى سبيل المث عل

  :، والتي تفر بأن1 : 21اتفاق واسع على مدة التعاون الدولي في مادته ) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 
  

ان شعب   . حق لمصلحة السكان وحدهمويمارس هذا ال . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم
ه الحق المشروع فى استردادها                     . 2. من هذا الحق بأى حال من األحوال       ى ممتلكات تيالء عل م االس في حالة االستيالء، للشعب الذى ت

ة يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. وفى التعويض المالئم   ي    بااللتزام بتنمي اون اقتصادى دول  تع
ة        . 4 .قائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال

                                                 
 2625 ميثاق األمم المتحدة، اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا رقـم   إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق 564
 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(
 .  المرجع السابق565
ة                          " تنص على أنه     22 المادة   566 االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي م المتحدة األخرى وهيئاته ات األم اعي استرعاء نظر هيئ للمجلس االقتصادي واالجتم

زة آل في مجال اختصاصه،                         بتوفير ال  ك األجه ساعد تل د ویمكن أن ت ذا العه مساعدة التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها في هذا الجزء من ه
 ”.على تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهد



د  . 5 .أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي               ول تتعهد ال
ا           األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين

  .لشعوبها من االستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية
  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ة بمراج       ة المرتبطة بالتجارة،               إن الدول األطراف مطالب ات الممتلكات الثقافي تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ع
ساعدة              ة، وشروط الم ة التجارة العالمي ددة األطراف، في سياق منظم واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع

ساق مع                        واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النقد         ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه الدولي الت
ا                    ة لمواطنيه ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق . االلتزامات المرتبطة المنصوص عليه

ة مشروطية ستكون مع      والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        ضمان أن أي ة      ل صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق رضة ل
  . والثقافية بالنسبة لسكان الدولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاق

  
ة                     ازة آمن سكن والحق في حي وق ال ان من حق ة                . وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حرم ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال

ازتهم             والذين تم تسريحهم آ    دون حي ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ى في الحاالت    . جزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م وحت
ال في                   وق العم دفاع عن حق دول األطراف في محل ال سبة لل التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية الدولية بالن

  . القابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرىالسكن المالئم عن طريق الحماية القانونية و
  

ازة اآل فيوالمثال على التعاون الدولي     ة   انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطبيق على السكن المالئم والحي من
ا   هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ثال           ق به ثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل
دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمرات استيطانية، أو ممن جرائم دولية، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات         

ة  ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال ع ال. أي أشكال أخرى م سماح والواجب يمن ن ال دول األطراف م
ال يمكن               للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصالح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم

ذه األشك              . أن تسهل من انتهاآات دولة أخرى للميثاق او اتفاقية بهذه الطريقة           اتزال ه ة في دول م ال من  وهناك اليوم العديد من األمثل
ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  . االنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو تعاون مع دول أخرى   

  . هذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة المرتكبين لها بعد على أي مستوى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدولية
  

ة ألشخاص                     إن مشارآة دولة في عقوبات       ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل اقتصادية دولية من النوع الذي ي
واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق صادية .  الدول الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال د نص العه وق

ة أو       واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن ال   نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي حقوق االقتصادية واالجتماعي
   567.جزائية والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاك

  
من (للتنمية والمساعدة المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق واإلمداد المباشر أو المشارآة في برامج 

وهو ما يشكل خرقًا ). الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن، أو اإلخالء القسري، الخقبيل، 
وعلى نحو أآثر تحديدًا، البد للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق . لاللتزامات التعاقدية
كم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض شرطيات اقتصادية على دول مودعة أن يوجه ويح

وقد أصبحت قانونية تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات . أخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية للسكان
الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة من 

  .مباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخاصة بحقوق اإلنسان
 

  التعاون الدولي بالتطبيق على إمكانية الحصول على سكن
ئم أيضًا ينبغي أن تتطور آنتيجة للتعاون الدولي في مجال التنمية، سواء آان ذلك بواسطة إن إمكانية الحصول على السكن المال

وأي تعاون متقاطع مع استثمار . تدعيم القدرات اإلدارية أو الحكم أو اإلمداد بالخدمات أو التعاون التقني أو الفني ذو الطبيعة المادية
يسعى إلى ضمان إمكانية الحصول على السكن المالئم، خاصة ألشخاص أو قطاع أخر ينبغي أن /في المستوطنات البشرية و

  .والجماعات من ذوي االحتياجات الخاصة
 

  مبادئ تطبيقية أخرى  
ا  . إن المبادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك المذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان        في الوقت نفسه، يمكنن

م    األخذ في االعتب   سكن المالئ اهيم من خالل       . ار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال ادئ والمف ذه المب وتظهر ه
ات والتوصيات                      ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي تم بواسطة الهيئ الفقه الدولي لمراجعات الدول األطراف والتي ت

أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متعددة األطراف،            آما أنها تأتي    . العامة لتلك الهيئات  

                                                 
 ." العالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 8 رقم  انظر التعليق العام567



سان          آومن   وق اإلن ق حق ق     . راء الخبراء الموجودة في األدب القانوني، ومن الخبرة المتطورة في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن
  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" قوقعدم تجزأ الح: "البد من وضعها في االعتبار تعرف بـ 

  
  عدم تجزأ الحقوق

ات حق       م يأتي  و.  مفهوم حقوق اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت نفسه             رز محتوي دما نف ه عن ن اإلدراك بأن
  . من الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًا

سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل رك               . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ زل يت ة للمن ة أو الهيكلي دهور في المالمح البنائي فالت
ضمان الصحة     "السكان عرضة  للتلوث في المحيط المباشر للسكن، وهو بال شك يؤثر على التمتع بالحق في                  شة یكفى ل مستوى معي

الحقوق                25دة  على حد ما جاء في الما     " والرفاهة له وألسرته،   دولي الخاص ب د ال  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه
ة یمكن بلوغه     حق "االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته      –." آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي

  .  من العهد12 المادة
ا           ًا النك د مطابق دول، حيث              وبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع وق التصويت في معظم ال ان محل         أر حق سجيل والتصويت يتطلب ن الت

ده،   في "ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق آل فرد . domicile fixe إقامة ثابت  ة لبل المشارآة في إدارة الشئون العام
ا       " إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        سان     آما هو موعود في اإلعالن الع وق اإلن ادة  (لمي لحق نن في   ).21الم   وق

ام             سياسية ع ة وال وق المدني دولي للحق رد في          1966العهد ال ا             " آحق لكل ف ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام شارك في إدارة ال  أن ی
ة،        ارون في حری ادة   " (بواسطة ممثلين یخت ل و           ). 25الم دولي للموئ رة أعضاء التحالف ال ع خب ى مستوى    آوبتجمي الم،  خرين عل الع

ساني       صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "فت انتباهنا أيضًا إل ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل
  . وسط الحقوق أو العناصر المكونة للحق في السكن المالئم

د يجعل من األمر ا          دريب مفي ه     إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون ت سر فهم ا يي ًا آم د هين وق  . لمعق وحق
بعض،                       . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       ى بعضها ال دة عل سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل ومع ذلك فعل

ي جاءت في ا                 . والفصل الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي         سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق إلعالن  من األمثلة على ذل
صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق ى         . الع ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب دين أساس ي عه ي تبن سبب ف وال

ام                     دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966أيديولوجيات الحرب البادرة المتعارضةالتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي
اق واح   ي إخف سبب ف ضًا ال صادية      أي الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م

ة الخاصة    "واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األيديولوجية أيضًا لتستبعد حق من حقوق اإلنسان وهو          من  " الحق في الملكي
ه الفصل          ). 17المادة  (وق اإلنسان   هذا العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحق          ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال

سياسية يعترف في                         ة وال الحقوق المدني بين العهدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال أن العهد الدولي الخاص ب
  :ديباجته، بأن

ة  السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإل   .... عالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري
سياسية،             ة وال ه المدني ع بحقوق سان من التمت ين آل إن ة الظروف لتمك المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ

  وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
دهورات أخرى                وبدون تقدير أهمية ال    ي          . حق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سياسية الت ة وال وق المدني سبة للحق بالن

ة          (الثقافية  /االجتماعية/حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الحقوق االقتصادية        ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت
ؤلف ا  يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن صادية    [1]568..وقللحق" أجي وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن /  مق

ـ             . الثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتهاآات       / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "فترشيح الحقوق المدني من  " جي
وق  " الجيل الثاني : " ثانوية الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق        وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق

ة    ". جيل ثالث"مميزة عن الحقوق الفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير، أصبحت تعتبر آـ   ذه الرؤي وقد ظلت ه
و         " التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         دولي للحق د ال وب في العه ك         المطل ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي ق االقت

                                                 
568[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 

the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . ترى الحرايت أساسًا مدنية وسياسية في طبيعتها وتخدم لحماية من جور الدولة ’Vasakمن وجهة نظر فاساك . إلنسان يتعامل مع الحريةالجيل األول من حقوق ا
 ,freedom of speech, right to a fair trial.  المحاآمة العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهااألول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

freedom of religion,  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية21-1وذلك آما جاء في المواد من . 
وهذه النظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما يجعلها ، قتصادية، ثقافيةومن ثم فالجيل الثاني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، ا

 أن تحجم عنها عمال التي يفترض أال تقوم بها الدولة أواألعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لأل أي إن ;positive rights حقوق إيجابية 
  .  في سبيل إدراك الحقوق-مثل اإلخالء القسري

وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق ." التضامن"الجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو 
  . غير مؤآدة قانونيًاومعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق لم تعد ملزمة بعد و.  المشارآة في التراث العام للجنس البشريفي

، وروج )مدنية وسياسية( حقوق وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستند على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول
، حقوق التضامن، متمثل )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة(والعالم الثالث ). االقتصادية واالجتماعية والثقافية(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  . خلص من االستعمار المعطلة حتى اليومفي نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات الت
. 



ق أو     خالتحقيق المتروي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال           وق معرضة للتحقي ك الحق اصة بتل
اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     م حقوق اإلن م، فال    .  المتدرجة أو الجيلي ذا أن    ومن ث يمكن لطاقم األدوات ه

ي تفصل                            ات الت ة أن النظري ل لحقيق ة، ب ة أو فكري يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحقوق اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي
  . بدقة بين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقع

  : للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي 
وق                              ـين الخاصين بحق دين الدولي ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي إن الحق في السكن المالئ

. ن ومبدأ عدم التمييز   وقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسا         . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     
وق            سائر الحق ع الكامل ب ات              -ويضاف إلى ذلك أن التمت وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل الحق في حري ل رابطات   ( مث مث

رارات                     )المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية      اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت
وبالمثل، يشكل . ر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع        أم -العامة  

الغ           دا ب ه أو مراسالته بع حق الفرد في أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل
  [2]569.ئماألهمية في تعريف الحق في السكن المال

 
  االلتزامات الجوهرية

الم                   إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص المعاهدات،        دول األطراف حول الع وب لل ه المحدد المطل دم التوجي وحدها، ال تق
ة ا الدقيق ة التزاماته ة تط . لمعرف ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي دول والن ب ال ال

دابير  "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " باتخاذ خطوات" ي الت  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)" بتبن
" تدريجية"،  " مالئمة"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/القليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون عليه تلك الخطوات           

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  ي  ، تتضمن اون دول شمل  تع  وت
ة                      ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق ة بالرصد تتحمل مهم ة القائم ات التعاقدي إن الهيئ ومن ثم ف

  . لي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطرافلإلمداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدو
م   دول األطراف    : "3وفي تعليقها العام رق ة التزامات ال ة         [3]570”"طبيع صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  وفى العه

  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 
زام                ى من االلت ستويات األساسية                يقع على عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن دير، بالم ل تق ى أق اء، عل  األساسي بضمان الوف

وق       واد                            . الدنيا لكل حق من الحق راد من الم ام من األف ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل ومن ث
أوى والمسكن األ ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس ية، الغذائي يم األساس يين، أو من أشكال التعل ساس

د           ا بمقتضى العه ى،           . ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماته زام األساسي األدن ذا االلت ى نحو ال يحدد ه د عل رئ العه إذا ُق ف
  raison d’être .571[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 

دول        ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . في االعتبار حدود مادية للدول    والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ        ة من ال زم آل دول د تل من العه
ا المتاحة      "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       "بأقصى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ ،  وق

ي هي تحت تصرفها في                  قد ب "التعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها           وارد الت د من أجل استخدام آل الم ذلت آل جه
   [5]572."سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا

ه                  " االلتزامات الجوهرية الدنيا  "آما تتضمن    م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي
ق              . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/صاديةمثل الحقوق االقت   ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم ين الت ومن ب

انوني                             ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق االتساق بين التشريع المحلي والحقوق المنصوص عليها في العه
صادية         وسيكون هذا من ضمن التدابي    . الوطني وق االقت ة من الحق ق جوانب معين ر األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي

ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ز فوري دم التميي ل ضمان ع ن  . مث ه م ة أن ددت اللجن د ح صعب مواصلة"وق ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ٍو طبيعي        - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ى نح ذاتها عل ذا ا  .  ل ضًا مع شروط         وه سق أي انوني يت سند الق انون      ل ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء                   "على، والتي تنص    )1969(المعاهدات   ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]573."إحدى المعاهدات

                                                 
 ). 1991 (9فقرة ." الحق في السكن المالئم: 4التعليق العام رقم  [2]569
  . E/1991/23) 1990(تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها الخامسة  [3]570
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]571
 .المرجع السابق[5]572
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23 اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في [6]573

 ال -1: تذآر)  فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهداتأحكام القانون الدولي (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "تذهب المادة أيضًا إلى أن ." امعاهدات
يجوز إلحدى الدول إثارة الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على 

 يظهر -2.  وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسيةاستخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها
 ”.االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة



ات مع أطراف أخرى                وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السي         وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال اسية والت
  [7]574.يمكن أن تثار تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسان

م                           ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث دولي الخاص          . ربما يكون عدم التميي د ال د نص العه وق
الحقوق اال رى،    ب ياء أخ ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي ولي  "قت راف أن ت دول األط ي لل ينبغ

ار بوجه خاص                       ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  . األولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش في أحوال غي ه
شريعات    سياسات والت ع ال ة، أال توض ات         الحال ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي  بحي

 [8]575."األخرى
أي، أن هناك آثير من  . وتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتطبيق الفوري  التزامات سلبية      

ر               م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال دمير                   التدابير لتحقي ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب  قل
ين     صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ سفي للمن ة "التع ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م

 .  الموراد العامةتلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من. الجماعات المضارة
  

  العمومية
یولد جميع الناس أحرارا ومتساوین في      : "حقوق اإلنسان بسيطًا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     

ش  ). 1المادة  (." الكرامة والحقوق  ومن  . ريةفالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب
دولي،  . وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إذا آان للحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل                وفي القانون ال

سق مع حق             ى نحو مت ع "يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال
ة للحد األدنى من ا  ييز إعماًال   التم سير          . اللتزامات الجوهري دول تف سمح لل ٍو خاص، ال ي ى نح سكن، عل ى من    وفي مجال ال الحد األدن

نهم دون                واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آالتزاماتها الجوهرية بشكل انتقائي، أي على مواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال
ك ا     " للجميع"أيضًا   خ     بما في ذل اجرين، ال ال المه ين، والعم راد          . لمقيم ل في آون األف انون تتمث دة المتاحة في الق والخصوصية الوحي

  . المعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آأعضاء في األسرة البشرية
ة في الماضي، آل       وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد الع       ة، واإلسهامات الثقافي بودي

ستويين                              ى الم ٍد سواء وعل ى ح انون والممارسة عل ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان هذا خدم آوسائل لتعزيز وترقية حقوق اإلن
دولي ي وال ز تطبيقه   . المحل ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل ًا أو وم ا، جغرافي

سان،                 . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      وق اإلن راف بحق ة في االعت وقد ساهمت المقاومة والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم
  : واالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوال. ولكنها لم تحمل قوة القانون

  :ل التطبيقحدود مجا
ام                        .27 ق باالحتك ا تطب ة أنه ة بفعل حقيق إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستوى العالم، تعد أيضًا ذات محدودي

 .إلى جماعة فكرية أوعقيدية ما، دون تطبيقها بعمومية
ة العظمى      " الماجنا آارتا "فرضت   .28 ة آانت ب           1215أو الوثيق ى الحصانة الملكي واطنين خاصة           حدودًا عل دة للم وق جدي ة حق مثاب

 . ومع ذلك فإن هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الجغرافية للملك اإلنجليزي. المواطنين الحائزين ملكية خاصة
  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق

ة  "حققت   .29 ة والتي         " الثورة األمريكي ستعمرات اإلنجليزي ة الحق في               في ا   أصبحت في الم ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي لنهاي
ومع ذلك، فإن الحق في تقرير المصير آحق لصيق، طبق في .  raison d’étatتقرير المصير آحق قانوني شرعي وسبب للوجود 

ز             شعوب األ  . حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -صلية األخرى  أم
 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم-والذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا لإلزاحة

راد           .30 ة لألف وق المحقق ا والحق ة في سياق         . الثورة الفرنسية، بكل انجازاته وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت سعى الفالحون الفرن
 liberté, egalitéفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، والمساواة، واإلخاء ومع ذلك ر: الثورة

et fraternité وبترآيز فردي؛  
ة الخاصة         . نتائج الثورة البلشفية أسست لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ         .31 ا    . ومع ذلك رفضت الحق في الملكي ومع آونه

ًا ل  ات        أسست أخالقي ان األشخاص والمجتمع ة لحرم أداة عام ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه منطق الغ
  . وشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن أهمية تلك الحقوق

  
  التراجع

                                                 
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanعية والثقافية خطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتما[7]574

لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(س االقتصادي االجتماعي المجل

  ."طبيعة التزامات الدول األطراف: "3التعليق العام رقم [8]575 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم "} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]575 
 لكل شخص حق اللجوء إلى " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إن 8ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن المادة " ،معاهداتوفاءها بأداء إحدى ال

  ."المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون



ستور ديمقراطي تحت قيادة عبد سابق صار في   أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ود          
الم       Toussaint Louverture"رتوسان لوفرتيو"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي أنتجت الث

ق بمصالح      1801 عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة في             12فقط قبل    ة   ألسباب تتعل ، إمبراطوري
  . مرجعة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية في تاهيتي مع عواقب تمتد إلى يومنا هذا

ا في                د ساهمت جميعه ي ق وبالرغم من أوجه القصور المذآورة، فإن هذه الشواهد في اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل
فقانون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي في شكل قانون          .  بشكل عمومي  تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة     

  . دولي وعمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إنسانية بدون حماية متبادلة في النظام القانوني متعدد األطراف
مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت        حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت              عموميةإن  

ات، سواء ألسباب    العموميةآما أن . شعوب الثقافات األخرى تستحق مستوى أقل     تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من االلتزام
ى               وق     خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل ة تنتهك الحق  ممارسات تقليدي

  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق
ة   آما هو الحال في       (وتفسير الحقوق باالتساق مع ثقافة ما        ة الثقافي سكن  المالئم رات دارجة        )  لل ارات وتعبي ًا الختي ًا محلي ي تطبيق يعن

ازة، أو      لممارسات التي تزود أو تغض البصر ع      اومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ضمان الحي ساوية ل ر مت ن حقوق غي
الوراثة، أو أية حقوق أخرى من حقوق اإلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي ومن المرجح أن تنتهك آل                       

اعي    وع االجتم دة           -من أحكام المساواة بين الن واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه در ال ا الخاصة    الجن فيين
   [9]576).1969(بقانون المعاهدات 

تراتيجيات      نفيذوبينما تمضي خبرة التطبيق والنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن ت    وع من االس  حقوق اإلنسان، آاشفة عن عدد متن
ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       ة ال       )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق إن الخصوصية الثقافي داد       ، ف سماح باالرت ي ال  تعن

اقم األدوات               ا في ط ا هن ر عنه ة واالستحقاقات المعب ادئ الالزم راهين       . بالحقوق بشكل ينتقص من المب د من خالل الب ا هو مؤآ وآم
  . األخالقية والسند القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكان

  
  خاتمة

أما .  ية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسان           إن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصد      
فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإلنسان أو معترف بها في الفقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث                 " مبادئ التطبيق األخرى  "

  . وضعها في االعتبار
ادئ اإلضافية    وضع هذهأن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على  إن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول          المب

  . في االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاءها آخطوات إضافية في عملية الرصد
 حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم   الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر،          ئةفعدم تجز 

فهي  " الحقوق المطابقة "أما  .  على العهد الدولي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد على الحق في السكن             4
الحقوق ال                          دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف ين        مشتقة من حق ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال مدني

  . ومن ثم، فإن االستحقاقات أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم عدم التجزأ بشكل عملي. وآليات أخرى
وضحة في التعليق  في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة المتنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و

م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من       (، والمجسدة هن سكن المالئ د    ).  ح-أ عناصر الحق في ال إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب
ة             نفيذالمحلي بالنسبة لطبيعة ومستوى الجهد المطلوب لت        الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي

  .لول من جهتك لمشكالت في المجال والميدانوبطرح ح
سه في المدى       ،  الحق في سكن مالئم فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم            عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م

انون ال   لكل من 2الواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم             المصادر   ودوليمصادر الق
  . الشعبية

األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة هذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آمادة لدورة 
فبتطبيق . ومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافية.  آانتاتعليمية، تدريبية، أي

لمنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع جميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض ا
  .والمعتمدة بعضها على بعض موضع الممارسة الحية

 
  الضمانات. 4

  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم
يمكن أن . لحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدكسوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على ا

ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . نبدأ بالتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي األآثر آلية
م في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسها

  .في السكن المالئم

                                                 
 



التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية(ومن ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصديقها على المعاهدات الدولية 
أو (ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة . اإلنساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددة

أما على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب أن يساعدنا التقييم على تحديد أي القواعد والقوانين . في الدستور الوطني) مساوية
. الحق اإلنساني في السكن المالئمالمشرعة أو النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق يخوله 

يفترض أن تمثل السياسات والبرامج والمؤسسات العامة والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور التطبيق العملية 
  . المحليةالمكملة لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني على أقصى المستويات اإلجرائية

  
  .هنا یبدأ التحري

فمن اآلن سوف يصبح . عددًا من األسئلة للراصد آي يجيب عليها" الضمانات"اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في التحري عن 
لى الخاص دورك أآثر تفاعًال، وبالتالي سوف نتبع منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام إ

  :ومن ثم نرآز على
للمعاهدات ذات ) دوليًا وإقليميًا(االلتزامات الناتجة عن التصديق متعدد األطراف : التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 

 . الصلة
 .ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم: النصوص واألحكام الدستوریة 
 .ع والقانون المحليالتشري: النظام القانوني الوطني 
 .تشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي أو آشخصية اجتماعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفي: المؤسسات 
 .ذات التطبيق واسع المدى على مستوى البالد بأآملها: السياسات 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: البرامج 
 .المحلي والمؤقتذات التطبيق : المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

وبهذا التنظيم والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق من الحقوق االثنى عشر التي يخولها الحق 
" المصادر"قسام السابقة عن وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك األسئلة من خالل األ. اإلنساني في األرض والسكن المالئم

فقد تعرفت، على سبيل المثال، وحددت العديد من أدوات المعاهدات متعددة األطراف التي تضمن الحق ". المبادئ الالزمة"و
 سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال الصورة الخاصة بكيفية ترجمة تلك المعايير إلى ناإلنساني في السكن المالئم واآل

  .مانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من حقنا اإلنساني تختار أن ترصده وتقوم بتقييمهض
ًا في        (في اعتباره الضمانات المتعلقة بالمبادئ الالزمة للتطبيق        أن يضع   لقائم بالرصد   ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ا وضحت آنف آم
ي وجدت في      ).  من طاقم األدوات3في الخطوة رقم " ول على السكن  المبادئ الالزمة بالتطبيق على امكانية الحص     " ادئ الت ذه المب وه

تطبق على مستوى العالم من أجل  القابلية للالمواد األولى بجميع المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان، يفترض أن تكون من العمومية و       
ى           .  المالئم واألرض  تأمين السياق الخاص بتحقيق آافة الحقوق، وليس فقط الحق في السكن           أتي عل ل، أو ت وحيث أن هذه المبادئ تظل

ا                       ئلة في مسار تحقيقن ة األس ئلة تتضمن      . قمة اإلطار الحقوقي الذي ينطبق على السكن واألرض، فإنها تظهر أوًال في قائم ذه األس وه
ة أو  ادئ المظلل ذه المب ضمان ه دول ل ل ال ات من قب ة والتعليق ة من األدوات القانوني قائم

د            . (زمةالال ة، وق املة أو نهائي ا ليست ش وائم توضيحية؛ أي أنه نرجو مالحظة أن هذه ق
ى               ق عل ا ال ينطب درج هن ا تجد أن بعض من الم تكون على علٍم بضمانات أخرى، وربم

  .) الوضع في بالدك
 حول الضمانات   ريوبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح           

ي    الخاصة بالمب ق ف ق الح ضمن تحقي ة ت ة وعملي ر دق ه ضمانات أآث ة يتبع ادئ الالزم
  . السكن واألرض عمليًا على أرض الواقع

عامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا تتضمن اختبارًا لـ 
  فيللقانون الدولي لحقوق اإلنسان الخاصة بتطبيق المبادئ الالزمة) المتعلقة بالسياق

أي، تقرير المصير، وعدم (حالة الحق القانوني الخاص بامكانية الحصول على السكن 
عدم / الجندر، وحكم القانون، وعدم التراجع-التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي

لمنبثقة عن الضمانات ا لسلع والخدمات العامةلل) الوظيفية والمحددة(الضمانات المحلية ) 2(، وأيضًا )النكوص، والتعاون الدولي
 .المذآورة أعاله

 
 ضمانات تطبيق المبادئ الالزمة 

  تقریر المصير
  أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، متضمنًا سياق السكن؟

 )1984(إنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال 
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  



  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(تماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالج 
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(ال المهاجرين وأفراد أسرهم اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العم 

  
خ، أو صوتت في             ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1986(تنمية إعالن الحق في ال 
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(ة العامة لألمم المتحدة قرارات الجمعي 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    (إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002) (تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
  لمعاهدات اإلقليمية صادقت أو انضمت إليها الدولة، وتضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، بما في ذلك سياق السكن؟أي ا
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

  من تطبيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تض
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 

سان،                     وق اإلن أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق التحرر من التمييز، آمبدأ الزم وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(قوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو الع 
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالح 
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169ة منظمة العمل الدولية رقم اتفاقي 



 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  
  ) 1961(اتفاقية تقليل األشخاص الذين ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم
  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث ر  5+ الموئ م المتحدة       ، ق ة لألم ة العام ار الجمعي
 )2001 (25/2 -س

ًا     زاحين داخلي خاص الم شأن األش دة ب م المتح ات األم صويت  ) 1998(توجيه ه بالت م تبني  UNHRCRت
E/CN.4/1998/53/Add.2 1998 فبراير 11 بتاريخ . 

  )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(بول إعالن اسطن 
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالمؤتمر (إعالن وبرنامج عمل دربان  
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال   أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من      وق، ش الحق

  ذلك سياق السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948(بات اإلنسان اإلعالن األمريكي لحقوق وواج 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999(إعالن قمة اسطنبول  
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي

اعي                  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    -أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن تطبيق الم در، آمب  الجن
  من حقوق اإلنسان، شامًال ذلك سياق السكن؟

 
 )1984(مهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ال 
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  



  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(فية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا 
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961(ل  بشأن سكن العما115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

 الجندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال  -نوع االجتماعي صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين ال          
  ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
ة          دة    إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي اني     ( الجدي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(قوق اإلنسان اإلعالن العالمي لح 
 )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن   {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع  الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
اعي               وع االجتم ين الن ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي ادئ    -أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق در آأحد المب  الجن

  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟
 )1981(لحقوق اإلنسان والشعوب الميثاق اإلفريقي  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح          هل شارآت ا   ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن لدول

اعي  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف ياق -الق ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن
  السكن؟

  )1948(نسان اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإل 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون



امًال              أي المعاهدات الدولية انضمت ال     سان، ش وق اإلن يها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق حكم القانون، آمبدأ الزم وحق من حق
  ذلك حيز السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  

  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107ية منظمة العمل الدولية رقم اتفاق 
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970(جور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية  بشأن تحديد الحد األدنى لأل131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  لدولية التي تضمن تطبيق حكم القانون آمبدأ الزم وحق من الحقوق، ممتدًا أيضًا إلى مجال السكن؟صالح القرارات في المنظمات ا
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة        إعالن بشان المدن والمستوطنات البشري      ة الجدي اني     (ة األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن صل ب   {إع ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع ن الم ذلك م

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ضًا                             د اي ذي يمت ة، وال ادئ الالزم انون آأحد المب م الق ق حك أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبي

  إلى مجال السكن؟
  

 )1981(نسان والشعوب الميثاق اإلفريقي لحقوق اإل 
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

ة في     خ، أو صوتت في صالح         هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق تبن
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ حكم القانون آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  



 )1948(ق اإلنسان اإلعالن األمريكي لحقو 
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التراجع 

نضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو اال
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(لدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد ا 
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
ت متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيا

صادية      وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ع  ف دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل
 ئم؟واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المال

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(طنبول إعالن اس 
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن المي لمك{إع ؤتمر الع ن    الم ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن افح

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
دأ عدم التراجع  ف                    ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه رام،  ما هي المعاهدات اإلقليمية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن ي احت

  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(وروبية قرارات المفوضية األ 
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
 )1995(إعالن الرباط  

هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في 
ا          منظمات إقليمية تضمن تطبيق      ة بم ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق

  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  



 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  التعاون الدولي

 لضمان احترام، ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(تمييز ضد المرأة إتفاقية القضاء علي جميع أشكال ال 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(الثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و 
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية  بشأن131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(ين وأفراد أسرهم اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجر 
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

 
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها 
صادية     وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ضمان احت دولي ل اون ال ق التع ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل

  واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986( الحق في التنمية إعالن 
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162ة العمل الدولية رقم توصية اتفاقية منظم 
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(رية إعالن فانكوفر للمستوطنات البش 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ضمان                       ما هي المعاهدات اإلقليمي       دولي ل اون ال دأ التع ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ا أو االن ة بالتصديق عليه ي قامت الدول ة الت

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  



 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
اقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتف

منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(عالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان اإل 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
زامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدولة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، ما هي االلت

  . وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبالتالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية
  

لدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية على ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها ا
تعد مراقبة تلك االلتزامات المهمة المعهود بها إلى الدول األطراف في . اإلعالنات غير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسية

  .ن من الحكومة والمجتمع المدنيوالتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراقبو) الدول المصدقة(المعاهدة 
آما يجب أن نضع في االعتبار أن بعض اإلعالنات متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية والمالية 

اقيات قد تعوق تلك االتف. الدولية قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسان
الثقافية ولذا يجب أن تحتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسان /االجتماعية/التمتع بالحقوق االقتصادية

  في المقام األول وليس العكس 
 
 

  ضمانات محلية  
   تصدیقات وتعليقات دولية

سكن       صادقت عليها انضمت إليها أو    أي المعاهدات الدولية     م،     الدولة تضمن الحق في ال سكن       المالئ ى ال ة الحصول عل د   (؟امكاني لمزي
  .)من التفاصيل ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق في الصالحية للسكن

 
  أحكام دستوریة

هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم بما في ذلك امكانية الحصول على  
  السكن؟

 
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟ 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من عدم التمييز؟ 

  
   الجندر؟-هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساواة بين النوع االجتماعي 

  
   دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟هل تحوز الدولة 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ 

  
ة في ظل                        ات الدولي ه، يضمن إجراء العالق ا يماثل ة دستورا، أو م ا        هل تحوز الدول ا فيه سان بم وق اإلن  إطار عمل وأهداف حق

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟
  



  النظام القانوني القومي
  هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم، شامال امكانية الحصول على السكن، آحق منفصل في النظام القانوني للدولة؟ 

  
  في األرض والسكن بما في ذلك امكانية الحصول على السكن؟هل يتماشى التشريع القومي مع الحق اإلنساني  

  
  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ 

  
الحكومة ويتم تطبيقها /هل يتماشى التشريع القومي والمحلي مع الحق في التحرر من التمييز؟ ما هي القوانين التي شرعتها الدولة 

  مان عدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة امكانية الحصول على السكن؟بالفعل لض
  

هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصولهم على الحق في تحقيق امكانية الحصول على السكن تتالءم  
  وتتساوى مع اآلخرين؟

  
 القومي والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بامكانية الحصول على السكن ؟هل يحافظ القانون  

  
هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل  

  على السكن ؟المتعلقة بالسكن واألرض وامكانية الحصول 
  

  هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة؟ 
  

هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل داخل البالد، في ظل  
دية واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم شامال إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصا

  امكانية الحصول على السكن؟
  

هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم بما في  
  ذلك امكانية الحصول على السكن؟

  
لقضاة والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك امكانية الحصول على هل يتميز أداء ا 

  السكن ما هي األمثلة على ذلك؟
 

  شرائع ومؤسسات
  

  هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم في تقرير المصير؟ 
  

امة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن ما هي المؤسسات الحكومية والع 
  المالئم خاصة امكانية الحصول على السكن؟

  
  هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط امكانية الحصول على السكن؟  

  
لعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في ما هي المؤسسات الحكومية وا 

  السكن المالئم خاصة امكانية الحصول على السكن؟
  

ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق  
  ئم خاصة امكانية الحصول على السكن؟في السكن المال

  
التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  

  وخاصة امكانية الحصول على السكن؟
  

ن للمساواة بين النوع االجتماعي في ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة معها التي تعمل آضما 
 الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة امكانية الحصول على السكن؟

  



آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن امكانية الحصول على السكن لمن يحتاجون  
  ذلك؟

 
  السياسات

  طبق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة امكانية الحصول على السكن؟ما هي السياسات التي ت 
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
 بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

  آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من امكانية الحصول على السكن؟ 
  

  ت الوطنية إيجابيا على امكانية الحصول على السكن في البالد من اجل ضمان عدم التمييز؟آيف أثرت السياسا 
  

آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تحسين ظروف امكانية الحصول على السكن في مجال السكن خاصة لمن  
  يحتاجون ذلك؟

  
روف امكانية الحصول على السكن خاصة لمن يحتاجون إلى آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقيق العدالة إلى تعظيم ظ 
  ذلك؟

  
آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق مثل  

  امكانية الحصول على السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟
  

ية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات اإلسكان الوطن 
احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من امكانية الحصول على السكن لمن هم في حاجة إلى 

  ذلك؟
  

ولتك الرسمية في ضمان الحق في امكانية الحصول إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو ممارسات د 
  على السكن؟

 
  البرامج

) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(ما هي الخطوات التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  
إصالحات قانونية، تطوير البنية : شملقد ت(من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من امكانية الحصول على السكن؟ 

التحتية، طرق تنفيذ وتطبيق اآثر فعالية، برامج تسجيل السكان، برامج للنظر في التصديق على العهود الدولية وتقييم تطبيق حقوق 
  )الخ....السكن

  
تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة 

وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق 
  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي

  
منظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم وخاصة ما هي برامج  القطاع الخاص أو ال 

  امكانية الحصول على السكن؟
  

  آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف امكانية الحصول على السكن؟  
  

جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على امكانية ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها، 
  الحصول على السكن في الدولة؟

  
هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تحسين  

  مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض وقضايا الميراث؟ ظروف امكانية الحصول على السكن في 
  



ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن هم  
  ظيم الحق في امكانية الحصول على السكن؟في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تع

  
آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من امكانية الحصول  

  على السكن لمن هم في حاجة لذلك؟
  

الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها برامج اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات  
احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من امكانية الحصول على السكن لمن هم في حاجة إلى 

  ذلك؟
ليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة مح 

  امكانية الحصول على السكن لكل من يعيش على أرضها؟
 

  المشروعات
سنوات أو منذ آخر / سنة(ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  

حقوق السكن ال سيما ما يخوله من امكانية في شكل مشروعات استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير ) تقييم قمت به
  الحصول على السكن؟ 

  
ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم،  

  وخاصة امكانية الحصول على السكن ؟
  

  ريقة أدت إلى تحسين ظروف امكانية الحصول على السكن؟ آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير المصير محليا بط 
  

ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على  
  امكانية الحصول على السكن في الدولة؟

  
اء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االنته 

تحسين ظروف امكانية الحصول على السكن في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض و قضايا 
  الميراث؟ 

  
ف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهد 

  لمن هم في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم امكانية الحصول على السكن؟
  

آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من امكانية الحصول على  
   لذلك؟السكن لمن هم في حاجة

  
ما هي الطرق التي ضمنت بها مشروعات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود  

الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من امكانية الحصول على السكن لمن هم في 
  حاجة إلى ذلك؟

  
ل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين ه 

  من خالل مشروعات تطور بالفعل من امكانية الحصول على السكن لكل من يعيش على أرضها؟
 
 موازناتال

 خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانية مع أهداف اإلنفاق  العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم وموازناتما هي ال 
 والتطبيق الحقيقية؟

  
هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج والمشروعات المؤثرة على  

 الدولة؟ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في 
 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازناتهل يتمتع العامة وأفراد الشعب بإمكانية االطالع على  

 التأثير على ما تخوله حقوق السكن من امكانية الحصول على السكن ؟
  



زانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية هل تدعم المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن المي 
 للمحتاجين خاصة بالنسبة لما يخوله الحق في السكن من امكانية الحصول على السكن؟ 

  
ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من القدرة على تحمل  

 األعباء؟
  

وطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من امكانية الحصول على ما هي االلتزامات ال 
 السكن؟

  
ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من امكانية الحصول على  

 السكن؟
 
  عقبات، عراقيل، عوائق. 5

حلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناصر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح القانوني للسكن المالئم، في المر
وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيما يتعلق بتصنيف الحق مع االلتزامات 

 أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات االجتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئيسي ومررت. الموازية على الدول المصدقة
تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واألولويات المحلية . لحقوق اإلنسان على مر التاريخ

  .األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق على الحالة التي تتناولهاآما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد . لحقوق اإلنسان
  

ضمانات                                 م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م وفي هذه الخطوة فإنك تتق
د الع           . المكونة له  ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق وق         سوف تنتق ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي مل

ات                       . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان عينات األسئلة التالية تساعدك آراصد عل
ة الحصول       والعراقيل والعوائق والتهديدات والقيود التي تسببت في أو هددت بالتسبب في االنتهاك والحرمان من حق                 وعنصر امكاني

  .على السكن الذي نتعامل معه حاليًا
  

وافر                 عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت
ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وضعنا،        فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو           . أفضل وأآثر المعلومات ثقة   

  :إال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالية لمعلوماتك
 .التمام أو األحكام 
 .درجة التفصيل والتحديد 
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  
 ).نقص التناقضات: مثال(تكامل المعلومات  
 ).صحيحة، مفهومةاإليجاز، الوضوح، (االستخدام الفعال للغة  
 .االرتباط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكن: االتصال 
 ).السمعة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمع(مصداقية المصدر : المصداقية 

  
ي سوف ت                             ع المحل سكن والواق ساني في األرض وال ة للحق اإلن دات النظري ين التأآي حدد  ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسجام ب

ى    ة الحصول عل ي امكاني ة للحق ف ة أو فعلي ات محتمل ي انتهاآ ضات ف ل، التناق ات، العراقي ق، العقب ساهم العوائ دى ت ى أي م اآلن إل
  : وسوف تدعم األسئلة التالية تلك العملية. السكن

  
 عقبات تعترض المبادئ الالزمة  

  تقریر المصير
 لسكن؟هل الناس غير راضين عن شروط امكانية الحصول على ا 

 
  هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة دور فعال في تحديد شروط امكانية الحصول على السكن؟ 

 
  عدم التمييز

 إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في امكانية الحصول على السكن؟ 
مارس عشاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو أي نوع من التمييز الم) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

  مؤسسي في صورة ما يؤثر على  امكانية الحصول على السكن؟
 ما هي طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق بامكانية الحصول على السكن؟ 

  



   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي
 امكانية الحصول على السكن؟بق على تفعيل الحق في هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يط 
امكانية الحصول هل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على  

  على السكن؟
ور واإلناث في جميع هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآ 

  األعمار؟ آيف؟
  

  حكم القانون
هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات ذات الصلة دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإلنساني في السكن  

 المالئم؟
 

 اثر الضمانات هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية يمكن أن تحد من 
  الخاصة بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في الحق المخول المكانية الحصول على السكن؟

 هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السكن؟ 
  غطي الحق اإلنساني في السكن المالئم؟هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصلة والتي ت 
هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتعلقة بتنفيذ الحق  

 اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 لة؟ تعمل بسلطة مستق) القضائية، التشريعية، التنفيذية(هل الفروع الثالثة للحكومة  
  الجندر؟-هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن المساواة بين النوع االجتماعي 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

 الديمقراطي؟ 
  ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات الدولية في إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان،  

 متضمنًا ذل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ 
 دولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك امكانية الحصول على السكن؟هل يفتقر النظام القانون لل 
هل هناك نقص في قوانين تخطيط وبناء فعالة ومنفذة بشكل متسق ومجهزة بتيسيرت لضمان امكانية الوصول البدني والمناسب  

 فية، والمصاعد، لمتحدي اإلعاقة وآبار السن؟ للمبان العامة لذوي حاجات الوصول الخاصة، مثل التجهيزات اإلضا
هل تعوق أوجه القصور القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع عن  

 ؟امكانية الحصول على السكنالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في 
عنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مشكلة بذلك حدود على خيارات البحث هل أخفقت الدولة الم 

 عن العدالة ووسائل االنتصاف أمام االنتهاآات الكبرى للحق اإلنساني في السكن المالئم؟
 ة والقضائية للحكومة؟هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما بين السلطات التنفيذية والتشريعي 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

 الديمقراطي؟
 امكانية الحصول على السكن؟هل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  
لسياسات المكافحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك الضمانات الخاصة أو ا/هل هناك قصور في انفاذ القوانين و 

 النساء واألطفال، واأليتام، الخ؟: بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل
أو صادقت عليها /هل تخفق السلطات المحلية في االعتراف علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحقوق اإلنسان والتي وقعتها و 

 ة والتي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذلك الحق في امكانية الحصول على السكن؟الدول
هل أخفق التشريع في تحقيق االنسجام بين القوانين القومية وااللتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في فيما يتعلق بتشكيل  

 ئم، خاصة امكانية الحصول على السكن؟سياسات تؤثر في الحق اإلنساني في السكن المال
هل يعتبر التشريع القومي والمحلي غير متسق مع الحق اإلنساني في السكن واألرض، بما يشمله ذلك من الحق في امكانية  

 الحصول على السكن؟
 امكانية الحصول على السكن؟هل يعد انفاذ القانون غير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في  
عن انفاذ القانون في حاجة إلى تدريب ومعلومات حول الحق اإلنساني في السكن المالئم بغرض االلتزام والحفاظ هل المسئولين  

 امكانية الحصول على السكن؟على الحق في 
أو القضاة إلى الوعي والتدريب على حقوق األرض والسكن والذي يخولهم الحفاظ على /هل يفتقد المحامون ورجال النيابة و 

 امكانية الحصول على السكن؟ عن الحق في والدفاع 
هل أخفق النظام القومي للمحاآمة بأي صورة آانت في قبول مطالب الضحايا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم  

  امكانية الحصول على السكن؟ضحايا انتهاك الحق في 



 فعال لضمان احترام، وحماية، وتعزيز، وتفعيل الحق هل يخفق حكم القانون، أو القواعد، أو انفاذها في حكم قوى السوق بشكل 
؟ وآيف يؤثر )على سبيل المثال، السيطرة على االحتكارات، وإجراءات التصحيح والتعويض القانوني(في السكن المالئم 

 امكانية الحصول على السكن؟هذا على التمتع بالحق الذي يخوه الحق في السكن والمتمثل في 
حلي منظمات المجتمع المدني من الدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات التي من شأنها توفير احترام والدفاع هل يقيد القانون الم 

 عن وتعزيز وانجاز الحق فيالسكن، متضمنًا ذلك الحق في امكانية الحصول على السكن؟
 
 

  عدم النكوص/ عدم التراجع
على مدار امكانية الحصول على السكن، المؤثرة منها في هل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة  

 الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ ) العام أو األعوام(الفترة 
امكانية هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  

 ؟ الحصول على السكن
هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم في الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  

 امكانية الحصول على السكن؟
هل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم فيالفترة األخيرة،خاصة ما يؤثر منها في  
  ؟انية الحصول على السكنامك

هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكلية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم،  
  ؟امكانية الحصول على السكنخاصة ما يؤثر منها في 

امكانية كن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق هل أخفقت برامج على المستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في الس 
  الحصول على السكن؟

هل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحق  
 امكانية الحصول على السكن؟ اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيما يتعلق بالحق في 

قن مخصصات الموازنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحقاإلنساني في السكن المالئم، خاصة ما هل أخف 
  امكانية الحصول على السكن؟يتعلق بالحق في 

، خاصة بالنسبة للفقراء والفئات امكانية الحصول على السكنإلى أي مدى جاءت جهود الحكومة قاصرة في تحسين شروط  
 عفة أو األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟ المستض

 
 

  التعاون الدولي
هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في  

 امكانية الحصول على السكن؟ وهل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع امكانية الحصول على السكن؟
سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق ) دول، أو مؤسسات مالية(دى أثرت أطراف خارجية إلى أي م 

 امكانية الحصول على السكن؟بضمان الحق في 
فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون دولي، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه "هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  

  في امكانية الحصول على السكن؟) خاصة الفقراء والمستضعفين(مكاناتها لضمان حقوق الناس وا" مواردها
 

 عقبات محلية  
  شراع ومؤسسات

  
 امكانية الحصول على السكن، هل هناك فجوات أو أوجه قصور بقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 

خرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما تخوله حقوق السكن من الحق في لدى الدولة، الحكومة، ومؤسسات عامة أ
 امكانية الحصول على السكن؟

أي المؤسسات العامة تفتقد إلى سياسات أو تخفق في تنفيذ قواعد البناء لتضمن الوصول البدني المالئم للمباني العامة بالنسبة  
  هيزات الخاصة والمصاعد لمتحدي اإلعاقة وآبار السن؟لذوي الحاجات البدنية الخاصة، مثل التج

هل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسسات المجتمع المدني والتي يعتمد عليها المجتمع خاصة تلك المنظمات التي  
 وي االحتياجات الخاصة؟تقدم الدعوة والدفاع والخدمات لكبار السن، ومتحدي اإلعاقة البدنية ومرضى اإليدز، وجكعات أحرى من ذ

هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر وتنفيذ  
 الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة امكانية الحصول على السكن؟



تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني في ) اعيةبما في ذلك القواعد االجتم(غير الرسمية ) الشرائع(ما هي المؤسسات  
 577السكن المالئم، وخاصة امكانية الحصول على السكن؟

 
 ؟  امكانية الحصول على السكنهل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية لحماية  

  
م المالحظات الختامية الخاصة بالهيئات التعاقدية ذات هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدا 

 الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟
  

  سياسات 
هل تتقاعس الوزارات ذات الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات المؤثرة في  

 امكانية الحصول على السكن؟ الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة 
ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، وخاصة، امكانية الحصول  

 على السكن؟
صة هل تخفق سياسة الدولة لإلسكان في تأمين اإلمداد بالقدر الوافر من السكن في السوق، ويكون مجهزًا بالتيسيرات الخا 

بالوصول البدني من قبل األضخاص ذوي االحتياجات الخاصة مثل التجهيزات والمصاعد الكهربيةألشخاص الذين يعانون مشكالت 
 طبية وآبار السن؟

امكانية هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير المصير في تحديد شروط وظروف  
  آيف ولماذا؟ الحصول على السكن؟

على نحٍو إيجابي ) حتى بالرغم من التصريحات التي تفصح عن نية رسمية(هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  
  امكانية الحصول على السكن؟ آيف ولماذا؟للتأثير على 

ية الحصول على السكن؟ آيف امكان الجندر إلى تحسينات في ظروف -هل أدت السياسات القومية للتعامل مع النوع االجتماعي 
 ولماذا؟

امكانية الحصول على السكن؟ خاصة لمن هم في حاجة هل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  
 لذلك؟ 
هل أخفقت السياسات القومية للسكن في تأمين التحسين المستمر للظروف المعيشية، خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق  
  امكانية الحصول على السكن خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟ي تخوله حقوق السكن في الذ

أو الرجوع إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في /هل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبار في و 
 ات تلتزم بها الدولة؟ امكانية الحصول على السكن، وأي هذه االليالسكن المالئم و

إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بضمان امكانية الحصول  
  على السكن؟

هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة منفذة لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار حقوق اإلنسان عن طريق  
 شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة الحق في وضع

 امكانية الحصول على السكن؟
 

  البرامج
تقييم أو  (الماضية، أو منذ أخر) األعوام/العام(ما هي الخطوات السلبية التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة  

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في امكانية الحصول على السكن؟ وقد يتضمن ذلك قوانين تقليل المساعدة ) قياس قمت به
 القانونية، تدهور البنية التحتية بدون اصالح، انحدار جهود التفعيل أو التنفيذ؟ 

 التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن المالئم، ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية 
 ؟ امكانية الحصول على السكنخاصة 

 
هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير تحسين  

 ن إلى ذلك؟ حصول على السكن، في مجال السكن، خاصة لمن يحتاجوظروف امكانية ال
  هل البرامج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟ 
هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أجل تحسين  

 ية الحصول على السكن؟أو انجاز الحق في السكن المالئم، خاصة امكان/وتقدم احترام، والدفاع عن، وتعزيز، و
هل تقاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير تابعين  

 لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا من أجل تحسين الحق في امكانية الحصول على السكن؟
                                                 

بهذا المعنى تضم قواعد اللعبة التي يجري في ظلها األنشطة الرسمية وغير " المؤسسات. "هنا يضم آل من المؤسسات الضامة والموصلة المفهوم اإلجرائي للمؤسسات  577
 الشباب، على سبيل المثال الحادثة من خالل(الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات والقاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة 

 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، . ووفقًا لـ دوجالس س). التكنولوجية، التحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، وغيرها من السلوآيات الجديدة
 ." اخنراع انساني يشكل التفاعل اإلنساني"، تعد المؤسسات 1993



 
  مشروعات

ت الصلة والتي تمت من قبل الدولة وأدت إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  أو ما هي األعمال أو االخفاقات ذا 
لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في امكانية ) الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت به) األعوام/العام(االستكشافية في القترة 
 الحصول على السكن؟

ر الحكومية التي أخفقت في البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف في ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غي 
 ؟ امكانية الحصول على السكنضمان الحق في السكن المالئم، خاصة 

هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف امكانية الحصول على السكن؟ آيف  
 ولماذا؟ 

ية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في هل هناك مصالح لدولة أجنب 
 امكانية الحصول على السكن؟ آيف ولماذا؟ 

هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلية أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن والخدمات العامة وأزاحت دور  
امكانية الحصول على السكن لمن هم في نجاز الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة ومسئوليات الدولة والسلطات المحلية في ا

 حاجة إلى ذلك؟
  

 موازنات
هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول النفقات العامة في قطاع السكن، أو في مجاالت تؤثر على التمتع  

 ة الحصول على السكن؟ بالحق اإلنساني في سكن مالئم، بما في ذلك امكاني
هل هناك نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في المعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة في  

  مجال السكن والمرتبطة بالحق في امكانية الحصول على السكن؟
 ، وخاصة امكانية الحصول على السكن؟هل تعد الموازنات العامة غير مالئمة لضمان الحق في السكن المالئم 
هل هناك قصور نفقات في الموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤثر على امكانية الحصول  

 على السكن؟
المشروعات لتحسين هل تعكس بنود الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج و 

 ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على امكانية الحصول على السكن، ألولئك السكان المستضعفين والمحتاجين داخل بلدك؟ 
هل يتوفر للعامة امكانية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي تعمكل في  

  ها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من الحق في امكانية الحصول على السكن؟مجال السكن ول
هل المعلومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولين والمؤسسات المسئولة عن التحسين المستمر  

  ول على السكن؟للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق في امكانية الحص
هل تؤثر االلتزامات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها في قطاع السكن، مضمنًا ذلك التأثير السلبي على  

  الحق في امكانية الحصول على السكن؟
سكن، بما في ذلك امكانية الحصول على أي شيء تؤثر االلتزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في قطاع ال 

  على السكن؟
ماهي السياسات المالية التي تقيد من الموازنة العامة وتأتي بعواقب سلبية على قطاع السكن، بمافي ذلك الحق في امكانية  

 الحصول على السكن؟
 هل انجاز امكانية الحصول على السكن مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟  
 التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان، وبالتالي تجنب الفساد، والتواطؤ واالحتيال والتمييز، هل تخفق الدولة في 

  والمحاباة، والمعاير التعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الحق  في امكانية الحصول على السكن؟
الحصول على السكن، فرديًا وآذلك هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على امكانية  

  جماعيًا؟
هل تسمح سلطات الدولة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول على امكانية الحصول على السكن؟ فرديًا  

  وآذلك جماعيًا؟
ية امكانية الحصول على هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعوزين للحصول على امكان 

 السكن؟
  امكانية الحصول على السكن، خاصة للفقراء والمستضعفين، والمعوزين؟هل تفتقد الدولة إلى موارد لتأمين  
  امكانية الحصول على السكن؟هل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئمو 
أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن من /مؤسسات الخاصة وهل هناك صراع في بلدك يعوق ال 

 ؟ امكانية الحصول على السكنظروف 
هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك امكانية 

  ه الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة فاعلين على المستوى العام والخاص؟الحصول على السكن؟ وهل تعوق هذ
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في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق األرض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد 
  .آما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضح. وعرضة للتأثرالذين يظلون أآثر ضعفًا 

  
شعوب أصلية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 

سبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل ومن الهام تحديد عدد األفراد المتأثرين ون. مصادرة األراضي
  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص

  
يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والشخصيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان 

. رافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاكآما أن األرقام والبيانات الديمغ.  األآثر ضعفا
ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد . شاملة أآثر من نوع واحد من أنواع التمييز) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 

آما يعد تحديد جوانب .  حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعلأو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد أي مجموعة من عناصر
سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي عوامل ديموغرافية (الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 

 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى
  

  .فًاالمجموعات األآثر ضع/التمييز بين الضحایا 
أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 

سيما في مرحلة الحقة من العملية وذلك عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء معين ضد 
وعلى أية حال فمراقبة األآثر .  سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما حدث بالفعلاالنتهاك إذ

ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد تحديد حل معين للحالة سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة من 
  . األرض والسكن المالئمأجل اإلعمال الكامل للحق في

  
التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع الترآيز على البعد اإلنساني في ) عينة(وتوجه األسئلة 

  .قضية انتهاك ما يخوله الحق في السكن من امكانية الحصول على السكن
 

  الضحایا
 :السكنوالتحرر من نزع الملكيةحدد نوع وشكل انتهاك امكانية الحصول على  
o عدم وجود مأوى 
o اإلخالء القسري 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
  

  حق في امكانية الحصول على السكن؟من الذي تأثر بانتهاك ال
  

  هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي 
  

  :حدد التفاصيل الديمغرافية للضحايا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o بة الذآور واإلناث عدد ونس  
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o ديعدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصا.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

  ...)ريف، حضر، (أين يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان  
  

  متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟ أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك تلك األوقات؟ 



 
 

  :الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
o  نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال للحق في امكانية الحصول على السكنوالتحرر من نزع الملكيةحدد:  

 عدم وجود مأوى  
  اإلخالء القسري  
  الهدم التعسفي 
 إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
  مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
  )عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة( والسلطات الخاصة مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين 

  
  من هي الجماعات األآثر عرضة النتهاك الحق في امكانية الحصول على السكن؟ لماذا تعد اآثر ضعفا؟ 

  
  :حدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o  ونسبة االقلياتعدد  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o  عملهم، أو وضعهم االقتصاديعدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

النساء، األطفال، (قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي  
  )العمال المهاجرون، المزارعون/الشعوب األصلية، سكان األحياء الفقيرة، الالجئون، العمال

 
 
  المتداخلة/ ترآيز على اآلثار متعددة الجوانبال

عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على يتطور موقف قضيتك وينال تدعيمًا 
األنواع المحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل الترآيز على 
/ المجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مثالية للحرمان متعدد الجوانب

قائم بالرصد أن يحدد تلك األشكال المتعددة من ويجب على ال. المتداخل
  ).أعاله(الحرمان لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء 

تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها 
قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك الحق في السكن المالئم أو انتهاك 

  :ضح األمثلة التالية هذه النقطةمتوقع وسوف تو
  

  النساء
o  هل تعد النساء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في امكانية

  الحصول على السكنوالتحرر من نزع الملكية؟
  
o ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى؟  
  
o نزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها بحقها في امكانية الحصول على السكن؟هل تعوق ممارسة العنف االجتماعي أو الم  
  
o  هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في امكانية الحصول على

  السكن؟
  
  

  األطفال



ناصر الحق في السكن المالئم إلى حد ظهور هل تعوق ظروف السكن الحصول على امكانية الحصول على السكنكعنصر من ع 
 العنف واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنزل أو المجتمع؟

  
 هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر امكانية الحصول على السكن، مالئمة لألطفال إلنجاز أو إتمام تعليمهم واستذآارهم؟ 

  
 ية الحصول على السكن، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية؟هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر امكان 

  
هل تساهم ظروف المعيشة المنحدرة والفقيرة في إنكار أو انخفاض مستوى التمتع بالحق في التعليم خاصة لألطفال؟ آيف يظهر  
 5العنصر رقم ) انظر أيضا الحق في المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات(ذلك؟ 

  
  ...الجماعات العرقية، وغيرها 

 من هم ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكار امكانية الحصول على السكن؟ 
  

من حقهم في السكن المالئم خاصة امكانية الحصول على السكن ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  
 نهم ينتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو شعوب أصلية؟ أل
  

  آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، على الوضع الحالي؟  
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  . مليات الهدم والمصادرة واإلخالء القسريداة لتقييم اثار عأ: نتهاآات الحق في السكن المالئمالكمي القياس ال

ساعد استخدام            يتمثل الهدف من هذه األداة في تحديد قيمة الخسائر والتكلفة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم ، آما ي
  : راحللحق في السكن ومن هذه المرصد السليم النتهاآات معينة لللهذه األداة في مختلف المراحل الضرورية 

  .التوثيق والتسجيل .1
 . وإعداد التقاريررصدال .2
 .التقييم/ الكميالقياس .3
 . التعرف على المشكالت وحلها .4
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 .عمليات التعويض .10
 . المقاضاة القانوني ودفاعال .11
 .  االلتزامات الدوليةتنفيذصد ر .12

  
ك           " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي العاملين بمجال حقوق اإلنسان بكل مرحلة من مراحل عملي

ا                      ضارة عن انتهاآ ار ال دخل لتخفيف اآلث ان الت م أو آ ت عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ
ة الر                   . حدثت بالفعل  سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق اك           صد وقد يشترك نفس الع ان يكون هن  وفي بعض األحي

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  ن هذه األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمبطريق
ا         ومكملة لبعضها البعض وذلك ف    ة ذاته ة في العملي ر من منظم ر من شخص أو أآث اك،    ف .ي حالة اشتراك أآث ان هن ى سبيل   إذا آ عل

ة تتخصص   أو منظمات  ، فرق عمل    المثال ا ف       مختلف ة بعينه اطق جغرافي أنه      إفي دراسة األوضاع بمن ة من ش ذه اآللي ق ه أن ن تطبي
  . الحاالتفي مثل هذه وارد حدوثه ساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقائق الي

  
ة الرصد، سواء           إنما  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم       منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    ى عملي ائمين عل وي حجة الق تق

اهيري             دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    سياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم د          . أو تحليل ال م فهي تحشد التأيي ومن ث
  . ن أجل وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهمللحرآة م

  



ة لكل                            إومن هذا المنطلق ف    دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال ن التكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته
تم اخذ            متضررة ثم يتم جمعها ،     ) ويقصد بها هنا األسرة   (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال وبالتالي فف

  . عينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررة
  

اس           ة للقي ر القابل د الكمي   وعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي سجيلها    أو التحدي ضا ت ين أي ا في     والتي يتع ارير به  وإعداد تق
  . ويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل للجدول الخاص بالقياس سردية، صورة

  
يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلدك مثل قانون     (ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل             

ثًال من أجل                      المرور والخالفا  الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل ت التي تنشأ في هذا الشأن أو الق
در             إ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي ن التحديد ال

ين الرا اون ب ر من التع زمن وصدآبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت ك ف.مجتم ى جانب ذل ن إ إل
دار الوقت      ى م م   . الحصول على قدر آبير من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن

ل            ي ذين   تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو تنسيقه من قب امج و  هؤالء ال ديهم برن زام با  ل اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل
  . المدى البعيد

  
ا ف                   تسعى  هذه األداة   إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إلقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال

سيين  ن الرئي رة م اتهم مباش تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ؤالء ال م ه صد به ذا  سيق ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته  ج
سري     خ  ،االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخالء الق اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ

ذين يتعرضو                   م هؤالء ال ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال و  للخطر ويت نيطلق عل ال    خسائر  نحمل  ناتجة عن أفع
ر مباشر، و                        شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب       موجهة لغي ر      من ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال

  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين
  

اس      "المنهجية"يحتوي العمود الثاني والمعنون      ة      " خسائر مصفوفة ال "في  الموجود    بجدول القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل
واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى  التي تم تقديرها وحسابها ، آما يرشدك         سجيل أن بت

م           نموذ"االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع الخسارة أو التكلفة في           سكن المالئ وم        " ج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال
د                           .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل وفي هذا المكان أيضًا يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف

د ال  دم أح راء ه ن ج ًا م ضررين جماعي ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ازللمت ود . من ذلك العم وارد ب أن الوصف ال
  . يجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود سطر أو سطرين" المنهجية"
  

غير أننا نوصي بأن   (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ائج            يشترك جميع المراقبين في در      ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن حساب      .)اسة أي ى سبيل المث  وعل

وفي جميع . خسائر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي       
ة ا      المي لتكلف الي ع م إجم واردة في       . النتهاآات الخاضعة للدراسة   األحوال من الضروري الوصول إلى رق يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريحة من التكلفة باستخدام المعادلة المرفقة ببرنامج 
  

  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 
  

  . الخسائر المادية للضحايا 
 .ئر غير المادية للضحاياالخسا 
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  
 ). متضمنة الخسائر االجتماعية(الخسائر غير المادية لغير الضحايا  

  
  

  التكلفة/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر
  الخسائر المادیة للضحایا 

  المــبانــــي
سجالت    .  المأوى أو أي مباني أخرى  القيمة السوقية العادلة للمنزل، أو     رد في ال وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت

داً         إوعلى سبيل المثال ف   . الرسمية لمعظم القوائم الضريبية الحديثة     سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي
ة مع      قديمًا سوق           غير متوافق مع الزمن الحالي بالمقارن ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ضا    . القيم د تكون أي وق

الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر"، وهي القيمة التي يعبر عنها     "قيمة المضاربة "القيمة السوقية أقل من     
يم  -ذا تم الحفاظ على جزء منه  إ-معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وبعد إجراء تغييرات عليه          للتداول في النهاية أو إعادة التقي

السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة        يتمثل في   والمرجع الذي يعتمد عليه في تحديد القيمة السوقية         . فيما بعد 



صول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط    تعتمد المنهجية األساسية على الح    . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      
  . العادلةأو التداولية بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة السوقية 

  
ة               د القيم ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق

  . ة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحاليةالسوقية هو التكلف
  

ذه          تمثلون في  الضرر في هذه الحالة ي     م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي
   . الوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم الحيازة التقليدية

  
  
  األرضعة قط

ار                        قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        انبي العق ة ج د قيم ا تحدي تم فيه ي ي وائم مع األوضاع الت األرض والمباني بشكل منفصل للت
ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المباني، ولكنه ينص             امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     

زاع           . في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني        على الحق    آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند حدوث ن
ى حساب                             . على إحداهما دون األخرى      ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال

  . مة األرض أيضا في النموذج، يمكن الجمع بين قيمة المباني وقيقيمتهما معًا
  

ا               ى أو حيازته ى من       . وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم عليها المبن ة، يكون عل ك الحال في تل
سائر    ساب الخ ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي ي . يجري عملي ك، ف رغم ذل بعض وب

ه بالضرورة            ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة "الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ل   " أرض دول تم نق أو ي
ا إذا آانت الحال                     . ملكيتها إلى الدولة   ة ليحدد م ذا   ةولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د  هك عن

  . زالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمهحدوث اإل
  

زل ف              ا المن ام عليه ه   هذا وفي حالة قيام الدولة بمصادرة األرض المق ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي
  . الل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخروفي مثل هذه الحاالت يتم تحديد تكلفة األرض من خ. محددة للمنطقة المقصودة

  
  
   حتویاتالم

ة جرد بالم              ات ينبغي على آافة المتضررين أن يتعاونوا مع فريق العمل الميداني في عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية        لجمي قيمة اإلحالل وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على أساس         . عملية الهدم  ة ال د  . ع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه خ (تك ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه واد الغذائي س، والم اث، والمالب ل األث ) مث
ة    . اإلحاللعرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكون آافية لتغطية تكاليف      ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . (إلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي فقدت أو دمرت نتيجة لعملية الهدم            وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
سائر     ك، فالخ ع ذل ا؛ وم اليف اإلحالل له د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي ن األخرى ذات القيم ي ال يمك ة أو الت ر المادي غي

درج في              " الخسائر غير المادية للضحايا   "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           ا يمكن أن ي في النموذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به

  
  الخسائر الموازیة

ذه الخسائر ممتلكات     يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية التي أصابت ضحايا غير مباش   شمل ه رين بشكل خاص، وت
وفي حاالت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات         . الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات التي اتخذت        

  . ، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما قد تدمر تمامًاأو المتفجرات مثًال
  

  ة األساسيةالبني
ة أو اإلخالء أو المصادرة                               ة اإلزال ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني

ائي أو من خالل       . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    د آهرب ا بمول تم إحالله مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح
ة        .  الطاقة من مصدر بديل    شراء ى عملي اج إل د تحت ة، ق والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب

ك         . إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبية لعنصر         -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش
وع العمل                              العمل بالسعر السائد الستئج    ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل  -ار ه  تمث

  . القيمة التي يجب حسابها في هذا القسم
  

  الخسائر التجاریة



ذ                 سم، وه ذا الق ة في ه ذه التكلف درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه ه الخسائر  إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري
  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي

  
  المعدات واألصول

دادات                     ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . يشمل هذا البند قيمة اآلالت والمعدات، واألصول األخرى، مثل األث
سلة أو ورش اإلصالح    . حادثيشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين والتي فقدت أو أضيرت في ال         ك أن المغ والتي  مثال ذل

ا، وينبغي أن ت                   ا ورده تم التعامل معه ة ي ذه الحال ذه الممتلكات    حسب  تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ة ه ذا  ضمن قيم  ه
  . الرقم

  
  الدخل المتوقع

ات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،        وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن العجز عن تقديم السلع والخدم             
ل           . أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الوفاء بها بسبب الحادث            ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث

د                   . بطرق مختلفة  ا لتحدي تم تطويره محلي ا ي د من الخسائر منهج شرآة في       "ويتبع هذا البن ة ال العمالء     مكان ا ب سوق وعالقته آأحد  "  ال
ي للمؤسسة               ى    (األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال التي تتكون عبر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل

  ). قانون التأمين
  

  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 
ة ا  ي عالق أنها أن تلغ ن ش صادرة م الء أو الم ة أو اإلخ ية  إن اإلزال ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب لمال

ك،   . والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة المادية، مثل المواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار                ورغم ذل
ي حصل علي                       يم الت ك الق سئوليته عن رد ثمن تل ات أو             ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ه

أما في حالة تخلى المدين عن . زيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا القسم على المدى القصير والمدى الطويل
ذه الخسائر         ينب) مثال في حاالت الكوارث الطبيعية    (الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية            غي رغم ذلك حساب ه

  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 
  
  

  الماشية
الزم                ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه يتم حساب قيمة الماشية المفقودة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه

وع من العمل      خالل الوقت الذي أنفق في جمع الماشية التي تشتتت على أسا    ذا الن تئجار ه ة اس ة      . س تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم
ة                               ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع الماشية أو منتجاتها في الظروف الطبيعي

ستخدم ف          . على المدى القصير والمدى الطويل     ات ت ذآورة            وفي حالة حساب قيمة الماشية آحيوان ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ي العم
ود                         د من خسائر المحاصيل، أو البن ة المواصالت، والعائ ادة في تكلف ية، والزي ذه الماش تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه

  . األخرى ذات الصلة
  

  األرض
لضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير المرتبطة بالمبنى الذي وقع عليه ا        

وقد تكون هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،            . الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرنا أعاله        
ة اإلخالء       وقد تفقد هذه األرض بالكامل بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته          . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ا آنتيجة لعملي

ى              . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك الحق في األرض تمام
  . في تلك الحالة، يتم حساب قيمة األرض محل التقدير آخسارة آاملة. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء

  
  األشجار والمحاصيل

ة                         ات مماثل ادة زراعة نبات ة إع ى أساس تكلف ل للحصاد عل ارا أو أي شيء قاب يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم
د                          . محلها شكل سردي تحت بن درج ب ئر الخسا "أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن تن

ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي ة للحصاد              . حسبما يكون مالئم تج محاصيل قابل ي تن ة األشجار الت ا قيم أم
على المدى القصير والمدى      (وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                

سها أو                ويجب  ). الطويل ع األشجار نف ع من بي حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق
  . محصولها

  
ضا   - إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي  له

ة          ويتم حساب األ  . قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع ويمكن حساب األضرار المصاحبة     . ضرار البيئية على أساس تكلف
لذلك على الحياة البرية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في 

وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . كمية تحت هذا البند   وآلما أمكن ينبغي إدراج القيم ال     . ذات الوقت 



ر                      ا هو أآث ى م التقريري في آل من األقسام المتعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل
  . عمومية

  
  األجور/في الدخلاالنخفاض /الخسائر

ا                 قد يترتب    رزق مرتبط ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم على فقدان المن
ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. بالمسكن أو باألرض التي فقدت   وذل

ا، أو              . ما يترتب عليه من أحداث    الوقت الذي يمضي دون عمل منتج نتيجة للحادث و         دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت
ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  (تفرض الضرورة ضمان عمل بديل، خاصة إذا آان المكان المخصص إلعادة التوطين              بعيدا عن مك

ى                  . المعتاد دخول األخرى عل ة األجور وال ة، يجب أن نخصم قيم ل من األجر أو       ولحساب هذه القيم المدى القصير أو المدى الطوي
وع الحدث                  ل وق ة قب ى عمل     . الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظروف العادي وحيث أن الحصول عل

ا األ                     ة وبعض المزاي خرى،  جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سابقة، واألقدمي
ة للحساب    . فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل وقد تكون األقدمية في العمل غي

ة      . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ا تحتمل إمكاني ة نظري ذه األقدمي ومع ذلك، فلو آانت ه
  . قية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذا البند أيضاالتر

  
  الرعایة الصحية

ار             . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اعيين آث ين واالجتم اء الطبيعي د سجل آل من العلم وق
د       . ة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة        اإلخالء وإعاد  ائج الملحوظة تحت بن ذه النت درج ه وبينما ت

سان أو  . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "الخسائر غير المادية للضحايا   " ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن
م  " قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير             األضرار الصحية األخرى ترجع إلى     األل

ضحايا                             ". والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه ويمكن أن يشكل أي نموذج يؤخذ من مث
  . تحت هذا البند

  
قت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن      وغالبا ما يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤ       

ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . يوفرون لهم هذا اإليواء البديل في مساآنهم الخاصة    مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي
  . قيمة إضافية تضاف إلى تكاليف الرعاية الصحية) الخ
  

  اإلیواء المؤقت
ة مع                    زل عن سكنى بديل ة للمن ازة اآلمن ان من الحي غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم

ة أخرى               ة أو في منطق ى أساس سعر           . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ة ، والتي ينبغي حسابها عل ه قيم سكن ل ذا ال وه
آخر                      اإليجار الع  شكل أو ب ضا      . ادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ذا أي ؤدي ه وي

ارهم                               ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال إلى اتساع التعريف الحقيقي لمن ه
ى أساس ا           ة عل ا     ضحايا من الدرجة الثاني ي يتحملونه ك          -لخسائر الت ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال

  . أضيروا مباشرة من اإلخالء أو المصادرة أو الهدم
  

  المصاریف القضائية واإلداریة
ق بالوقت                ضحايا لخسائر تتعل ات   عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد يتحمل ال ضائع والنفق  ال

ل وقوعه        (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ذا الخطر قب ة ه ة معرف ك في حال وينبغي حساب   ). وذل
ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري دفاع   ) البيروقراطي ة وال شارات القانوني و   . واالست ى ول حت

ة أو منظمات          (ت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات             آان ر حكومي القاعدة  منظمات غي
ذه الخسائر            ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   ود    . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه اليف الجه وتتحدد تك

  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا"ين فيما يلي تحت بند اإلدارية للموظفين العمومي
  

أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال ى  /وقب اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له سكن مالئ ى م ضحايا عل ال
املة      . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       ة ش ذه العملي ة    ويجب حساب التكاليف التي تنفق في ه الرسوم والخدمات القانوني

  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها
  

  المسكن البدیل
م            ل ودائ ديل مماث د                 . (ويدرج هنا تكلفة الحصول على مسكن ب ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي
ل للم              ى سكن مماث شتمل عل ة األساسية                     ويقصد بالمسكن المماثل أن ت اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق سكن ال

ديل، حسب الظروف        . والموقع والخدمات  . وقد يتضمن ذلك حساب قيمة الخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع
دل     مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها               رقم المع ا، وال  السوقي قد يكون مختلف



ة األساسية أو الخدمات   . يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   . وقد يكون ذلك المسكن مماثال في معظم خصائصه، ولكن تنقصه البني في ه
ي                    سعر المحل ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه ان المسكن الج       . الحالة يجب إضافة تكلف ل، إذا آ اثال للمسكن      وبالمث د مم دي

ساآن،                         ا ال األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة العائلة والجماعة األصلية التي ينتمي إليه
  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 

  
ة بدرجة أ                ة دائم ه طبيع ة            وحيث أن هذا البند من الخسائر ل أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة المدى     "و ب . من النموذج   " الخسائر طويل

ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في                       إن حساب ه الي ف ة، وبالت ة طويل م عملي وعادة ما يكون الحصول على مسكن بديل دائ
  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك

  
  إعادة التوطين

ضا     .  من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطينتشكل نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل   ذا أي شمل ه د ت وق
ل المدى              ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت وينبغي  . قيمة الجهد والوقت المبذول من قبل أشخاص عدي

  . حساب آافة التكاليف المتعلقة بذلك بقدر اإلمكان
  

  صالتتكلفة الموا
ى المواصالت             إن (هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو المصادرة وما ينفق عل

ى محل              . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في االنتقال من وإل
رزق، ام  مصدر ال ابر، والقي ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل  وزي

  . بالمهام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخ
  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا
  الصحة 

حية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه  ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الناحية الص    إ
ه ألحد أطراف الجسم من خالل                    . في صورة مادية   ه أو فقدان دان الشخص لحيات ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فق

ال     ذه     وه. الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع ن
  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك

  
  الحيز المكاني المتاح للحياة

ن تقليل الحيز المكاني المتاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى            إ
سية               األسر التي تعرضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء        ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال  أو األقارب في المن

د    دير الخسائر          .  مثل العصبية الدائمة واألرق باإلضافة إلى احتمال اإلصابة بأمراض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن
  . شرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي تعرض لها المتضررين

  
  التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازلالحصول على 

اب                      ازل في أعق اء المن أن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي للحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بن
ي       ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف ستهلك وال ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ دير اله تق

  . الخسائر
  

  األضرار النفسية
يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذهني والضرر النفسي والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو                      

ات         ذه العملي اجم عن ه شرد الن ذا الخ   . اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت أن  وفي ه صوص ف
ذه                       ل ه شونها في مث ي يعي اة الت ى المعان ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ األطفال هم أآث

ل             . الظروف ة مث شريعات المحلي ى الت وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل
  . مرور أو التأمينتلك المتعلقة بال

  
  تشتيت األسرة 

ات  إ صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح ى ت ؤدي إل د ت سكان ق ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ن عملي
ر الم                          . العائلية سلوك غي راد لل ذا الوضع بعض األف دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب ول  إضافة إل قب

  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية
  

  فقدان المجتمع



ؤذي التماسك                   إ شتيت المجتمع وت ى ت ن عمليات اإلخالء وخسارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل
زة               االجتماعي بمرور الوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم            ا من األجه ل  (األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث

خ               ي ال دعم          ). الدعم الموجه لرعاية الطفل بأشكاله المختلفة ، وتقسيم العمل على المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم
ة أ                  ة من جه تحملن               هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآة في األنشطة االجتماعي ساء ي أن الن ذا اإلطار ف خرى ، وفي ه

  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك
  

  االستثمار في البنية األساسية 
ة               إ ل والطرق         (ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) مث والس

سري أو      . دارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء      آانت أجهزة اإل   وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإلخالء الق
  . المصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوعية

  
  ة ونظم التخلص من المخلفاتاالستثمار في المرافق الصحي

ة                  إ اب الخدمات العام يما في غي ا   .ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلول بسيطة والس ومن هن
ه و               دم أو اإلخالء أو خالف ات اله اجم عن عملي شتات الن ي  فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل الت

اة متضمنة الحق في            تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الحي
  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات

  
  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية

ذه   ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق        إ الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه
ذا                   الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إلى جانب ذلك فأن الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه

  . العنف االجتماعي
  

  االستثمار في البنية التحتية التعليمية
ؤدي               ن المشروعات المنفذة في ال    إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س مجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت

ام الدراسة      (إلى انهيار التعليم الرسمي      ة حيث             ). مثل عدم انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من
  . يعمل فيه األبناء على أداء واجباتهم

  
  موروثات ال
اك                         إ أثر وال شك من جراء االنته ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان والثقافة تت

وعلى جانب آخر فأن الخسائر غير . ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   
ة   "ة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة                   القابل الخسائر غير المادي

  . في النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق له" للضحايا
  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 
  البيئة والنظام البيئي 

ات            ن مختلف أشكال انت  إ ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف ه
اة في      اإلخالء وما يستتبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي

  . بيئات غير آمنة وخطيرة عليهم
  

  األقدمية /الحيازة
ة                 إ ازة آمن ع بحي ة والتمت ة من جه ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث الملكي

ى        . للمأوى من جهة أخرى    درة عل دون الق دان األرض يفق د فق أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع
ا           .  أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك     تقديم النصح  ي عاشوا به اطق الت ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف آ

ا                              م إليه م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن . لفترة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني
ر ملموسة ولكن يمكن          آذلك فأن التدهور البيئي النا     ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي جم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س
  . حسابها أيضًا في النموذج

  
  التهميش السياسي 

ادة                        إ ات إع وان ثابت ، أي أن عملي ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ن األشخاص المشردين في العدي
يما في ضوء                   التوطين ت  ا وال س وا إليه ي نقل اطق الت ؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن

  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة



  
  التهميش االجتماعي

ه          ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي يعيش به يعني عادة فقدان التكامل          إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال االجتم
ة                               ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع أطراف المدين م للعيش ب تم نقله ذين ي فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال

  . التحتية االجتماعية على حد سواء
  
  

  مخاطر أخرى 
قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ماعي  ن فقدان المنزل واألرض ورأس المال االجت      إ

ساء الالتي تعرضن    . الطبيعية التي قد تضر بهم وال سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخل    وفي هذا السياق فان الن
  .  انتهاك حقهن في السكن المالئمللتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على

  
  الخسائر المادیة لغير الضحایا 

  الشرطة
ذا                           إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم ن المسئولون المخولون بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ

إذا قمت بحساب ع                    ة ، ف ام للدول اق الع اتهم               الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف ذلك مرتب م وآ ام عمله ددهم مضروبًا في ساعات وأي
  . والمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على حجم اإلنفاق العام الذي تتكبده الدولة في هذا الشأن

  
  

  الجرافات 
ازل        ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . همتسن المحاآم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال

ى     . انصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه العمليات           ائم عل ى الق ين عل وفي الحاالت األخرى فيتع
ا                  ذه العملي ل ه ام لمث اق الع د اإلنف شغلونها لتحدي ذين ي ت مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال

  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم
   القانون اممارسو

ستهلكون                     إ اآم ي املون بالمح ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق األرض والسكن ألحد األشخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع
أن مستوى            ذلك ف ة ، آ ة الخاصة لكل       المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزانية العامة للدول ه والتكلف ذي يبذلون د ال  الجه

  . تساعد أيضًا في تقدير التكلفة في اإلنفاق العام) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 
  

  الجيش 
وات المستخدمة         إ سية وهي الق ة العك ذلك في الحال ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ

ذه                  لمنع مثل هذه     دًا لوضع ه ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف
  . التقديرات في نظر العامة

  
  القوات األخرى 

ام والوظائف في حين أن                           بعض المه ام ب ذه  في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي ه
  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا

  
  البيروقراطية والمسئولين 

ة    ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت ضمين عملي ضًا ت ك أي يمكن
  . دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامةوغيرها من المهام المكتبية في المؤسسات العامة في 

  
  

  الخسائر غير المادیة لغير الضحایا 
  التكلفة االجتماعية 

شية                             إ ه ، حيث أن الظروف المعي ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل
ة            .  في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي          المتدهورة ات عدائي ق عالق ى خل ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم آما أن فق

ه                           م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . بين السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ
د ت       سة ق شية البائ ة في              الظروف المعي ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل

  . انخفاض الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة
  

  النظام المدني 



ة ت   إ ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت صادية واالجتماعي وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم دهور ن النظ
د رد                             ة تع زع الملكي دم ون سكان واله اري لل ل اإلجب الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق
سكن            احترام الحق في ال ا ب ازاء عدم التزامه ة ب فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول

  . ان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذالمالئم للسك
  

  الشرعية السياسية 
ى أرضها االنتهاآات                      إ ي ارتكبت عل ا الت ة ذاته ى شرعية الدول ة وحت سياسية والحكوم ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزاب ال

تها   تتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد من حقائق وأرقام حول الحالة المعي             تم دراس ي ي التوازي ف  . نة الت ن إوب
زة             ذه األجه تعادة شرعية ه ة اس ة الحال تكلف ه يتضمن بطبيع العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نتجت عن

  .  ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة
 
 

 مصفوفة الخسائر 
 

 قائمة محتویات السكن 
 
  واجب أصحاب ال/احبص. 8

إن المسئول عن رصد حق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب الواجب من الناحية القانونية 
مع اآلخرين إما في عملية االنتهاك أو في حل ) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . والمعنوية
النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتما إلى إن جمهور . المشكلة

أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه /صورة آاملة وواضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض و
  .اآلخرين من البداية وحتى الوقت الحاضر

  
آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية حيث أن الدولة هي وآما ذآر 

وتتمثل واجبات الدولة  . الكيان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوق
  :في ثالث نواحي

o حرمانتجنب ال  
o حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان 
o توفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المساندة والعدالة للمحرومين. 

  وربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهل
وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب . لك من خالل العقبات المحددة آنفاحماية أو معالجة الحرمان وذ

 .مثل الكوارث الطبيعية أو الكساد االقتصادي العالمي
  

ن فمن الممك. إن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تسهم في حدوث انتهاك
وربما تجد أن .  والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وطنيين IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . هؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
أي في حالة (ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . رسات االجتماعية التقليديةلديها نفس األثر مثل الدين أو المما

الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا اإلنكار أو الفشل في حماية وضمان تقديم العون
وفى بعض . ت إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضيتحصل على أصول بصفة منتظمة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليا

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . الحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية سياساتها الواضحة بشأن التعويضات و إعادة التوطين
فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للمشروعات العامة الدولية ولذلك 

  .المختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجب
  

وال يجب أن نغفل حقيقة أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى 
فما هي مسئولية الدولة في . تمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحاياما آان عليه، من الممكن أن يكونوا أيضا أعضاء في المج

 هذا الوضع؟



إن الدولة بصفتها الجهة القانونية المسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق 
اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل مباشرة في تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان 

والمناطق التي تمارس فيها (راد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها لتنظيم سلوك األف
إن معاهدات حقوق اإلنسان ... من أجل الحفاظ على الحقوق) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر

وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق 
ط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ولكن اإلنسان من قبل أطراف ثالثة ليس فق

  .أيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات المعنية أو الدولة نفسها
 

وللحصول على مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب الواجب وااللتزامات القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك استخدام 
ا أن آل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة من بكفاءة بم" طاقم األدوات"

  .أصحاب الواجب الذين يتماشون مع هذا العنصر
 

  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين
لكية؟ وما هي تلك هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة امكانية الحصول على السكنوالتحرر من نزع الم 

 الخطوات المهملة؟
...) مثال عن طريق القضاء، العودة ، التعويضات، الخ(هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واألآثر ضعفا وساندت الضحايا  

ة فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصة امكانية الحصول على السكن؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات الوقائي
  واإلصالحية؟

مثل تعليم حقوق اإلنسان، الحمالت، (هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق في امكانية الحصول على السكن؟  
 ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه اإلجراءات؟ ....) إعالنات الخدمة العامة، إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخ

هل هي عقد أم . ة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باالنتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقةما هي عالقة الدول 
 اتفاق معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاية سياسية، الخ؟ 

  
  إنكار امكانية الحصول على السكن؟على  فاعلون آخرون اثرهل : أصحاب الواجب الثانویين

  ؟ون غير الدولة مسئولين عن إنكار حق امكانية الحصول على السكن؟ من هم  وما هي أدوارهمهل هناك فاعلون آخرون محلي 
 مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية (IFIs)ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية  

الدول / تي تؤثر على امكانية الحصول على السكنفي المجتمعاتأومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط ال
  المتضررة؟

ما هو دور وتأثير الشرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات والشروط الخاصة بحق امكانية الحصول  
  الدولة المتضررة؟/ على السكنفي المجتمع

ية انتهاك حق امكانية الحصول على السكن؟ والى أي مدى يمارسون التأثير على آيف يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئول 
 االنتهاك؟بسياسات الدولة وبرامجها والقوانين الخاصة 

  
 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزامات امكانية  هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 

  آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ الحصول على السكن؟ ولو
  

ما هي تفاصيل تلك السياسات أو ميثاق العمل؟ وآيف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم وامكانية  
 الحصول على السكن؟

 
 لدولة أو الشرآاء اآلخرين؟هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر مع جهات ا 

 
 قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل يضعون العواقب المحتملة غير المقصودة في االعتبار؟ 

 
في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية انتهاك  

 على السكن؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟حق امكانية الحصول 
 

هل تفتقر السلطات المحلية إلى االستقاللية في تنمية السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان حق اإلنسان في  
 المسكن المالئم وخاصة امكانية الحصول على السكن؟

 
اية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستقاللية لحم 

  في االنتهاك وإنكار التزامات الدولة وسياستها الوطنية؟
 



  تقييم
 إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بامكانية الحصول على السكن؟ 

  
اعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بامكانية الحصول على إلى أي مدى يكون الف 

 السكن؟
 
 
 
9 .Actions 

The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 
but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.  
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(website regularly for updates and further reference org.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  
Develop “limited equity 

cooperatives”578 Gather information for 
community to consider 

tenure options 
Inform and train 

community in pursuing 
land-tenure options579 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate housing580 

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations 

and centers provide legal 
Organize popular 

resistance to HRAH 
Community blocks housing 

rights violations by State and 

                                                 
578 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 

limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

579 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research and 
Education Program, University of California, 1996). 

580 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  



advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities581 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)582 

non-State entities 

Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH583 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns584 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)585 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 
on an affirmative-action 

basis 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education586 

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)588 

Convince public of violations 
and need for resolution 

                                                                                                                                                                      
581 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 

Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

582 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

583 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 
584 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
585 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 

586 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 
guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 

587 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 
Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

588 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  



to build strong 
argumentation587 

Public-information 
campaigns589 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)590 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 
Community housing and built 

environment upgraded on-site 
as alternative to relocation. 

Organize and divide 
volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social 
capital591 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Identify and locate 
absentee landlord593 

Establish a tenants union592
Community presents a 

common position in defense 
of its rights and interests 

Cooperate and negotiate594  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution595 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

                                                 
589 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
590 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

591 Ibid. 
592 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  
593 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
594 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

595 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 



Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions596 

Cooperate with National 
Human Rights 
Institutions597 

Propose and lobby for the 
implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights598 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner599 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing600 

Maintained and upgraded 
social housing 

Train in negotiation and 
mediation skills601 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing602 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 
Propose and implement 

National Shelter Strategy603 

Develop community/local 
government cooperation 

Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

                                                                                                                                                                      
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

596 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 

597 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 
(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 

598 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action [Professional 
Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 

 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 
599 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

600 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 
601 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

602 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," in 
Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

603 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 



Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

rights systems)604 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 
retrogressive violations)605 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law606  
Law and policy enforced to 

respect, defend, promote and 
fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Violators prosecuted and 
punished Collect sufficient data to 

determine material and 
nonmaterial losses to 

victims of housing and land 
rights violations 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., 

India)607 
Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 

                                                 
604 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 

E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 

605 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
606 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

607 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 
prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   



Lobby parliament 
Raise test cases, 

constitutional challenges 
through court system 

Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

Law promotes housing and 
land acquisition and retention 

in disadvantaged 
communities consistent with 

international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

Conduct national housing 
and land rights 
assessment608 

Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform609 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions610 

Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

                                                 
608 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 
609 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-

hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 
610 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 

available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 



Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 

strategy training611 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences612 

Present admissible 
evidence in litigation on 

behalf of victims613 Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 
lawyers, prosecutors and 

judges614 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 
women and gender-

discrimination victims 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses615 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  
Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up616 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

                                                 
611 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 

(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 
612 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
613 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 
614 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
615 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 

616 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 



Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  
Design, adapt and 

implement alternative-
finance schemes; (e.g., 

small savings toward 
common projects) and self-

financing for needy 
inhabitants (with freehold 

tenure options)617 
Establish and operate 

nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing618 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Organize self-help 
cooperation through 

rotating community credit 
(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing619) 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
617 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

618 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

619 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 



Immediate, diligent and 
effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 
Develop microcredit 

schemes (for upgrading 
and construction, but with 

social and legal 
components providing 

HRAH content)620 
Analyze economic costs of the various possible 

alternatives (on-site upgrading v. relocation) 
Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit621 

Plan/undertake reconstruction,622 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

                                                                                                                                                                      
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 

620 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

621 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

622 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 



Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective623 

Develop participatory 
budgeting624 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria625 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 
Legal recognition of 

traditional legal and tenure 
systems and provision of 

secure title627 
Legal recognition of tenure 

and the human right to 
adequate housing of people 

without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)626 
 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

                                                 
623 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); Maria 

Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

624  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
625 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 
626 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
627 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 



Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)628 

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees629 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses630 

Transitional justice (post conflict)631  

Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission633 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced evictions/removals634

Social reconciliation 

Social reconciliation Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences632 

Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees635 

                                                 
628 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
629 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
630 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

631 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  

632 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
633 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

634 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 



 
Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
 
 

  التقييم والمتابعة. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه .  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحركإن تقييم أي 

والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع التأآيد بشكل خاص على المراحل . ييم المحددة التي ستواجههامبسط لمهمات التق
  .النهائية والتصور المستقبلي

  :وألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييم
والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحرك متابعة الموقف بعد االنتهاء من )2( والتحرك تقييم ) 1(

 -النجاحات(المنظمة أو المجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة 
قييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع أما المستوى الثاني من الت). النجاحات القريبة، الفشل والنتائج غير المتوقعة

أو شبكة العمل على اختبار النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النهائية قد أتت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب 
لية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج وأخيرًا فإن عم. والسكان الذين تأثروا من النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفة

  .التاليالتحرك الهام، المتمثل في، تحديد 
 
 

 التحركتقييم  
 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية تتضمن عملية تقييم النشاط ثالث عمليات متكاملة

  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 
  طور التنفيذ مراقبة ت 

ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج . تعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في عملية التعلم
مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي (المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

ومن الممكن اختياريا أن . ويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النشاط لعام أو أآثر). للموئل
تقدم التقارير بشكل اآثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة الحرآة مثل حاالت التهديد 

  .صة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرىباإلخالء أو الكوارث الطبيعية وخا
مع االخذ في االعتبار أنه آلما زادت المشارآة آلما آانت النتائج أفضل . يجب أن يشترك مجموعة من الفاعلين في عملية الرصد

  )وضع أفضل= مشارآة أآثر (المتضمنة في التخطيط اإلستراتيجي ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق أو التحرك ية تقديم التقارير بشأن  إن عمل

أما الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون . النشاط أو إلى الموظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاط
 . أو الممولين/ المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األعضاء وداخلي لصالح األفراد

التخطيط وصلة أنظر إلى (وفيما يتعلق بتوآيل المهام وتقسيم العمل ومواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط 
  ) المذآور آنفااإلستراتيجي

 
  لإلنجازاتمؤشرات التقييم الشكلي 

في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة المهام المنفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاييس 
  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك

وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا . وعآما يجب أن تقوم بوضع خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنفيذ المشر
لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك إما في شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلراء أو تقارير خطية أو نتائج االختبارات 

                                                                                                                                                                      
635 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 

Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



ريع وجمع بيانات قليلة ومن المحتمل أن تتطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات تقييم س. الخ...الخاصة بجودة المياه
التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت أو استمارات تقييم التدريب والدراسات البسيطة التي تستهدف 

  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط
  

  تقييم ومؤشرات أثار التطویر 
أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، / نظمتكإن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم بها أنت وم

سيسهم في معرفة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك من أجل تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن 
  .المالئم

ألولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع من الممكن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في المرحلة ا
     ويجب أن يسجل هذا التقرير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي .أو التقييم الناشئ عن االستخدام األولي لطاقم األدوات/و

الستراتيجيات لتتماشى مع تستفيد منها في المراحل التالية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض وتعديل ا
  . المعلومات التي قمت باستنتاجها

 ولخدمة النواحي التكتيكية التي ربما تحتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  ومن أجل الحفاظ على تماسك منظمتك
ومن عينة األسئلة ). لمذآور آنفا االتخطيط اإلستراتيجيأنظر (نقدي في ضوء األغراض واألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة 

  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي
  مجتمع العمل؟/ آيف يرتبط النشاط باألغراض الخاصة بمنظمة •
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ آيف يرتبط النشاط بالهدف •
 هل اعتمد النشاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟ •
 ما هي النتائج المتوقعة؟ •
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ •
 هل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ •
 ما هي الدروس المستفادة من النشاط؟ •
 تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟/ آيف قام النشاط ببناء •
 ؟مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير التجربة/ آيف قامت منظمة •
مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما هي / آيف قامت منظمة •

 النتيجة؟
  هل آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟  •

  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط 
 

  متابعة الموقف 
تحديد إن ) 1: (ي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقليحتاج أ

  .تحديد الخطوة التالية) 2(آان اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و 
 وغيرها ضد  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 

 والتي نظرتها المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا Oostenbergمقاطعة 
جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص ) 1999(

بحق اإلنسان في السكن المالئم وفى ظل القيود القانونية المفروضة على ممارسة 
 آيب الغربية ووالية   وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . اإلخالء القسري

Oostenberg  من البالغين وعدد  360 بضمان توفير السكن  والخدمات لعدد
  wallacedene من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل قهري في منطقة 510

وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنتفاع من الخدمات العامة المرتبطة بهذا 
  .وحتى اليوم لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل آامل. الحق

 ضد  قعدان بعائلة وبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائيل الخاصة
Katzir للمحكمة العليا والذي قضى بأن 2000   في نهاية األمر عن القرار رقم 

Katzir  )  وهى مستوطنة تم بنائها على أرض فلسطينية وتدار وتمول أساسا من
استبعاد غير اليهود من ب" الجنسية" قد تعاملت بشكل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز على أساس ) قبل الوآالة اليهودية

 وهى  قعدان Adil and Imanوحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، لم تتمكن عائلة عادل وإيمان قعدان . الحصول على المسكن
والوآالة اليهودية مستمرة في توفير منافع  . Katzirعائلة من المواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستوطنة 

  .فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"لسكن للحاصلين على األرض وا
 إال أنها فشلت  وهناك أمثلة آثيرة لعمليات إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التوطين والتي أسفرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمن

وطاقم األدوات المذآور  حقوق األرض والسكنشبكة إن: ملحوظة. (في االلتزام بالعناصر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذ
غالبا ما يفتقر سكان المناطق التي يتم إعادة توطينها إلى السلع والخدمات ). هنا ال يشجعان على إخالء وإعادة توطين المناطق الفقيرة



ا يتنافى مع المبدأ الالزم العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع المناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائما ما يتعرضون لم
  .لتقرير المصير

وما زالت هناك بعض الفجوات وأوجه القصور في جهود الدفاع عن حقوق السكن تحتاج إلى تناولها على الرغم من  أن بعض 
ار الرئيسي إال أن االختب. المدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ما

  .يظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق اإلنسان في السكن المالئم وعلى المدى الطويل
ومع تأآيد طاقم األدوات على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئم آنوع من أنواع استكمال 

إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطاقم األدوات . انونالتوضيح النظري الخاص بهذا الحق في الق
ومن ثم فإن األدوات المذآورة في هذا المقام يجب أن تسهم أيضا في أن تكون معيارا حقيقيا للتقييم النهائي وذلك لمعرفة إن آانت 

  .ة بالفعل أم الاألبعاد المكونة لحقوق اإلنسان يتم تنفيذها وهل هي موجود
يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان في السكن المالئم، وهى معايير ملزمة لكل من الدول 

مجتمعك إلى أن هناك انتهاك أو تجاهل ألحد المعايير فيجب / فإن توصلت أنت أو منظمتك. األطراف وممثليها ويجب عليهم تطبيقها
  .تخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاعفي هذه الحالة ا

وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال هناك احتياج إلى مزيد من العمل، ولكن األدوات المطلوبة على األقل متوفرة إن آان عليك 
 .ولذا يمكنك البدء اآلن، الرجوع إلى مرحلة التخطيط

 
 
 
 
 



  الموقع. ز
  المفهوم والمعنى. 1

كن المالئم بمكان يسمح بالحصول على الوظائف، الرعاية الصحية األولية، التعليم، والخدمات االجتماعية والمدنية ال بد من توافر الس
ويجب أال تمثل تكاليف المواصالت المالية والبدنية عبئًا على األفراد آما يجب أن يتواجد السكن، سواء في الحضر أو . األخرى

 . البيئية والملوثاتالريف، بموقع آمن ال سيما من المخاطر
 
  المصادر. 2

، أهم القواعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي 2، الخطوة رقم شبكة حقوق األرض والسكن في هذا الجزء" طاقم أدوات"يقدم 
 اإلمكان وتسعى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر. تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم

  .وسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصادر الشعبية اإلضافية في المستقبل
ة التزامات                 يعد من الحيوي الترآيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني

ذا الكوآب    موازية على معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األ   ى ارض ه سانية  فراد عل وق إن شعبية مطالب     . آحق دم المصادر ال وتق
ة أول األمر                                  " تنشأ" سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق صنيفها وجمعه تم ت ى ي سان حت مع لغة حقوق اإلن

  . آمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مختلفة من النضال التاريخي
  

  انونيةالسلطة الق
يتكون القانون العرفي . يرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل مستويات مختلفة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلك

ا                             رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي ة وي دول أساسية للغاي من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال
ة     م ر                          . لزمة لكافة األطراف القانوني سان، اآث وق اإلن ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال سان، الكي وق اإلن المي لحق ر اإلعالن الع ويعتب

ذ                  ق والتنفي ضمان التطبي األمثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل
  .الكامل

  
وتنشئ آل منها . ملزمة لكافة الدول المصدقة األطراف فيها) العهود، المواثيق، االتفاقيات(معاهدات التي تم التصديق عليها تعتبر ال

توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانونية الدولية أن يلعب آل . آيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيق
يتحدد تعريف قانون المعاهدات في . تم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا لطبيعتها الملزمةوي. منهما دورًا

  .أي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليمية: أنه
  

الخ والتي تعد ...اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات العامةتشمل أدوات القانون العرفي أو التفسيري آل من 
تضم تلك الفئة أيضًا . التزامات متعددة األطراف ناتجة عن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصة

راقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة اإلرشاد العام والخاص بدولة معينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن م
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) القرارات(باإلضافة إلى تلك األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية للدولة 

دوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم تضم تلك األ). األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية
بالفعل، تعكس اإلرادة السياسية الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للمواد العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا 

  .ةبدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وبدون آليات المراقبة القانونية الموازي
  

الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام موازيًا " تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
يتبعها المصادر اإليضاحية لألدوات ) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال 

  ). لترتيبها التاريخيتبعًا(غير الملزمة 
  

  قانون المعاهدات الدولية 
  قانون المعاهدات اإلقليمية
  الفقه واألدوات المثبتة

  
  الجدل األخالقي

  
تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقوق في حد 

  .اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ولكنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقةآما توفر قائمة بحقوق . ذاتها
  

الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : عناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئم" الحقوق البازغة"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل -عي نحو الكمال دائمة الس-فالمصادر الشعبية هي مؤشرات للخصوصية . أخرى

  .المشكالت التي تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتمع حقوق اإلنسان
  



. المصادر العامة: تحت عنوان) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 
نها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعادًا قانونية بمعنى آونها مادة للمعايير القانونية وهي أخالقية أآثر م

  .المستقبلية
  

شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام، والعلوم الطبيعية " طاقم أدوات"إننا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في 
باإلضافة إلى األشكال ) اإلضرابات(ديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات العمالية واالجتماعية، المنت

  .األخرى من المبادرات العامة والجماعية لحل المشكالت
  

  .المائلعن المصادر القانونية من خالل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط " طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلقة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو بعد قانوني إذ يقدم 
 ولكنها -وتشمل األمثلة أحكام وقرارات خاصة بحاالت محددة . األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة

إسرائيل /   لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال والصراع القانوني في قبرص، فلسطين-وليةذات صلة د
  :وجنوب أفريقيا

   
، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألراضى ILA)(قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية 

للمحكمة العليا في  6698/95ستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم إسرائيل، الجمعية التعاونية للم
  .إسرائيل جلسة محكمة العدل العليا

  
إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطني 

  ..(1999) 6826/99مة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحك
  

 18 – 40/ 1993/ 435/ 514، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية رقم ) وملحقاتها50المادة (لويزيدو ضد ترآيا 
 .1996ديسمبر 

 
 

  مصادر قانونية 
 

 :القانون العرفي الدولي
  

  )1966(جتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واال
ي بحاجتهم من          . 1 "-11مادة   ا يف وفر م تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل شخص في مستوى معيشي آاف له وألسرته، ي

شية             ه المعي ذا            . الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروف اذ ه ة إلنف دابير الالزم اذ الت دول األطراف باتخ د ال وتتعه
 ."حق، معترفة في هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحرال
 

  )1962( بشأن األهداف والمعایير األساسية للسياسة االجتماعية 117اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
ة اال      ) د (4 ز الطاق ا لتعزي ستويات      تتضمن التدابير التي يتعين على السلطات المختصة اتخاذه زراعيين وتحسين م ة للمنتجين ال نتاجي

 .." االشراف على نظن حيازة األراضي وعلى ظروف العمل فيها لتحقيق أعلى مستويات معيشة ممكنة: معيشتهم ما يلي
 

 :الفقه واألدوات مثبتة
ز      المقرر الخاص المعين عمالً   تقریر مرحلي مقدم من السيد راخيندار ساشار،        : الحق في السكن المالئم     بقرار اللجنة الفرعية لتعزی
  وحمایة حقوق اإلنسان 

م   " تعرف االستراتيجية العالمية التي جرى اعتمادها باالجماع،         :44 أوى المالئ ه   " الم ة من الخصوصية،          "بأن ع بالدرجة المالئم التمت
م، والموق              ة، والهيكل األساسية المالئ ة الكافي ة العمل والمرافق      والمساجة الكافية، واألمان واإلنارة، والتهوي سبة ألمكن ع المناسب بالن

  . وآل ذلك بتكاليف معقولة-األساسية
  

م                    ام رق ة، التعليق الع ة و الثقافي صادیة و االجتماعي الحقوق االقت م          4اللجنة المعنية ب سكن المالئ ادة   (، الحق في ال من  ) 1(11الم
  )1991(، )العهد

دارس         إن السكن المالئم يجب أن يكون في موق        : الموقع )و( ع يتيح إمكانية االستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والم
ة حيث                  . ومراآز رعاية األطفال وغير ذلك من المرافق االجتماعية        اطق الريفي رة وفي المن سواء في المدن الكبي ى ال ق عل وهذا ينطب

ات          يمكن للتكاليف، من حيث الوقت والمال، التي تترتب على التنقل بين المسكن             وموقع العمل أن تفرض ضغوطا مفرطة على ميزاني



دد حق                         . األسر الفقيرة  ي ته وث الت دا من مصادر التل ة ج ع قريب ة أو في مواق وبالمثل، فان المساآن ينبغي أن ال تبنى في مواقع ملوث
  السكان في الصحة؛

 
 مصادر شعبية 

 
  )1995(إعالن القدس 

  )يةمشروع ميثاق حرآة الحقوق السكنية الفلسطين(
السكن الذي يقع في مكان مأمون وصحي مع احترام البيئة والذي يكون قريبًا من الخدمات التي يوفرها المجتمع المحلي وأماآن "...

 ."العبادة والعمل وفرص تحقيق الدخل ومرافق الرعاية الصحية والمدارس ومراآز العناية باألطفال ومراآز الترفيه والمتنزهات
  
 
 ة للتطبيقالمبادئ الالزم. 3

تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن                     
ز                       . معظم النظم القانونية في العالم     ر المصير، وعدم التميي ل الحق اللصيق في تقري وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب وتشمل هذه المب

ة وت     -كل عام، والمساواة بين النوع االجتماعي     بش ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .على المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طريق تبني تدابير تشريعية

د         ة، يع ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق د  في حال د ال ة     العه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت  المصدر  ولي الخاص ب
ى ضمان                       ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة المعاه

، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1فقرة ، 2المادة  (أي الدولة،   " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة     "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ضمن     نفي ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع ق ينبغ روف  " الح ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
ول بأن تتخذ، بمفردها وعن       تلزم الد  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       في   2 من المادة    1آما أن الفقرة    

الحقوق                             ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال طريق المساعدة والتع
ادئ خارج   حيث تلتزم الدول األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه المب         . المتفق عليها في هذا العهد، وذلك باستخدام آافة السبل المالئمة         

ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ة  " التع صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي جانب
  .والثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدولة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسان

ه والتي           ) عنصر(ه يتطلب قياسًا لكل حق      أما عن الرصد الشامل للحق في السكن المالئم فإن         ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق
  :تنشأ عن المبادئ القانونية األساسية التالية

  .تقریر المصير .1
 .عدم التمييز .2
 .المساواة بين النوع االجتماعي .3
 .حكم القانون .4
 ).عدم التراجع/ عدم النكوص(التحقيق التدریجي  .5
 .التعاون الدولي .6
نهج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط  اليويقتض

للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة المشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على 
 الحق في نفيذجزء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وتوهذا ال. جميع الحقوق

 .السكن المالئم واألرض
  

  تقریر المصير 
  وصف عام

اتج عن الممارسة المشتر                 دولي الن انون ال ادئ الق ة  إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب آة الفعلي
ام             . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ذي  1945ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت ، ال

  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها
ين                      . 2 وق ب سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال رام المب ا           إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت أن يكون لكل منه شعوب وب  ال

  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 636...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام
ذي يقضي           " رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ ال
  :لتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة علىبا
صادي       ) أ( دم االقت ور والتق ل التط وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م تحقي

  637واالجتماعي،

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26 الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، 636



صادية واالجتم) ب( ة االقت شاآل الدولي ول للم سير الحل ة  تي ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال اعي
  والتعليم،

ين                            ) ج( ق ب دين، وال تفري ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي
    ".الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال

م،  سان  ومن ث وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل فإن
ادة            رة    2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ى النحو               2، الفق ة، عل المي لعضوية الدول ه، الواجب الع  من

  : التالي
بااللتزامات التي أخذوها  فسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية     لكي يكفل أعضاء الهيئة ألن    "

  ".على أنفسهم بهذا الميثاق
سها             ذ تأسي م المتحدة من ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني دريجي وتعريف ٍو ت ى نح م   638.وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير عل  وت

ة الم    ام                   توضيح الدالل ا في ع م تبنيهم ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه ر المصير أآث ة لتقري  1966.639ادي
ادة  رة  (1والم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب اص    : الم د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت اص ب د الخ العه

  : بالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك
ة عن              ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال لجمي

ان أي شعب         . مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي            ة حال حرم وال يجوز في أي
  .ةمن أسباب عيشه الخاص

سكن              /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     درآون بواسطتها الحق في ال ي ي المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت
دول      . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة     . فتحديد المصير هو حق لل إن الدول ك، ف ومع ذل

دولي              هي الشخصية القانونية الملزمة    ام ال انون الع  بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق
 640.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها

ى        ة عل ة الفعال سيطرة المحلي رات الخاصة بال اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ق، وال وم وح صير آمفه ر الم إن تقري
ز   ا ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم لتطورات والعالق

ة                         ا لدول ة المعترف به ر مصير داخل الحدود الدولي ا، أو وحدة تقري ة المعترف به الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي
 642. وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة 641موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع

م المتحدة           )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ، أعطت اللجنة المعني
  : توجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التالي

الًً ب .49 ادة عم ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم ع 1مقاصد ميث أن لجمي سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه
ين                         . الشعوب حق تقرير مصيرها    رام الفعلي ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل ة خاصة، ألن تحقيق ر المصير بأهمي ويتّسم حق تقري

انون            . ق وتقويتها لحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقو      ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري
دين     1الوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة   ا في العه  بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليه

  . وقبل هذه الحقوق
رتين      حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب و1وتكرس المادة   .50 ا 2 و1فقا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه

افي              "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة    ". في تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم وتفرض الم
ام أخرى          وهذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه والمتعلق     . على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة      ة بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك

 . للعهد وقواعد القانون الدولي

                                                                                                                                                                      
  .55، المادة "التعاول االقتصادي االجتماعي الدولي" المرجع السابق، الفصل التاسع، 637
ة  السيادة الدائ "؛7 ، الديباجة والمادة)1960(منح االستقالل لبلدان وشعوب مستعمرة    إعالن بشأن  انظر على سبيل المثال،      638 وارد الطبيعي رار  " مة على الم ق

ز العنصري              7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
اعي           5 اء االجتم دم واإلنم شأن التق واد  )1969(؛ إعالن ب ه؛ إعالن مب          3،  2: ، الم اني من دولي      ، والجزء الث انون ال دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(ادئ الق مب

شعوب    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري         "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل ادة  )1978(؛ المجلس االقتصادي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم
 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(إعالن حول الحق في التنمية 

دة                      العهد الدولي ال   639 م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي خاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب ق
اذ     1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 دء النف اني    3: ، تاريخ ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخ     . 27وفق د ال اص والعه

دة                            م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي سياسية اعتم  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200بالحقوق المدنية وال
  .49، وفقا للمادة 1976مارس / آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون

  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم" ، والتي تذآر أن 21المادة اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  640
ـ                641 زة آ وق ممي ه حق ع، ل مجموعة من األشـخاص  " في حين إن التعريف القانوني ألمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتم

ة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن  يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاص   
." الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض                        

  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17جتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم محكمة العدل الدولي الدائمة، الم
ر المصير   " Hurst Hannumمن أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوم642 ا    : االستقالل، السيادة، وتقري وق المتصارع عليه سوية الحق ". ت
 ).1996 جامعة بنسلفانيا، مطبعة: فالديلفيا(



ادة           .51 شمل الم ارير ت ديم التق ارير يعطي       إ، ف 1وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ذه التق ط من ه ل فق ن القلي
ادة     وقد الحظت اللجنة أن الكثير م  . شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذآورة        ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1ن هذه التق

دول األطراف          . معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في
 .1تقارير تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة 

ا، من ممارسة                  ، ينبغي ل  1 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة     .52 ن، عملي ي تمك سياسية الت لدول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال
 . هذا الحق

وغ                     2وتؤآد الفقرة    .53 ى بل شعوب، في إطار سعيها إل  جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال
ي    ة، ف دافها الخاص ال     "أه ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته صرف الح اون     الت ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام ل بأي

شه              . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي          ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي
دولي". الخاصة ع ال ى المجتم دول وعل ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب شير . ويرتب ه دول أن ت ة عوامل أو وينبغي لل ى أي إل

ع    ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته
 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد

اف، ال فيما يتصل بشعوبها  تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول األطر        3وفي رأي اللجنة أن الفقرة       .54
ذا                   وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه

ذا العه          "وهي تنص على أنه     . وتتأآد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها         . الحق دول األطراف في ه د، على ال
ى             اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي

ان     ". تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة       ا إذا آ فااللتزامات موجودة بصرف النظر عم
دول األطراف في                . ب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال            أحد الشعو  ع ال ه ينبغي لجمي ك أن وينتج عن ذل

ذه اإلجراءات     . العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق            وينبغي أن تكون ه
دول عن        اإليجابية متفقة مع التزامات الدول بم      وجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال

ر المصير                      لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       . التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق
  .هذه الغايةمعلومات عن الوفاء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخذة ل

 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، 1وفيما يتصل بالمادة  .55
ة               ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األم

 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24ة بتاريخ العام
ة                        نفيذوترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن ت       .56 ات ودي ة عالق سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري  حق ال

 . وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين
 

  لى المجتمعاتتقریر المصير بالتطبيق ع
دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق

سا  1وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في المادة      . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن . ن المشترآة بين معاهدات حق
ق         ة، يطب اقم األدوات "وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل

  .  من العهد، والتي تضمن الحق في السكن11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 
  

ستند   إلى أقصى حد، على مستوى ال " تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ع، ي اقم األدوات "مجتم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل
شفهية     ( د   ) معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي

  .  الحقًاه تعريفسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . مصيرها
  

م         لقد صار تقرير المصير من الح      يوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك
سان              -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       وق اإلن ع حق سق مع جمي دولي المت ى مستوى    .  الجندر، والتعاون ال وعل

الي،   " اجات ح"عد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها        الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف
  . انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله

  
الناتجة عن سياسات    " افيةاإلبادة الثق "و" اإلبادة العرقية "وينبغي مالحظة أن الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ            



م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال
سنة  169 االتفاقية رقم    ي، وتبن )1956(         المستقلة لسنة    ة  ) 1989( بشأن الشعوب األصلية والقبلية ل سائل ومن الم  . في النهاي

م                     ة رق ة العمل الدولي واد من        169ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقية منظم -13 في الم
دولي       " الشعب"، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         19 انون ال ة آمصطلح في الق ًا لحق   (في االتفاقية ذو دالالت تطبيقي أي مانح

  ).تقرير المصير
ًا          " الشعوبية" فإن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست    ومع ذلك،  ة أي سألة حيوي ر المصير م ي تجعل من تقري القانونية هي الت

تم   اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (عي حق للمجتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ـ     ) أو ل ا آ م دولي راف به االعت
ة ل      ، ضرورة لتج   "أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         لنب النت ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث

رًا و       سريًا، أو إجراءات                       /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي ة، أو إخالءًا ق صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم أو فصًال عن
ة صيري، بغض ا  -تنموي وي وم ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ا ي شكل    هن ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت ر عم لنظ
  . في حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. مشترك

إن مصطلح                        ًا، ف ًا أو خارجي ر المصير     "من هذا المنطلق، وباالعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ة وحدة تقري "  الداخلي
ى حدى                    ذا      . آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق

راء                    . إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أحد الشعوب األصلية          ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي ابًال للتطبي ائز أن يكون ق ومن الج
وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /صة إذا آان بقائهم و    الحضر، خا  ل حق حق ويقتضي تفعي

  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
  

ار                   على أية حال، البد للمُ     ه التحدي واالختب ًا أن يجاب ًا أو داخي ر المصير سواء خارجي ى أن    طالب بالحق في تقري د عل انوني للتأآي الق
سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت

ر مصير اآل       ى حق تقري اعي        لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، وال عل وع االجتم ين الن ساواة ب ساء في الم  -خرين، وال حق الن
  .الجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخ

دمها                    ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي ق
شعوب األصلية،      ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي

ـ         . حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال
ذا المجتمع                    ًا عل     ) 1(للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون ه ابقًا تاريخي دفق   س ى ت

ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل
  . تقرير المصير

  
  التعریف القانوني ألصحاب الحق في تقریر المصير

ة في تقر        " األمة"أو  " الشعب"تعد التعريفات الخاصة بـ      وق القانوني دول              أصحاب الحق سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب ر المصير، غي ي
ة              ة "وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب

دة            لية واح ة أص لي أو أم عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ذا التعري اق ه ا، البر (انطب تثناء، وربم تبعدنا غتباس ال، إذا اس
ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق

سطين،         (وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق على حاالت التخلص من االستعمار              ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي أنجوال، الجزائ
في ضوء التخلص " أمة"شعب و "وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ). بورتو ريو، الخ  

ـ                 . من االستعمار آقيمة، وغرض    ي لل إن التعريف الفعل انوني، ف ذا المرجع الق شعب "وبالرغم من ه ة "و" ال زال محل جدل       " األم ال ي
  . ألسباب سياسية وعملية

دينا تعريف في        " الشعب"لتوجيهات المتعلقة بـ باإلضافة إلى ا   ر المصير، ل وق تقري ين لحق الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني
و           ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب سالف  (وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن الن

ذآر ة ا و).  ال ة الدولي ر المحكم ا عب أتي إلين ين   ي ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ألول
  :جمهورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولى

  
دين                   ة والعرق وال م ومتحدين في الهوي مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به

ا يتوافق                       واللغة والتقاليد    الهم بم ة أطف يم وتربي ى تعل بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل
  643.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض

  
ة             سكان   (وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض من رأي المحكم ل ال ه ال      ) نق ر مسموح ب وم غي ذي         644ي انوني ال إن التعريف الق ، ف

ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". أمة"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم ."  643
اإلنسان التي ينطوي عليها نقل أبعاد حقوق "،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoانظر تقرير المقرر الخاص عون الخاصاونه وريبوت هاتانو   644

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،
  



دول   . أو سيطرتهم على األرض/الدول تجده بمثابة صندوق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم و   فى  وحتى اآلن تصر بعض ال
في الخفوت أو  " شعوب/شعب"بحيث يأخذ استخدام مصطلح " السكان األصليين"المقابل على تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو      

ستحقة والحافظة                                ة الم وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه سبة لمطالب أبن ذلك الحال بالن النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ
ى     . المصيرلنفسها والمرتبطة بتقرير     ر المصير عل ه   " مجتمعات "ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب

  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع
  

ًا ضيقًا    ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم شاري التعريف رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ر ذو الدالل دداألم ن . ومح م يك ث ل حي
انون        اك واضح للق ة انته لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب

ا تنحرف عن                             . العام الدولي  ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي ي سانية الواضحة الت وهذا ال يرجع فقط لغياب التوافق، والمعاناة االن
ر المصير                          ا ل الحق في تقري ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ـ  -لمفهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك  ل

ن             .  مواطنيها جميع ة في ف اق الحكوم اس اخف ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير المصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي
  . الحكم الفعال

  
أمم، على غرار ما فعلت / وحة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوبوهذه األطر

األآثر من ذلك أن القيم التي تدعمها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون . المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال
إيجازًا يمكن القول، . جة عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بهاالضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء النات

فإن " طاقم األدوات"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . إن تقرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحق
أو بقاء واستمرارية المجتمع /وح الشعب وتحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخاص، ور" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"

 .بكرامة في مكان عيشه
 

  تقریر المصير بالتطبيق على الموقع
بالتطبيق على موقع السكن المالئم، يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم، أن لكل أمة وشعب حق لصيق في تحديد مالئمة موقع السكن 

 أن يتم هذا التحديد وفقًا للخصوصية المحلية، عاآسًا موافقة الشعب موضوع يجبو. وحداته اإلدارية واإلقليمية/واألرض في وحدته
تحديد المصير، وعلى أن يكون هذا أيضًا في إطار االلتزامات التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

ومن ثم فإنه بالنسبة للشعوب في حالة آهذه، أو أشخاص آخرين ). مستشهد بها آنفًا. ( على العهد4والثقافية وآذا التعليق العام رقم 
يكون مطلوبًا لتحقيق الحصول على الموقع المالئم " تشاور حقيقي"متأثرين، فإن التدبير الخاص بتقرير المصير والمؤآد من خالل 

 .للسكن، بصرف النظر عن نوع الحيازة
 

  عدم التمييز 
  وصف عام

ى مستوى                          عدم التمييز، مثله مثل تقرير       سية عل ة الرئي نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن المصير، هو حق لصيق من حق
  .فهو يسفر حتمًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسان. العالم، فغياب التمييز على أي أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالة

واد           وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتال            سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن ي واحد من المبادئ الالزمة لحق
  . األولى لكل معاهدة رئيسية من معاهدات حقوق اإلنسان

ات               ع اإلعالن دة لجمي إن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول األطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه
  .لمعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والشعوب بعضها البعضالدولية والقرارات ا

ق                          دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم ادة األول سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال ين العه شترآًا ب ز م وري يأتى عدم التميي وق   الف ع الحق  لجمي
اذ الخطوات                    فالعهدان يحّرمان المع   645.المتضمنة في هذه اآلليات    دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم ة المتع ضيلية أو العقابي ة التف امل

ز                دون مفاضلة أو تميي وق ب ضمان ممارسة الحق دين، أو              "الالزمة ل ة، أو ال ون، أو الجنس، أو اللغ سبب العرق، أو الل وع ب من أي ن
  646." أو النسب، أو غير ذلك من األسبابالرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة

  
  :التمييز العنصري بأنه) 1965(وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

ستتبع          " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق
سياسي                        تعطيل أ  دان ال ساواة، في المي دم الم ى ق و عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عل

  647."أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة
ز           والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األو         دأ عدم التميي ة خاصة لمب ل للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي

  :آواحد من المبادئ الالزمة

                                                 
سكن    645 ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح التطبيق عل ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م  لمزي

  . .E/CN.4/2002/59المالئم
 . 1 . 2؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 . 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 646
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106، االتفاقية الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 1المادة 647

 . 1969 يناير 4حيز التنفيذ في 



ة           2إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة         من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف
يما         أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العر   انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن ق أو اللون أو األصل الق

  .الحق في السكن) 3: .... (الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية) هـ: .... بصدد التمتع بالحقوق التالية
صددها،     رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس اده  وعن م، مف ز مه زغ تميي ن    :  يب ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن

ا           " والتمييز العنصري " العنصرية" ة يجب مكافحته ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع تأتي ضمن التزامات الدول األطراف وحكوماته
ز العنصري هو    . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              والتميي

وق اآل                    ادي لحق اك م ه ووجوده، انته د، في تجلي ذي يع اء لممارسة أو            . خرين التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال أي فعل رسمي أو إلغ ف
  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوريالتغاضي عن تمييز عنصري يعد انتهاآًا اللتزام 

وهو موجود أيضًا في أنساق أخالقية، . التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(النظرية و العنصرية  ) 1(وهذا التفريق بين    
  :، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع"القرآن الكريم"حيث جاء في 

وا اهللا إن                يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقس         وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع ط وال يجر منكم شنئان قوم عل
 648.اهللا خبير بما تعملون

سية                      ورة الفرن اء الث شعار      . والتفريق األخالقي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته
ساواة، اإلخاء     "إلنسان والمواطن يتمثل في     الثوري والدعوة األخالقية لحقوق ا     ة، الم ة          ." الحري ثالث مرغوب صفات ال ا جاءت ال وبينم

شريعهما          م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطوير       . وضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية والمساواة فق ا اإلخاء فق أم
ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها ةإمكانيوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي

  . في سبيل عدم التمييز على أرض الواقع
ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال 

عكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص والجماعات على ال. تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني
  649. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانتوآيدي أو فعل إيجابي/ أو الحاضر، آتمييز تصحيحي/تمييز في الماضي وللالمعرضين  

 
  عدم التمييز بالتطبيق على الموقع

ضمن مبدأ عدم التمييز أال يكون األفراد والجماعات محرومين من التمتع بموقع مالئم للسكن، بالتطبيق على مالئمة موقع السكن، ي
وال ينبغي أن يحرم أحد من هذا الحق بسبب العرق، أو . متضمنًا ذلك إمكانية تطبيق القانون، والحماية القانونية، واالنتصاف القانوني

االقتصادية، أو / ، أو التوجه الجنسي، أو الرأي السياسي، أو المكانة االجتماعيةاللون، أو العقيدة، أو النوع االجتماعي، أو الجنس
وبالنسبة للشعوب . العجز البدني، أو الملكية، أو أي شكل لعمل مشروع، أو نسب، أو أي معيار أخر أصلي أو تعسفي/اللغة، أو القدرة

 بالمعايير الخاصة بالصالحية للسكن لديهم في القانون وفي األمور األصلية القبلية أو شعوب أخرى متمرآزة، تلتزم الدولة باالعتراف
 de  أو فعلي de jureقانونيوبالمثل، ال تمتلك أي دولة السلطة القانونية لممارسة أو التغاضي عن تمييز . اإلدارية سواء بسواء

facto  أي جماعة، خاصة إذا ما آانت في صالح يفضي إلى فقدان أو نفي التمتع بالموقع المالئم للسكن بالنسبة ألي عضو في
وهذا ما ينطبق على ممارسة التمييز العنصري أو المحاباة أو أي شكل أخر من أشكال الفساد . جماعة أخرى وبصورة غير عادلة

اشتعال التي تسمح بمنافع غير متناسبة ألسرة أو موالين سياسيين، وأيضًا التفضيالت المعطاة لجماعات ومن شأنها أن تفضي إلى 
للتحقيق "وهذا الحق يجب تطبيقه فوريًا وليس خاضعًا . الصراع الطائفي أو العرقي أو أي شكل أخر من الصراع االجتماعي

  650."التدريجي
أو الحاضر، /ويدعو القانون العام الدولي الدول لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي و

  651. امج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمانآما هو في بر
 
  

   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي 
  وصف عام

ذآر    ( الجندر   -بالرغم من القبول العالمي لمبدأ المساواة بين النوع االجتماعي         دولي، إال أن        ) الدور االجتماعي لألنثى وال انون ال في الق
اعي                آثير من النساء محروم    دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء    .  ات من المعاملة المت حوالي ثلث ن

ل من              ة ويملكن أق ر مالئم الم   1% العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غي ر    652. من ممتلكات الع ين الفق اطع ب  والتق
ل أخرى  ين،  (وعوام شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق سن،   مث ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق الهج

ة الحصول     . إنما يزيد من تهميش المرأة) العجز، الترمل، الجنسية أو المواطنة، الخ   اقص إمكاني ر، وتن وفي سياق التأنيث المتزايد للفق
                                                 

 ).8(األية } سورة المائدة {648
انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 649

  . 74-249، )2002 (43 الدولي، المجلد للقانون
 لمزيد من االسترشاد حول االلتزامات القانونية بالتطبيق الفوري لمبدأ عدم التمييز بالتطبيق على حقوق السكن، انظر تقرير المقرر الخاص حول السكن المالئم،  650
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انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : بدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسانالفعل التعويضي وم"، " Marjorie Cohn انظر مارجوري آوهن 651
 .74-249، )2002 (43للقانون الدولي، المجلد 

 . مرآز حقوق السكن واإلخالءات القسرية، صحيفة حقائق حول حقول المرأة في السكن، وألرض والملكية 652



خذ في التزايد في أوضاع   آعولمة، فإن المرأة توضع وبشكل      على الخدمات العامة وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية ال           
  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا

ويمكن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق             . وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       
سياسية    في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والم       ال         (شارآة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق

، العنف ختطافعلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال (المالئم يمكن أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف             
  ).، الخالقائم على التفريق بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات

د ذآر        -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق  الجندر آواحد من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن
ادة             سان، الم وق اإلن ز   (2بشكل عام في اإلعالن العالمي لحق ة         ) عدم التميي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت ضًا ورد عل وأي

اعي        ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعان  حقوق اإلنس  وع االجتم ين الن ساواة ب  -على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت الم
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور         : "آمبدأ الزم ملزم في المادة الثالثة المشترآة بين العهدين الدوليين         الجندر  

  ."بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهدواإلناث في حق التمتع 
يداو (وقد تم تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة                  ادة    653).س زم الم  13 حيث تل

على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي           الدول األطراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء         
ك من أشكال                               ر ذل اري، وغي رهن العق ى القروض المصرفية وال وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب تكفل على أساس الم

ة     2 من االتفاقية، فقرة     14في المادة   . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل    ،"س ساواة مع        ،محدد  وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق
المرافق الصحية                             ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المناطق الريفية في التمت

ى القروض         ش     . واإلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتعليم واالتصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "مل ويمت الم
وطين الريفي                   شاريع الت ذلك في م ادة     ." في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن

سئولياتها         1 الفقرة   16 مع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين تكفل المادة             يحقوق المرأة بالتساو   رأة وم ا حق الم  منه
ساواة  ات،     م ازة الممتلك ة، وحي ق بالملكي ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم بالرج

  . واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها
ع العقب                  ي تعترض حصول       وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة التأسيسية لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي ات الت

ددة األطراف              654.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول على األرض          ات متع ًا في االتفاقي ًا أو ثابت  ويظل هذا نموذج
ل          ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ة والت ستدامة     655)1996(الالحق ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم ة التنفي  وخط

)2002.(656  
 

ة     " ماستريخت"توجيهات  وآانت   ة والثقافي صادية واالجتماعي ، والتي طورت من أجل     )1997(         بشأن انتهاآات الحقوق االقت
رأة             ،فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وق الم ز ضد حق ى التميي ه من أجل القضاء عل ى أن  قد أآدت عل

رأة والتي نتجت                   المعترف بها في االتفاقية، فإنه      على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
  657.عن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية أخرى

 النساء يخلقن فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من. وبالمثل، يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية في العالم
وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . الدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واألبوية في المجتمع عامة

  .المكان الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة االجتماعية
 

  طبيق على الموقع الجندر بالت-المساواة بين النوع االجتماعي
مثل الطبقة، الشعوب األصلية، الالجئين، الهجرة، النظام االجتماعي، التوجه الجنسي، األغلبية (إن تقاطع الفقر مع أي مكانة أخرى 

م إنما يزيد من تهميش المرأة آصاحبة حق في الحصول على الموقع المالئ) العرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، الخ
وفي سياق التأنيث المتزايد للفقر، والذي يتصف بتناقص الحصول على الخدمات العامة وتدمير البيئات الطبيعية، وآلها . للسكن

ظواهر تتصاعد في ظل العولمة االقتصادية، نجد أن النساء تعاني أوضاعًا متزايدة من الحرمان أو عدم امتالك سكنًا مالئمًا، متضمنَا 
  . ي الحصول على الموقع المالئم للسكنذلك إنكار حقهن ف

بيد أن هناك أشكال مماثلة للتمييز في مجال النوع االجتماعي تشيع أيضًا ضد الرجال واألشخاص المتجاوزين للتقسيم االجتماعي 
ع السكن، ومن وجهة النظر المتعلقة بموق. للذآر واألنثى على أساس دورهم الجنسي المفترض، وآذلك العاملين في صناعة الجنس

أو إجراء إخالء قسري ضدهم ألسباب متعسفة ترجع إلى مجرد ممارستهم /يظهر هذا التمييز في تجميع أو ائتالف أولئك األشخاص و
  . لجنس بصورة غير مصرح بها

                                                 
دة اعتمد وعرض للتوقيع و 653 م  التصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتح سمبر  18، 34/180 رق ق في     1979 دي ز التطبي  3، ودخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 
 .)م (58 الفقرة 654
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 655
  ). ب (67الفقرة 656
رأة             المصادر ذات الصلة بالمساواة بين النوع االجتما       657 ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي سيداو (عي للنساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء عل ) ال

ادة  )3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم
ادة        4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 سياسية، الم ادة         26؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2؛ والعه

  . 27لمادة  وا1 فقرة 16، و1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 



مان إشباع في إطار حقوقي تعني إتاحة االختيار والتعبير الثقافي من أجل ض) المالئمة الثقافية(وممارسة المرء لثقافته بحرية 
ومع ذلك فإن تكريس أي ممارسة لحقوق غير متساوية فيما يتعلق بالموقع المالئم للسكن أو . الحاجات اإلنسانية ومطالب اإلنصاف

الفصل العنصري للسكن وهو أمر ال يتسق مع هذا اإلطار ويكون من المرجح أن تنتهك آل من األحكام المتعلقة بالمساواة بين النوع 
لجندر الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال  ا-االجتماعي

التمييز ضد المرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
  658).1969(األساسية الواردة في معاهدة فيينا الخاصة بقانون المعاهدات وأيضًا األحكام والنصوص 

 
 حكم القانون 

  وصف عام
ك  . في المبادئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية           ومعنى ذل

ا      يمكن أن تكون   قواعدأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              .  غير متسقة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق
  .والمؤسسي

ادة  سان، الم وق اإلن المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ه بالشخصية  "6وآم رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن
د  ) 16المادة (نية والسياسية وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المد    ." القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ

آما أن الحق اللصيق والعالمي في المحاآمة العادلة، الذي يتضمن افتراض البراءة، نجده مكرسًا في العهد الدولي  659.على الحق ذاته 
  661.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 660الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
سفي، أو أن         ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  اقانون وموظفيها ال ينبغي أن يكبحو     إن الدولة المطبقة لل    سق أو تع ر مت  القانون على نحو غي

ر                . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            شكل غي وا تحت ضرر ب سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال وال
ذلل على االنتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من         عادل أو غير قانوني لهم الحق في الحصول الم        

  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبتحمل الدولة االلتزام 
  

ع                       ة للتوق ساق والقابلي ز باالت  ة إمكاني  بوقوعه و   ؤأو التنب  والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات يتمي
ذ       يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . الحصول عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا        على الخدمات العامة، مثل تنفي

ى تنف            . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي وسلوك ضباط ووآالء النياب انون يمكن أن يحدد م ذ الق
ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على تنفيذ القانون    . رمًا أم منتهكاً  آان حكم القانون محت   

وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقيقة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة   .  له نأو الممتهني والممارسين  
ة       والمعايير الخاصة بالضرور   انون    662.ة والنسبية في حالة استخدام قوة الدول ا يكون الق شريعي   وأينم وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق

  .السكن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن
  

دولي     .  لحق الحصول على العدالةوقد ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد في آليات إعالنية     انون ال ًا لتطوير الق وتتويج
شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                         المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب

  :به من التزامات الدولة، آما يليتوضح الحق وما يتعلق ) 2003(أجل ضحايا انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلنساني 
  

  حق الضحية في االنتصاف) سابعًا
  : تشمل سبل االنتصاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية في. 11

  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  وجبر ما يصيب الضحية من أذى؛) ب(
  .النتهاآاتوالحصول على المعلومات الوقائعية بشأن ا) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا

                                                 
ومبدأ القانون العرفي، ." ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهدات "27تقر اتفاقية فيينا، في المادة   658

اآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي لكل شخص حق اللجوء إلى المح: " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن8الناتج عن المادة 
  ."يمنحها إياه الدستور أو القانون

    
  .3؛ واالتفاقية ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة 5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 659
ا، للفصل في                         لكل إنسان، على قدم ال    : " تذآر 10المادة  660 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم مساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاآمة علنية " تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ." له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسهتكون قد وفرت

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8؛ االتفاقية األمريكية المادة 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 661
رار               662  ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي د من قب انون، اعتم ذ الق ى تنفي ائمين عل انون اإلجراءات للق سمبر  17، في  34/169ق ادة  ، ا1979 دي ادئ  3لم ؛ المب

ا،                 ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثامن لألمم المتح
 . 11-1، الديباجة والمواد من 1990 سيبنمبر 7 أغسطس وحتى 27



ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل العمليات ال          -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي
دولي           انون ال ة اال           . القوانين المحلية القائمة وفي إطار الق وانين المحلي اح في الق دولي          ويجب أن تت انون ال لتزامات الناشئة بموجب الق

  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. لضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متحيزة
ة و            ) أ( سان الدولي وق اإلن اك حق ي حاالت انته ع سبل االنتصاف المتاحة ف ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي انون أن تعل الق

  اإلنساني الدولي؛
أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان         ) ب(

ا م                        ة أو غيره ضائية أو اإلداري د اإلجراءات الق اء وبع ن سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل وفي أثن
  اإلجراءات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛

أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك       ) ج(
  .حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني الدولي

  
ضاء، يجب . 13 ى الق راد إل ى وصول األف ن الض وإضافة إل سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب ذ أي اوى حأن تتخ ع دع ايا برف

  .جماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر جماعي
ع اإلجراءات                        . 14 شمل جمي دولي ي ساني ال انون اإلن إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق

ة األخرى        الدولية المتاحة التي يمكن أن يكون للفرد       .  فيها وضع قانوني، ويجب أال يمس هذا الحق  في أي من سبل االنتصاف المحلي
663 

  
العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على / إن التعويض عن السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضية

هذه المناهج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولية والتزال الجهود مستمرة لتطوير . ضحايا انتهاآات حقوق السكن
 664.حول التعويض لالجئين

 
  حكم القانون بالتطبيق على الموقع  

في حالة النزاع على الموقع المالئم للسكن، تتحمل الدولة التزامًا بضمان تطبيق حكم القانون في سياق من المساواة، وعدم التفريط 
) مثل المحاآم أو الشرطة(وفي الحالة التي يضطلع فيها ممثلو الدولة . اصة فيما يتعلق بالحق في السكن المالئموعمومية الحقوق، خ

بدور في نزاع من الموقع المالئم للسكن، فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة بحقوق اإلنسان واإلحجام عن ارتكاب 
بخصوص موقع السكن المالئم، اإلخالء القسري، أو أي أشكال أخرى من  العنف أو انتهاآات للحق في السكن، بما في ذلك و

أي أن يكون هناك ضرورة الستخدام (الضرورة ) 2(افتراض البراءة  حتى ثبوت اإلدانة، ) 1(إجراءات عقابية ال تتسق مع مبادئ 
  . مراعاة النسبة والتناسب) 3(و) القوة

 ممثليها من أفراد أو ضباط أال يطبقوا أية معايير تعسفية لتحديد موقع السكن أو ممارسة أي والدولة المراعية للقانون، يجب على
والسكان الذين ليس لديهم موقعًا مالئما لسكنهم ألسباب تتعلق بأعمال غير . شكل من أشكال التمييز ضد السكان المعنيين بموقع سكنهم

ي لحقهم في الحصول على األموال الالزمة، يكون لهم الحق في الوصول المذلل عادلة أو قانونية بسبب أو القانونية أو إنكار تعسف
  .إلى وسائل االنتصاف، متضمنًا ذلك تعويض الضحايا، والذي تتحمل الدولة إزاءه االلتزام المرتبط بهذا الجانب

 
  

  التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 
  وصف عام
" التحقيق التدريجي"االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان   من العهد الدولي الخاص بالحقوق       2تحدد المادة   

ا         . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    د إنم ذا العه دول الطرف في ه ى أن ال وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن
سببت        د إذا تهاونت أو ت ذا العه ع ب  " تراجع  "في تخرق ه وق   في التمت ة          . حق من الحق ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق

دولي،  اون ال ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن يس لالم ديم ول ع -النكوص عنتق  التمت
   . حقوق أخرىبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك السكن المالئم وما يتطلبه من

ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث ات مع          وقد مضت الهيئات التعاقدي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال  العملي
سان                 ال  خرين  آأطراف   وق اإلن ة لحق ل االلتزامات التعاقدي ذ أو تفعي ة          665.يمكن أن تثار لتبرير عدم تنفي ال، إن الطبيع ى سبيل المث  عل
ادة    )1969(ة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات             الملزم ادة  27،  توضح في الم  ، والم

ة                  إثارة منها، أن    47 ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي دم تفعي ر لع وًال آتبري ة مع    ا ولتناسق  666. قانونًا داخليًا ليس مقب اللتزامات التعاقدي
                                                 

  .  E/CN.4/2000/62 (2000)معنية بحقوق اإلنسان قرارآما جاء في لجنة األمم المتحدة ال 663 
 يونيه، 2السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخليًا، "تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرتو،  664 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية خطاب رئ 665

لرئيس   واالجتماعية والثقافية، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى ): "القانون الداخلي ومراقبة المعاهدات (27 المادة  666
 ال يجوز إلحدى الدول إثارة -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46في المادة وهذه القاعدة ال تطغي على ماجاء ." المعاهدات



، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع           التطبيق المحلي 
ل يجب أن                     . القرار في الدول الملتزمة بالقانون     وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق ق أو بل ة تحقي ومن ثم، فإن عملي

  ).11المادة " (شيةالتحسين المستمر للظروف المعي"تضمن 
صادية      Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه

ة     ة             Maastricht" ماستريخت "وتوجيهات   ) 1986(واالجتماعية والثقافي ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت  حول انتهاآات الحق
ة                        667،)1997( صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب دولي من خالل الوظائف الرصدية للعه ه ال وأيضًا حاالت عديدة من الفق

  . والثقافية
صادية           / األمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر العولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز الحقوق االقت

صادية ال                   . ية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     الثقاف/ االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي ومن ثم فالدولة تتحمل التزام
ي أو ضغوط من طرف خارجي،                               ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج تسبب قلقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذل

شكل        " التحقيق التدريجي "أجل ضمان   ومن ثم فإنه من     . مثل مؤسسة مالية دولية    م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ
دولي                 اون ال ة    . جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية المتعلقة بالتع ذه العملي وه

ة             رية تتطلب تنسيقًا محسنًا وسط الهيئات الحكومية ذا       يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . ت ال وه
دريجي   "من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في                   ق الت ل  " التحقي ب

  .  منه2قتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق اال
للدول فيما يتعلق " االلتزامات الجوهرية"إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد علق أيضًا على 

عينها يجب اتخاذها فوريًا، وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن حالة التنمية ألي دولة، فهناك خطوات ب. بتطبيق الحق في سكن مالئم
 عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحقوق، وأيضًا االنخراط على اإلقالعوتشمل . باإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسان

لمحددة نحو إيجابي في ممارسات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم المعيشية وفقًا للعناصر ا
  668.والتي شرحناها آنفًا

 
  التحقيق التدریجي بالتطبيق على الموقع/ عدم التراجع  

ينبغي على هيئات ومكاتب الدولة وأيضًا سياساتها المرشدة وتشريعها ضمان أن تكون العوامل المحددة لمالئمة الموقع للسكن المالئم 
في السلوك يعني أن هناك قوانين أو سياسات جديدة وأيضًا تيارات وهذا ما . تتطور بطريقة ميسرة لتحقيق الحق في سكن مالئم

والممارسات الرسمية، مثل التخطيط الهيكلي، البد من أن تتحسن في اتجاه عدالة أآبر للجميع، وإيجاد حلول لمن يعيشون بعوامل 
نفسهم البد وأن يطوروا من القدرة على آما ويقصد بذلك أيضًا أن أولئك األطراف أ. تقحمهم في العيش بمواقع سكنية غير مالئمة

  .تقديم العون لمن يعيشون في ظروف قاسية من حيث مواقع سكنهم
 
  

  التعاون الدولي 
  وصف عام

دولي    "تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق           ادة    669".التعاون االقتصادي ال رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق
اون                   العهد الدولي الخاص بالح    ساعدة والتع ق الم ا وعن طري قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده

ع            ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده
  .لعهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعيةالفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا ا

إن          ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "وبروح االتفاقيات العديدة متعددة األطراف بشان حق ق الت صادية واالجتماعة    " التحقي وق االقت للحق
ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دو"والثقافي اون ال ن خالل  " ليالتع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :العالقات مع الدول األخرى، واألمم والشعوب
  في المؤاخاة والتضامن .32
 ديمقراطيًا وخارج حدودها .33
 أو جماعيًا/فرديًا، وباالشتراك مع و .34

  
وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "ة على النحوإن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظمة العالمي           

سح  "على أنفسنا    ة أف رة   ." أن ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم
                                                                                                                                                                      

ص المعاهدات آمؤثر الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على استخال
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2. على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية

  ”.دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/ ر في  النص متوف667
 وكما هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، فان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال تتطلب                        "668

وبقدر ما تعتبـر أي خطـوات كهـذه         . ن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها           سوى امتناع الحكومات ع   
متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد                       

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك23 و22و )1(11
   2 .1 المادة المشترآة 669



ي      دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح اق تح ة    "الميث سائل الدولي ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع صادية  تحقي صبغة االقت  ذات ال
ا بال              ك إطالق واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذل

  ." تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء
  : من الميثاق55 علينا المادة ووري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتلوبربط التعاون الدولي مع تقرير المصير آأمر ضر

ذي يقضي           دأ ال رام المب ى احت رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل
ر مصيرها، تع                   ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب ى أن          بالتسوية في الحقوق بين ال م المتحدة عل رام       ...مل األم الم احت شيع في الع ، ي

  " .حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين
  

ه من                            م المتحدة، أن اق األم ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث

  :  الضروري

اق؛                 ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ا يتوافق مع الميث ةأخرى بم اون مع دول وم     ) ز...(واجب الدول للتع دأ أن تق مب
ة في إطار                          ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفترضة من قبله

 670..مجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛ال
 

سالم                         ى ال اظ عل ك للحف نهم، وذل يتقاسم الدول األعضاء باألمم المتحدة واجب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي
ذه      .  لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز      واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاهية العامة         وفي سبيل ه

  : الغاية النبيلة، جسد اإلعالن بواسطة أعضاء األمم المتحدة تعهدات، مثل
سيادة                     ) ج( ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي صادية واالجتماعي تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت

  م التدخل؛والتكافؤ وعد
ام   )  د( تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو منفصلة بالتعاون مع األمم المتحدة وبما يتفق مع األحك

  .ذات الصلة الواردة في الميثاق
وم والت               دم          نوكوعلى الدول أن تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي لوجي

دولي  افي ال ي والثق دان        . التعليم ا يخص البل ة فيم الم، خاص ستوى الع ى م صادي عل و االقت ة النم ي ترقي اون ف دول أن تتع ى ال وعل
 671.النامية

  
م       من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعلن ال          2باإلضافة إلى ما جاء في المادة        عهد تعريف نظم األم

ة   -ويمكن العهد المجلس االقتصادي واالجتماعي من إخراج تقارير الرصد        . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   672.عن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية لألمم المتحدة

بعض     وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معايير التفاق     دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . يات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensمعايير أو قواعد حقوق اإلنسان وغيرها من مبادئ القانون 

ومن أجل أغراض االتفاقية . لدوليتجتنب االتفاقية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانون العام ا  
الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول ومعترف به من قبل المجتمع الدولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن                     

  .  تعديله فقط بتوسطة معيار الحق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصية
ق                والدول األطراف التي تطبق مب     ادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما يتسق مع التحقي
صادية وق االقت دريجي للحق ة/ الت ة/االجتماعي سان الخاصة  . الثقافي وق اإلن ى نحو خاص لحق د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف وم

  .السكن المالئمباألرض و
  

وق المتضمنة في الحق      آآلبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت وبالنسبة للدولة المانحة، ين     أي من الحق
ة           دان المنتفع دم                   . في سكن مالئم بالنسبة للسكان في البل سرية، مصادرة أو ه ى إخالءات ق ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م وه

ازل سفر عن إزا . من ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال ون  وف د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال ح
موضوعًا للتشاور مع األشخاص المتأثرين وعلى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان المنصوص           

  .عليها في الميثاق
  

                                                 
 2625إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق األمم المتحدة، اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا رقـم    670
 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(
 .  المرجع السابق671
ة                          " تنص على أنه     22 المادة   672 االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي م المتحدة األخرى وهيئاته ات األم اعي استرعاء نظر هيئ للمجلس االقتصادي واالجتم

د و                  ذا العه زة آل في مجال اختصاصه،         بتوفير المساعدة التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها في هذا الجزء من ه ك األجه ساعد تل یمكن أن ت
 ”.على تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهد



ا من إجراءات         وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف الهيكلي، و    رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم االستثمار األجنبي غي
ة     سان للدول وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي ساعدة للترتيب رامج الم ات وب صطبغ باتفاقي ت

والدول األطراف  . غير مقبولة آشرط للمساعدة واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير شرعية  و            . المتأثرة
ة                            ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل سئولية الحف ة وم ة الذاتي ديها فرصة الحماي سان ل وق اإلن في آليات حق

  .  للحيازة بالنسبة للسكانلضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان القانوني) األخالقية، القانونية، العملية(
ر في                        وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مسألة محلية، فإن اآلليات اإلقليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب

ة                       ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب دول وإجراءات عملي ال،     . تحديد التزامات ال ى سبيل المث نح   عل  يم
  :، والتي تفر بأن1 : 21اتفاق واسع على مدة التعاون الدولي في مادته ) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 

  
ان شعب   . ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم

ه الحق المشروع فى استردادها                     . 2. من هذا الحق بأى حال من األحوال       ى ممتلكات تيالء عل م االس في حالة االستيالء، للشعب الذى ت
ي     يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. وفى التعويض المالئم   اون اقتصادى دول ة تع بااللتزام بتنمي

ة        . 4 .انون الدوليقائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ الق   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال
دول   . 5 .أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي               تتعهد ال

ا  األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األجنبي وخا         صة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين
  .لشعوبها من االستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية

  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ة المرتب                   ات الممتلكات الثقافي تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ة بمراجع طة بالتجارة،   إن الدول األطراف مطالب
ساعدة              ة، وشروط الم ة التجارة العالمي ددة األطراف، في سياق منظم واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع
ساق مع                                ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النقد الدولي الت

ا                   االلتزامات ة لمواطنيه ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق .  المرتبطة المنصوص عليه
ة            والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق ة مشروطية ستكون معرضة ل ضمان أن أي ل

  . وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاقوالثقافية بالنسبة لسكان الدولة هذه، 
  

ة                     ازة آمن سكن والحق في حي وق ال ان من حق ة                . وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حرم ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال
ازته                 دون حي ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ى في الحاالت    . موالذين تم تسريحهم آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م وحت

ال في                   وق العم دفاع عن حق دول األطراف في محل ال سبة لل التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية الدولية بالن
  . السكن المالئم عن طريق الحماية القانونية والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرى

  
ازة اآل في التعاون الدولي   والمثال على  ة   انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطبيق على السكن المالئم والحي من

ا              ق به هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ثالثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل
دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمرات استيطانية، أو ماحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات     من جرائم دولية، مثل إز    

ة  ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال سماح . أي أشكال أخرى م ن ال دول األطراف م ع ال والواجب يمن
ال يمكن      للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصالح المستعم         رات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم

ذه األشكال من                . أن تسهل من انتهاآات دولة أخرى للميثاق او اتفاقية بهذه الطريقة           اتزال ه ة في دول م وهناك اليوم العديد من األمثل
ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  .  دول أخرىاالنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو تعاون مع   

  . هذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة المرتكبين لها بعد على أي مستوى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدولية
  

ة وال                       صادية واالجتماعي وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل ة ألشخاص    إن مشارآة دولة في عقوبات اقتصادية دولية من النوع الذي ي ثقافي
واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق صادية .  الدول الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال د نص العه وق

ة أو          نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعي
   673.ة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاكجزائية والقابل

  
من (للتنمية والمساعدة المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق واإلمداد المباشر أو المشارآة في برامج 

وهو ما يشكل خرقًا ). الء القسري، الخقبيل، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن، أو اإلخ
وعلى نحو أآثر تحديدًا، البد للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق . لاللتزامات التعاقدية

تصادية على دول مودعة أن يوجه ويحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض شرطيات اق
وقد أصبحت قانونية تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات . أخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية للسكان

القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة من الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير 
  .صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخاصة بحقوق اإلنسانمباشر في 

                                                 
 ." قتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعالقة بين العقوبات اال" للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 8 انظر التعليق العام رقم 673



 
  التعاون الدولي بالتطبيق على الموقع

إن التعاون الدولي في مجال التنمية ينبغي أن يفضي إلى تحسين العوامل المحددة لموقع السكن المالئم سواء آان ذلك بواسطة تدعيم 
وأي تعاون متقاطع مع استثمار في . ت اإلدارية أو الحكم أو اإلمداد بالخدمات أو التعاون التقني أو الفني ذو الطبيعة الماديةالقدرا

  .أو قطاع أخر ينبغي أال يؤثر سلبًا على معايير تحديد الموقع/المستوطنات البشرية و
 
  

  مبادئ تطبيقية أخرى  
ا  . مذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسانإن المبادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك ال        في الوقت نفسه، يمكنن

م       سكن المالئ اهيم من خالل       . األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال ادئ والمف ذه المب وتظهر ه
تم بواس            ات والتوصيات          الفقه الدولي لمراجعات الدول األطراف والتي ت ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي طة الهيئ

آما أنها تأتي أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متعددة األطراف،               . العامة لتلك الهيئات  
سان   راء الخبراء الموجودة في األدب القانوني، ومن الخبرة المتطورة        آومن   وق اإلن ق حق ق     . في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن

  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" عدم تجزأ الحقوق: "البد من وضعها في االعتبار تعرف بـ 
  

  عدم تجزأ الحقوق
ات حق      ن اإلدراك ب م يأتي  و.  مفهوم حقوق اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت نفسه             رز محتوي دما نف ه عن أن

  . من الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًا
سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل رك               . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ زل يت ة للمن ة أو الهيكلي دهور في المالمح البنائي فالت

ضمان الصحة     " شك يؤثر على التمتع بالحق في        السكان عرضة  للتلوث في المحيط المباشر للسكن، وهو بال          شة یكفى ل مستوى معي
الحقوق                25على حد ما جاء في المادة       " والرفاهة له وألسرته،   دولي الخاص ب د ال  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه

ة یمكن بلوغه    آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الص حق "االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته      –." حة الجسمية والعقلي
  .  من العهد12 المادة

دول، حيث                         وق التصويت في معظم ال ار حق ًا النك د مطابق ان محل         أوبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع سجيل والتصويت يتطلب ن الت
ده،   المشارآة في في "ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق آل فرد . domicile fixe إقامة ثابت  ة لبل إدارة الشئون العام

سان            " إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        وق اإلن المي لحق ادة  (آما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق
ام             سياسية ع ة وال وق المدني دولي للحق رد في          1966العهد ال ا             " آحق لكل ف ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام شارك في إدارة ال  أن ی

ة،       ب ارون في حری ادة   " (واسطة ممثلين یخت ل و           ). 25الم دولي للموئ رة أعضاء التحالف ال ع خب الم،     آوبتجمي ى مستوى الع خرين عل
ساني       صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "فت انتباهنا أيضًا إل ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل

  .  للحق في السكن المالئموسط الحقوق أو العناصر المكونة
ه               سر فهم ا يي ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي وق  . إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون ت وحق

بعض،                       . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       ى بعضها ال دة عل سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل ومع ذلك فعل
ي جاءت في اإلعالن                   .  الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي        والفصل سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق من األمثلة على ذل

صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق ى         . الع ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب دين أساس ي عه ي تبن سبب ف وال
ام                 أيديولوجيات الحرب البادرة المتعارضةا    دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966لتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي

صادية          الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال أي
ة الخاصة    "ق من حقوق اإلنسان وهو واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األيديولوجية أيضًا لتستبعد ح         من  " الحق في الملكي

ه الفصل          ). 17المادة  (هذا العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان             ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال
سياسية يعترف في         بين العهدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال أن العهد الدولي الخاص ب                ة وال الحقوق المدني

  :ديباجته، بأن
ة     .... السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري

سان م        ين آل إن ة الظروف لتمك سياسية،     المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ ة وال ه المدني ع بحقوق ن التمت
  وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

دهورات أخرى                    ي          . وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سياسية الت ة وال وق المدني سبة للحق بالن
ة          (الثقافية  /ةاالجتماعي/حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الحقوق االقتصادية        ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت

ؤلف ا  يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن وق" أجي صادية    [1]674..للحق وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن /  مق
                                                 

674[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 
the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . بيعتها وتخدم لحماية من جور الدولةترى الحرايت أساسًا مدنية وسياسية في ط ’Vasakمن وجهة نظر فاساك . الجيل األول من حقوق اإلنسان يتعامل مع الحرية
 ,freedom of speech, right to a fair trial.  المحاآمة العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهااألول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

freedom of religion,  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 21-1وذلك آما جاء في المواد من. 



ـ           فترشيح الحقوق المدن  . الثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتهاآات       / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "ي من  " جي
وق  " الجيل الثاني : "الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية         وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق

ة    ". جيل ثالث"مميزة عن الحقوق الفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير، أصبحت تعتبر آـ   ذه الرؤي وقد ظلت ه
ك                  " التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال وب في العه المطل

وق معرضة للت   خالتحقيق المتروي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال           ك الحق ق أو  اصة بتل حقي
اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     م حقوق اإلن ذا أن       .  المتدرجة أو الجيلي م، فال يمكن لطاقم األدوات ه ومن ث

ي تفصل                            ات الت ة أن النظري ل لحقيق ة، ب ة أو فكري يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحقوق اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي
  . ين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقعبدقة ب

  : ومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ـين الخاصين بح                            دين الدولي ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي وق  إن الحق في السكن المالئ ق

. وقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز            . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     
وق            سائر الحق ع الكامل ب ات              -ويضاف إلى ذلك أن التمت وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل الحق في حري ل رابطات   ( مث مث

رارات                     ) الجماعات المحلية  المستأجرين وغير ذلك من    اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت
وبالمثل، يشكل .  أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع        -العامة  

الغ       حق الفرد في أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير    دا ب ه أو مراسالته بع  مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل
  [2]675.األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم

 
  االلتزامات الجوهرية

الم                   إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص المعاهدات،        دول األطراف حول الع وب لل ه المحدد المطل دم التوجي وحدها، ال تق
ة ال ةلمعرف ا الدقيق دول  . تزاماته ب ال ة تطال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي والن

دابير  "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " باتخاذ خطوات" ي الت  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)" بتبن
" تدريجية"،  " مالئمة"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/ عليه تلك الخطوات     القليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون      

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  ي  ، تتضمن اون دول شمل  تع  وت
ة بال          ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة القائم ات التعاقدي إن الهيئ ة            ومن ثم ف ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق رصد تتحمل مهم

  . لإلمداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطراف
م   دول األطراف    : "3وفي تعليقها العام رق ة التزامات ال ة        [3]676”"طبيع صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال   وفى العه

  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 
ستويات األساسية                                دير، بالم ل تق ى أق اء، عل زام األساسي بضمان الوف ى من االلت يقع على عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن

وق       ام م                        . الدنيا لكل حق من الحق ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل واد    ومن ث راد من الم ن األف
ية،  يم األساس يين، أو من أشكال التعل أوى والمسكن األساس ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس الغذائي

د           ا بمقتضى العه زام األساسي ا         . ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماته ذا االلت ى نحو ال يحدد ه د عل رئ العه إذا ُق ى،  ف ألدن
  raison d’être .677[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 

دول        ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود مادية للدول           ة من ال زم آل دول د تل من العه
ا المتاحة      "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       ، "بأقصى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ  وق

ي هي تحت تصرفها في                   "التعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها           وارد الت د من أجل استخدام آل الم قد بذلت آل جه
   [5]678."سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا

ه                  " لدنياااللتزامات الجوهرية ا  "آما تتضمن    م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي
ق              . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم ين الت ومن ب

                                                                                                                                                                      
وهذه النظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما يجعلها ، ومن ثم فالجيل الثاني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادية، ثقافية

 أن تحجم عنها األعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال التي يفترض أال تقوم بها الدولة أو أي إن ;positive rights حقوق إيجابية 
  . الحقوق في سبيل إدراك -مثل اإلخالء القسري

وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق ." التضامن"الجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو 
  . غير مؤآدة قانونيًا لم تعد ملزمة بعد وومعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق. في المشارآة في التراث العام للجنس البشري

، وروج )مدنية وسياسية(وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستند على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق 
، حقوق التضامن، متمثل )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة(والعالم الثالث ). االقتصادية واالجتماعية والثقافية(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  . في نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من االستعمار المعطلة حتى اليوم
. 

 ). 1991 (9فقرة " .الحق في السكن المالئم: 4التعليق العام رقم  [2]675
  . E/1991/23) 1990(تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها الخامسة  [3]676
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]677
 .المرجع السابق[5]678



انوني                      االتساق بين التشريع المحلي والحقوق المنصوص عليه       ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق ا في العه
صادية             . الوطني وق االقت ة من الحق ق جوانب معين وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي

ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ز فوري دم التميي ل ضمان ع ه . مث ة أن ددت اللجن د ح ن وق صعب مواصلة" م ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ٍو طبيعي        - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ى نح ذاتها عل ضًا مع شروط           .  ل سق أي انوني يت سند الق ذا ال انون      وه ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء     ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام               "على، والتي تنص    )1969(المعاهدات   آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]679."إحدى المعاهدات

ات مع أطراف أخرى                         وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السياسية والت
  [7]680.يمكن أن تثار تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسان

م                     ربما يكون عدم التم      ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث دولي الخاص          . يي د ال د نص العه وق
رى،      ياء أخ ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت ولي  "ب راف أن ت دول األط ي لل ينبغ

ار بوجه خاص               األولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش        ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  .  في أحوال غي ه
ات             ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ة، أال توض الحال

 [8]681."األخرى
أي، أن هناك آثير من  . بالتطبيق الفوري  التزامات سلبيةوتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة       

دمير                                  ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال التدابير لتحقي
ين     صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ سفي للمن ة "التع ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م

 . تلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامة. الجماعات المضارة
  

  العمومية
یولد جميع الناس أحرارا ومتساوین في      : "حقوق اإلنسان بسيطًا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     

شرية  ). 1المادة  (."  والحقوق الكرامة ومن  . فالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب
دولي،  . وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إذا آان للحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل                وفي القانون ال

سق مع حق         يتناول العهد الدولي ا    ى نحو مت ع "لخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال
ة للحد األدنى من ا  التمييز إعماًال    سير          . اللتزامات الجوهري دول تف سمح لل ٍو خاص، ال ي ى نح سكن، عل ى من    وفي مجال ال الحد األدن

نهم دون         التزاماتها الجوهرية بشكل انتقائي، أي على        واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آمواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال
خ          " للجميع"أيضًا   اجرين، ال ال المه ين، والعم ك المقيم راد          . بما في ذل ل في آون األف انون تتمث دة المتاحة في الق والخصوصية الوحي

  . أعضاء في األسرة البشريةالمعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آ
ة في الماضي، آل              ة، واإلسهامات الثقافي وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد العبودي

ستويي                             ى الم ٍد سواء وعل ى ح انون والممارسة عل ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان ن هذا خدم آوسائل لتعزيز وترقية حقوق اإلن
دولي ي وال ًا أو    . المحل ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل وم

سان،                 . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      وق اإلن راف بحق ة في االعت وقد ساهمت المقاومة والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم
  : واالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوال. نونولكنها لم تحمل قوة القا
  :حدود مجال التطبيق

ام                        .35 ق باالحتك ا تطب ة أنه ة بفعل حقيق إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستوى العالم، تعد أيضًا ذات محدودي
 .ما، دون تطبيقها بعموميةإلى جماعة فكرية أوعقيدية 

ة العظمى      " الماجنا آارتا "فرضت   .36 واطنين خاصة                     1215أو الوثيق دة للم وق جدي ة حق ة آانت بمثاب ى الحصانة الملكي  حدودًا عل
 . ومع ذلك فإن هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الجغرافية للملك اإلنجليزي. المواطنين الحائزين ملكية خاصة

  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق
ة  "حققت   .37 ة والتي         " الثورة األمريكي ستعمرات اإلنجليزي ة الحق في                 أصبحت في الم ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي  في النهاي

ومع ذلك، فإن الحق في تقرير المصير آحق لصيق، طبق في .  raison d’étatتقرير المصير آحق قانوني شرعي وسبب للوجود 

                                                 
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27لتنفيذ في ؛ ودخل حيز ا1969 مارس عام 23 اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في [6]679

 ال -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "تذهب المادة أيضًا إلى أن ." امعاهدات
القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على يجوز إلحدى الدول إثارة الحقيقة 

 يظهر -2. مية أساسيةاستخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أه
 ”.االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة

عثة الدائمة الممثل الدائم، الب ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية [7]680
لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 

  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

  ."ألطرافطبيعة التزامات الدول ا: "3التعليق العام رقم [8]681 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم "} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]681 
 لكل شخص حق اللجوء إلى "ن  لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إ8ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن المادة " ،وفاءها بأداء إحدى المعاهدات

  ."المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون



ز             شعوب األصلية األخرى    . حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -أم
 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم-والذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا لإلزاحة

راد      الثورة الفرنسية، بكل انجازات     .38 ة لألف وق المحقق ا والحق ة في سياق         . ه وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت سعى الفالحون الفرن
 liberté, egalitéومع ذلك رفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، والمساواة، واإلخاء : الثورة

et fraternité وبترآيز فردي؛  
ة الخاصة         .  لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ     نتائج الثورة البلشفية أسست    .39 ا    . ومع ذلك رفضت الحق في الملكي ومع آونه

ات          ان األشخاص والمجتمع ة لحرم أداة عام ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه ًا لمنطق الغ أسست أخالقي
  .  أهمية تلك الحقوقوشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن

  
  التراجع

أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تحت قيادة عبد سابق صار في             
الم       Toussaint Louverture"رتوسان لوفرتيو"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي أنتجت الث

ق بمصالح        1801 عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة في             12فقط قبل    ة  ألسباب تتعل ، إمبراطوري
  . مرجعة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية في تاهيتي مع عواقب تمتد إلى يومنا هذا

ا في      وبالرغم من أوجه القصور المذآورة، فإن هذه الشواهد في           د ساهمت جميعه ي ق اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل
فقانون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي في شكل قانون          . تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي       

  . ظام القانوني متعدد األطرافدولي وعمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إنسانية بدون حماية متبادلة في الن
 حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت                    عموميةإن  

ات،  العموميةآما أن . شعوب الثقافات األخرى تستحق مستوى أقل    سواء ألسباب    تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من االلتزام
وق                    ة تنتهك الحق ى ممارسات تقليدي خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل

  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق
ة   آما هو الحال في       (وتفسير الحقوق باالتساق مع ثقافة ما        ة الثقافي سكن  المالئم اً    )  لل ًا محلي ي تطبيق رات دارجة    يعن ارات وتعبي  الختي

ازة، أو            اومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ضمان الحي ساوية ل ر مت لممارسات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي
الوراثة، أو أية حقوق أخرى من حقوق اإلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي ومن المرجح أن تنتهك آل                       

اعي  من   وع االجتم ا الخاصة             -أحكام المساواة بين الن دة فيين واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه در ال  الجن
   [9]682).1969(بقانون المعاهدات 

ترا     نفيذوبينما تمضي خبرة التطبيق والنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن ت    وع من االس تيجيات  حقوق اإلنسان، آاشفة عن عدد متن
ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       داد              )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق سماح باالرت ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي ، ف

اقم األدوات               ا في ط ا هن ر عنه ة واالستحقاقات المعب ادئ الالزم راهين       . بالحقوق بشكل ينتقص من المب د من خالل الب ا هو مؤآ وآم
  . القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكاناألخالقية والسند 

  
  خاتمة

أما .  إن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسان                 
فقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث      فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإلنسان أو معترف بها في ال           " مبادئ التطبيق األخرى  "

  . وضعها في االعتبار
ادئ اإلضافية    وضع هذهإن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على           المب

  . ها آخطوات إضافية في عملية الرصدفي االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاء
 الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم            ئةفعدم تجز 

فهي  " الحقوق المطابقة "أما  .  على العهد الدولي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد على الحق في السكن             4
ين                                  ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف مشتقة من حق

  . ومن ثم، فإن االستحقاقات أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم عدم التجزأ بشكل عملي. وآليات أخرى
 في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق تنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و

م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من       (، والمجسدة هن سكن المالئ د    ).  ح-أ عناصر الحق في ال إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب
ة             نفيذستوى الجهد المطلوب لت   المحلي بالنسبة لطبيعة وم     الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي

  .وبطرح حلول من جهتك لمشكالت في المجال والميدان
سه في المدى       ،  الحق في سكن مالئم فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم            عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م
دولي   لكل من 2لواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم            ا انون ال المصادر   ومصادر الق

  . الشعبية
األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة هذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آمادة لدورة 

فبتطبيق . ومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافية.  آانتابية، أيتعليمية، تدري

                                                 
 



المنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع جميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض 
  .والمعتمدة بعضها على بعض موضع الممارسة الحية

 
   الضمانات.4

  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم
يمكن أن . سوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدك

ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . نبدأ بالتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي األآثر آلية
قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني 

  .في السكن المالئم
التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية(ة ومن ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصديقها على المعاهدات الدولي

أو (ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة . اإلنساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددة
 القواعد والقوانين أما على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب أن يساعدنا التقييم على تحديد أي. في الدستور الوطني) مساوية

. المشرعة أو النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق يخوله الحق اإلنساني في السكن المالئم
يفترض أن تمثل السياسات والبرامج والمؤسسات العامة والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور التطبيق العملية 

  .لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني على أقصى المستويات اإلجرائية المحليةالمكملة 
  

  هنا یبدأ التحري
عددًا من األسئلة " الضمانات"اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في التحري عن 

اعًال، وبالتالي سوف فمن اآلن سوف يصبح دورك أآثر تف. للراصد آي يجيب عليها
نتبع منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام 

  :إلى الخاص ومن ثم نرآز على
االلتزامات الناتجة عن التصديق متعدد : التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 

 . للمعاهدات ذات الصلة) دوليًا وإقليميًا(األطراف 
ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض والسكن :  واألحكام الدستوریةالنصوص 

 .المالئم
 .التشريع والقانون المحلي: النظام القانوني الوطني 
تشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي أو آشخصية : المؤسسات 

 .اجتماعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفي
 .دى على مستوى البالد بأآملهاذات التطبيق واسع الم: السياسات 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: البرامج 
 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

 الحق وبهذا التنظيم والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق من الحقوق االثنى عشر التي يخولها
" المصادر"وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك األسئلة من خالل األقسام السابقة عن . اإلنساني في األرض والسكن المالئم

فقد تعرفت، على سبيل المثال، وحددت العديد من أدوات المعاهدات متعددة األطراف التي تضمن الحق ". المبادئ الالزمة"و
 سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال الصورة الخاصة بكيفية ترجمة تلك المعايير إلى نالمالئم واآلاإلنساني في السكن 

  .ضمانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من حقنا اإلنساني تختار أن ترصده وتقوم بتقييمه
ًا في        (مانات المتعلقة بالمبادئ الالزمة للتطبيق      في اعتباره الض  أن يضع   لقائم بالرصد   ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ا وضحت آنف آم
اقم األدوات     3في الخطوة رقم    " سكنلالمبادئ الالزمة بالتطبيق على الموقع المالئم ل      " واد         ).  من ط ي وجدت في الم ادئ الت ذه المب وه

أمين   بلية للالقااألولى بجميع المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان، يفترض أن تكون من العمومية و          تطبق على مستوى العالم من أجل ت
م واألرض             ة                . السياق الخاص بتحقيق آافة الحقوق، وليس فقط الحق في السكن المالئ ى قم أتي عل ل، أو ت ادئ تظل ذه المب وحيث أن ه

ا      ذه  . اإلطار الحقوقي الذي ينطبق على السكن واألرض، فإنها تظهر أوًال في قائمة األسئلة في مسار تحقيقن ة    وه ئلة تتضمن قائم األس
وائم توضيحية؛ أي          . (من األدوات القانونية والتعليقات من قبل الدول لضمان هذه المبادئ المظللة أو الالزمة             ذه ق نرجو مالحظة أن ه

ى الوضع في                                ق عل ا ال ينطب درج هن ا تجد أن بعض من الم أنها ليست شاملة أو نهائية، وقد تكون على علٍم بضمانات أخرى، وربم
  .) دكبال

ه ضمانات        ريوبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح     ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  حول ال
  . أآثر دقة وعملية تضمن تحقيق الحق في السكن واألرض عمليًا على أرض الواقع

الخاصة بتطبيق المبادئ ) المتعلقة بالسياقعامة أو ال(ت الحالية الضمانا) 1(ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا تتضمن اختبارًا لـ 
أي، تقرير المصير، وعدم التمييز، (حالة الحق القانوني الخاص بالموقع المالئم لسكن  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في الالزمة

الضمانات ) 2(، وأيضًا )، والتعاون الدوليعدم النكوص/ الجندر، وحكم القانون، وعدم التراجع-والمساواة بين النوع االجتماعي
  . عن الضمانات المذآورة أعالهالمشارآة والتعبير عن الذات) الوظيفية والمحددة(المحلية 

 



 ضمانات تطبيق المبادئ الالزمة 
  تقریر المصير

  نًا سياق السكن؟أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، متضم
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد ا 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في             ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

  نظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟صالح القرارات في الم
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(عالمي لحقوق اإلنسان اإلعالن ال 
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    (إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002) (تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
  أي المعاهدات اإلقليمية صادقت أو انضمت إليها الدولة، وتضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، بما في ذلك سياق السكن؟

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(لحقوق اإلنسان االتفاقية األمريكية  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
ؤتمر        ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح     هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ات اقليمي

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(رارات المفوضية األوروبية ق 
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 

س                    وق اإلن ان، أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق التحرر من التمييز، آمبدأ الزم وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  



  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(لطفل اتفاقية حقوق ا 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117العمل الدولية رقم اتفاقية  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(تفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم ا 
  ) 1961(اتفاقية تقليل األشخاص الذين ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن 
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

ًا     زاحين داخلي خاص الم شأن األش دة ب م المتح ات األم صويت  ) 1998(توجيه ه بالت م تبني  UNHRCRت
E/CN.4/1998/53/Add.2 1998  فبراير11 بتاريخ . 

  )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )متنوعة( لألمم المتحدة قرارات الجمعية العامة 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب(إعالن وبرنامج عمل دربان  
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال     أي المعاهدات اإلقليم   وق، ش ية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق
  ذلك سياق السكن؟

  
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) وروبيةاأل(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

   من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999(إعالن قمة اسطنبول  
 )متنوعة( العربية قرارات جامعة الدول 
 )2000(إعالن المنامة  



  )1995(إعالن الرباط  
 

   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي
اعي                  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    -أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن تطبيق الم در، آمب  الجن

  ؟من حقوق اإلنسان، شامًال ذلك سياق السكن
 

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(الحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص ب 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1970(مام خاص بالبلدان النامية  بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهت131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
م أو ت    خ، أو صوتت في     هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم ات، ال جمع

 الجندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال  -صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي           
  ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
امج عم  الن وبرن ان إع ن    {ل درب ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ي             ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي اعي  أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق وع االجتم ادئ    -ن الن در آأحد المب  الجن

  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(ماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لح) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

و  ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف اعيالق ياق -ع االجتم ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن
  السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  



 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )وعةمتن(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

امًال                   سان، ش وق اإلن أي المعاهدات الدولية انضمت اليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق حكم القانون، آمبدأ الزم وحق من حق
  ذلك حيز السكن؟

 
 )1984(ة أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسي 

  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(السياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (هداف والمعايير األساسيةاأل( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل    ات، ال م أو تجمع مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق حكم القانون آمبدأ الزم وحق من الحقوق، ممتدًا أيضًا إلى مجال السكن؟
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(الميدان االجتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(عالن اسطنبول إ 
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
الن وبرن  ان إع ل درب ن    {امج عم ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
م ا               ق حك ضًا              أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبي د اي ذي يمت ة، وال ادئ الالزم انون آأحد المب لق

  إلى مجال السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  



 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(ق اإلنسان والحريات األساسية لحماية حقو) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول
  مًال ذلك سياق السكن؟القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ حكم القانون آمبدأ الزم، شا

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(رباط إعالن ال 

  
  عدم التراجع 

ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، 
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115 العمل الدولية رقم توصية اتفاقية منظمة 

  
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها 

شر، وتن    ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ع  ف دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق صادية ل وق االقت ذ الحق في
 واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة    إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي          اني     (ة الجدي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(رية إعالن فانكوفر للمستوطنات البش 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
رام،                  ما هي المعاهدات اإلقليمي    دأ عدم التراجع  في احت ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ة التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن

  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(عالن األمريكي لحقوق اإلنسان اإل 
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  



 )1995(إعالن الرباط  
في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف 

ا               ة بم ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق
  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(ت اإلنسان اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبا 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  التعاون الدولي

ة التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، ما هي المعاهدات الدولي
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 )1984(لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعام •
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  •
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  •
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  •
  )1966(اص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخ •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية(سياسة االجتماعية  بشأن ال117اتفاقية العمل الدولية رقم  •
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  •
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
  )1961( بشأن سكن العمال 115لعمل الدولية رقم توصية اتفاقية منظمة ا •
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  •
 )1951(اتفاقية الالجئين  •
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  •
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  •
 

تفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار ا
صادية     وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ضمان احت دولي ل اون ال ق التع ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل

  ن المالئم؟واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسك
 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(ان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس 
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  



  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(هانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ إعالن جو 

  
ضمان                              دولي ل اون ال دأ التع ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ا أو االن ة بالتصديق عليه ي قامت الدول ة الت ما هي المعاهدات اإلقليمي

  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما 
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(األساسية لحماية حقوق اإلنسان والحريات ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في 

وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق
  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(ارات جامعة الدول العربية قر 
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
ما هي االلتزامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدولة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، 

  .  للحيازة والتحرر من نزع الملكيةوتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبالتالي الضمان القانوني
  

ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية على 
ل األطراف في تعد مراقبة تلك االلتزامات المهمة المعهود بها إلى الدو. اإلعالنات غير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسية

  .والتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراقبون من الحكومة والمجتمع المدني) الدول المصدقة(المعاهدة 
آما يجب أن نضع في االعتبار أن بعض اإلعالنات متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية والمالية 

تلك االتفاقيات قد تعوق . ر اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسانالدولية قد تشمل معايي
الثقافية ولذا يجب أن تحتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسان /االجتماعية/التمتع بالحقوق االقتصادية

  في المقام األول وليس العكس 
 
 

  ضمانات محلية 
   تصدیقات وتعليقات دولية

سكن  االحصول على المالئم، خاصة    صادقت عليها الدولة تضمن الحق في السكن      انضمت إليها أو    أي المعاهدات الدولية     م لل د   (؟لموقع المالئ لمزي
  .)من التفاصيل ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق امكانية الحصول على السكن

  
  أحكام دستوریة

  وز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم بما في ذلك الموقع المالئم للسكن؟هل تح 
 

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟ 
  

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من عدم التمييز؟ 
  

   الجندر؟- تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساواة بين النوع االجتماعيهل 
  



  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟ 
  

  حسين المستمر للظروف المعيشية؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في الت 
  

ا                                ا فيه سان بم وق اإلن ة في ظل إطار عمل وأهداف حق ات الدولي ه، يضمن إجراء العالق ا يماثل ة دستورا، أو م هل تحوز الدول
  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

  
  النظام القانوني القومي

  ع المالئم للسكن، آحق منفصل في النظام القانوني للدولة؟هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم، شامال الموق •
  
  هل يتماشى التشريع القومي مع الحق اإلنساني في األرض والسكن بما في ذلك الموقع المالئم للسكن؟ •
  
  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ •
  
الحكومة ويتم /ع الحق في التحرر من التمييز؟ ما هي القوانين التي شرعتها الدولةهل يتماشى التشريع القومي والمحلي م •

  تطبيقها بالفعل لضمان عدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة الموقع المالئم للسكن؟
  
 على الحق في تحقيق الموقع المالئم للسكن تتالءم وتتساوى هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصولهم •

  مع اآلخرين؟
  
 هل يحافظ القانون القومي والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالموقع المالئم للسكن؟ •
  
والتمثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة  •

  المتعلقة بالسكن واألرض والموقع المالئم للسكن ؟
  
  هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة؟ •
  
 تعمل داخل البالد، في ظل هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي •

إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم شامال 
  الموقع المالئم للسكن؟

  
ني في السكن المالئم بما في هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنسا •

  ذلك الموقع المالئم للسكن؟
  
هل يتميز أداء القضاة والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك الموقع المالئم للسكن ما  •

  هي األمثلة على ذلك؟
 

  شرائع ومؤسسات
  

  لحكومة تمثل آمالهم في تقرير المصير؟هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات ا 
  

ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن  
  المالئم خاصة الموقع المالئم للسكن؟

  
  د شروط الموقع المالئم للسكن؟ هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحدي 

  
ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في  

  السكن المالئم خاصة الموقع المالئم للسكن؟
  

الجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع ا 
  في السكن المالئم خاصة الموقع المالئم للسكن؟

  



التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  
  وخاصة الموقع المالئم للسكن؟

  
ارسات االجتماعية المتماسة معها التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في ما هي المؤسسات االجتماعية والمم 

 الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة الموقع المالئم للسكن؟
  

   ذلك؟آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن الموقع المالئم للسكن لمن يحتاجون 
 

  السياسات
  ما هي السياسات التي تطبق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة الموقع المالئم للسكن؟ 

  
ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 

رير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتق
  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي

  
  الئم للسكن؟آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من الموقع الم 

  
  آيف أثرت السياسات الوطنية إيجابيا على الموقع المالئم للسكن في البالد من اجل ضمان عدم التمييز؟ 

  
آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تحسين ظروف الموقع المالئم للسكن في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون  
  ذلك؟

  
  ق العدالة إلى تعظيم ظروف الموقع المالئم للسكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقي 

  
آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق مثل  

  الموقع المالئم للسكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟
  

اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات  
  احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من الموقع المالئم للسكن لمن هم في حاجة إلى ذلك؟

  
ممارسات دولتك الرسمية في ضمان الحق في الموقع المالئم إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو  

  للسكن؟
 

  البرامج
) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(ما هي الخطوات التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  

إصالحات قانونية، تطوير البنية التحتية، طرق : تشملقد (من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من الموقع المالئم للسكن؟ 
  )الخ....تنفيذ وتطبيق اآثر فعالية، برامج تسجيل السكان، برامج للنظر في التصديق على العهود الدولية وتقييم تطبيق حقوق السكن

  
 تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة

وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق 
  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي

  
لمنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم وخاصة ما هي برامج  القطاع الخاص أو ا 

  الموقع المالئم للسكن؟
  

  آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف الموقع المالئم للسكن؟  
  

عمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على الموقع ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري ال 
  المالئم للسكن في الدولة؟

  
هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تحسين  

   لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض وقضايا الميراث؟ ظروف الموقع المالئم للسكن في مجال السكن خاصة



  
ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن هم  

  وقع المالئم للسكن؟في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الحق في الم
  

آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من الموقع المالئم للسكن  
  لمن هم في حاجة لذلك؟

  
ود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها برامج اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حد 

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من الموقع المالئم للسكن لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين  

  لسكن لكل من يعيش على أرضها؟الموقع المالئم ل
 

  المشروعات
سنوات أو منذ آخر / سنة(ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  

الموقع المالئم في شكل مشروعات استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من ) تقييم قمت به
  للسكن؟ 

  
ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم،  

  وخاصة الموقع المالئم للسكن ؟
  

  للسكن؟ آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف الموقع المالئم  
  

ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على  
  الموقع المالئم للسكن في الدولة؟

  
تهدف وتؤدي إلى هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها  

  تحسين ظروف الموقع المالئم للسكن في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض و قضايا الميراث؟ 
  

ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة  
  ك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الموقع المالئم للسكن؟لمن هم في حاجة إلى ذل

  
آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من الموقع المالئم للسكن لمن  

  هم في حاجة لذلك؟
  

لخاصة اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود ما هي الطرق التي ضمنت بها مشروعات اإلسكان العامة وا 
الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من الموقع المالئم للسكن لمن هم في حاجة 

  إلى ذلك؟
  

اد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليج 
  من خالل مشروعات تطور بالفعل من الموقع المالئم للسكن لكل من يعيش على أرضها؟

 
 موازناتال

 العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانية مع أهداف اإلنفاق موازناتما هي ال 
 الحقيقية؟والتطبيق 

  
هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج والمشروعات المؤثرة على  

 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟
لشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات  اموازناتهل يتمتع العامة وأفراد الشعب بإمكانية االطالع على  

 التأثير على ما تخوله حقوق السكن من الموقع المالئم للسكن ؟
  

هل تدعم المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية  
 لحق في السكن من الموقع المالئم للسكن؟ للمحتاجين خاصة بالنسبة لما يخوله ا



  
ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من القدرة على تحمل  

 األعباء؟
  

 ن الموقع المالئم للسكن؟ما هي االلتزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله م 
  

 ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من الموقع المالئم للسكن؟ 
 
   عقبات، عراقيل، عوائق.5

لقانوني للسكن المالئم، في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناصر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح ا
وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيما يتعلق بتصنيف الحق مع االلتزامات 

سي ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات االجتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئي. الموازية على الدول المصدقة
تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واألولويات المحلية . لحقوق اإلنسان على مر التاريخ

  .آما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق على الحالة التي تتناولها. لحقوق اإلنسان
  

ضمانات                              وفي هذه الخ   م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م طوة فإنك تتق
وق                    . المكونة له  ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق سوف تنتق

ات                      عينات األسئلة . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان  التالية تساعدك آراصد عل
م                            ع المالئ ان من حق وعنصر الموق اك والحرم سبب في االنته والعراقيل والعوائق والتهديدات والقيود التي تسببت في أو هددت بالت

  .الذي نتعامل معه حاليًا
  

وافر         عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أ        سئلة طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت
فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وضعنا،                  . أفضل وأآثر المعلومات ثقة   

  :تالية لمعلوماتكإال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات ال
 .التمام أو األحكام 
 .درجة التفصيل والتحديد 
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  
 ).نقص التناقضات: مثال(تكامل المعلومات  
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(االستخدام الفعال للغة  
 .االرتباط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكن: االتصال 
 ).لسمعة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمعا(مصداقية المصدر : المصداقية 

  
ي سوف تحدد                               ع المحل سكن والواق ساني في األرض وال ة للحق اإلن دات النظري ين التأآي ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسجام ب

دعم   . لحق في الموقع المالئماآلن إلى أي مدى تساهم العوائق، العقبات، العراقيل، التناقضات في انتهاآات محتملة أو فعلية ل       وسوف ت
  : األسئلة التالية تلك العملية

  
 عقبات تعترض المبادئ الالزمة  

  تقریر المصير
 هل الناس غير راضين عن شروط الموقع المالئم للسكن؟ 

 
  هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة دور فعال في تحديد شروط الموقع المالئم؟ 
د المجتمع إلى المعلومات الكافية أو القدرات الكافية للتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في الموقع هل يفتق 

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات"انظر {المالئم للسكن؟ 
بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يخوله من حق في الحصول هل تعد األمية عائقًا أما الحصول على المعلومات الكافية للتمتع  

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات: "انظر{على الموقع المالئم للسكن؟ 
 

  عدم التمييز
 إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في الموقع المالئم للسكن؟ 
أي نوع من التمييز الممارس عشاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو ) مجتمع المتضررهل يخبر ال(هل هناك  

  مؤسسي في صورة ما يؤثر على  الموقع المالئم؟ 
  للسكن؟ما هي طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق بالموقع المالئم  



تدهور السكن ويعرض المجتمع إلى التلوث وظروف هل المجتمع معرض إلى شكل أو نمط من التمييز البيئي، يتسبب في  
 }"السلع والخدمات البيئية في طاقم األدواتانظر أيضًا الحق في {أخرى ضارة على المستوى المادي واالجتماعي؟ 

 
   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي

 لمالئم للسكن؟الموقع اهل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يطبق على تفعيل الحق في  
الموقع المالئم هل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على  

  للسكن؟
هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآور واإلناث في جميع  

  األعمار؟ آيف؟
 

   القانونحكم
هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات ذات الصلة دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإلنساني في السكن  

 المالئم؟
هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية يمكن أن تحد من اثر الضمانات  

  مالئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في الحق المخول المكانية الحصول على الموقع المالئم للسكن؟الخاصة بالحق في السكن ال
 هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السكن؟ 
سكن هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصلة والتي تغطي الحق اإلنساني في ال 

  المالئم؟
هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتعلقة بتنفيذ الحق  

 اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 بسلطة مستقلة؟ ) القضائية، التشريعية، التنفيذية(هل تعمل الفروع الثالثة للحكومة  
 الثة للحكومة بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل نظام واحد من القانون؟هل تنسق الفروع الث 
  الجندر؟-هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن المساواة بين النوع االجتماعي 
 والمشارآة والتمثيل هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة 

 الديمقراطي؟ 
 هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟  
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات الدولية في إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان،  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ متضمنًا ذل الحقوق
هل يفتقر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك امكانية الحصول على الموقع  

 المالئم للسكن؟
 هل تضع قوانين التخطيط معايير للموقع المالئم للسكن تنفذ باالعتبار في حقوق األرض والسكن؟ 
ساهم معايير التخطيط في عملية الفصل أو التفرقة العنصرية مقسمة الفئات االجتماعية على أساس اللون، الطبقة، العرق، هل ت 

 أو أي مكانة أخرى على نحٍو تعسفي؟
الدفاع هل تعوق أوجه القصور القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في  

 ؟امكانية الحصول على الموقع المالئم للسكنعن الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في 
هل أخفقت الدولة المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مشكلة بذلك حدود على خيارات  

 كبرى للحق اإلنساني في السكن المالئم؟البحث عن العدالة ووسائل االنتصاف أمام االنتهاآات ال
 هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة؟ 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

 يمقراطي؟الد
 امكانية الحصول على الموقع المالئم للسكن؟هل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  
أو السياسات المكافحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك الضمانات الخاصة /هل هناك قصور في انفاذ القوانين و 

 األيتام، الخ؟النساء واألطفال، و: بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل
أو صادقت عليها /هل تخفق السلطات المحلية في االعتراف علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحقوق اإلنسان والتي وقعتها و 

 الدولة والتي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذلك الحق في امكانية الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
 تحقيق االنسجام بين القوانين القومية وااللتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في فيما يتعلق بتشكيل هل أخفق التشريع في 

 سياسات تؤثر في الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة امكانية الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
السكن واألرض، بما يشمله ذلك من الحق في امكانية هل يعتبر التشريع القومي والمحلي غير متسق مع الحق اإلنساني في  

 الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
 امكانية الحصول على الموقع المالئم للسكن؟هل يعد انفاذ القانون غير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في  
لسكن المالئم بغرض االلتزام والحفاظ هل المسئولين عن انفاذ القانون في حاجة إلى تدريب ومعلومات حول الحق اإلنساني في ا 

 امكانية الحصول على الموقع المالئم للسكن؟على الحق في 



أو القضاة إلى الوعي والتدريب على حقوق األرض والسكن والذي يخولهم الحفاظ على /هل يفتقد المحامون ورجال النيابة و 
  امكانية الحصول على الموقع المالئم للسكن؟والدفاع عن الحق في 

هل أخفق النظام القومي للمحاآمة بأي صورة آانت في قبول مطالب الضحايا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم  
  امكانية الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ضحايا انتهاك الحق في 

حماية، وتعزيز، وتفعيل الحق هل يخفق حكم القانون، أو القواعد، أو انفاذها في حكم قوى السوق بشكل فعال لضمان احترام، و 
؟ وآيف يؤثر هذا )على سبيل المثال، السيطرة على االحتكارات، وإجراءات التصحيح والتعويض القانوني(في السكن المالئم 

 امكانية الحصول على الموقع المالئم للسكن؟على التمتع بالحق الذي يخوه الحق في السكن والمتمثل في 
ظمات المجتمع المدني من الدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات التي من شأنها توفير احترام والدفاع هل يقيد القانون المحلي من 

 عن وتعزيز وانجاز الحق فيالسكن، متضمنًا ذلك الحق في امكانية الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
 

  عدم النكوص/ عدم التراجع
على الحصول على الموقع المالئم للسكن، ن، خاصة المؤثرة منها في هل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السك 

 الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ ) العام أو األعوام(مدار الفترة 
الحصول على هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  

 ؟ الموقع المالئم للسكن
هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم في الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  

 الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
خيرة،خاصة ما يؤثر منها في هل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم فيالفترة األ 

  ؟الحصول على الموقع المالئم للسكن
هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكلية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم،  

  ؟الحصول على الموقع المالئم للسكنخاصة ما يؤثر منها في 
الحصول المستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق هل أخفقت برامج على  

  على الموقع المالئم للسكن؟
هل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحق  

 الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ ا يتعلق بالحق في اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيم
هل أخفقن مخصصات الموازنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحقاإلنساني في السكن المالئم، خاصة ما  

  الحصول على الموقع المالئم للسكن؟يتعلق بالحق في 
، خاصة بالنسبة للفقراء الحصول على الموقع المالئم للسكنوط إلى أي مدى جاءت جهود الحكومة قاصرة في تحسين شر 

 والفئات المستضعفة أو األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟ 
 

  التعاون الدولي
هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في  

 ئم للسكن؟ وهل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع الحصول على الموقع المالئم للسكن؟الحصول على الموقع المال
سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق ) دول، أو مؤسسات مالية(إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية  

 الحصول على الموقع المالئم للسكن؟بضمان الحق في 
فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون دولي، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه "طوات هل أهملت الدولة اتخاذ خ 

 في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟) خاصة الفقراء والمستضعفين(وامكاناتها لضمان حقوق الناس " مواردها
  
 

 عقبات محلية  
  شراع ومؤسسات

 الحصول على الموقع المالئم للسكن، هل هناك فجوات أو أوجه لمالئم وبقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن ا 
قصور لدى الدولة، الحكومة، ومؤسسات عامة أخرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما تخوله حقوق السكن من 

  الحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
تي توجد آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الحق ما هي المؤسسات العامة أو التابعة للدولة ال 

 اإلنساني فيالسكن المالئم، خاصة الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
 ؟هل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسسات المجتمع المدني والتي يعتمد عليها المجتمع 
 الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر وتنفيذ هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير 

 الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحصول على الموقع المالئم للسكن؟



ي في تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنسان) بما في ذلك القواعد االجتماعية(غير الرسمية ) الشرائع(ما هي المؤسسات  
 683السكن المالئم، وخاصة الحصول على الموقع المالئم للسكن؟

 
 ؟  الحصول على الموقع المالئم للسكنهل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية لحماية  
لهيئات التعاقدية ذات هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام المالحظات الختامية الخاصة با 

 الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟
 

  سياسات 
هل تتقاعس الوزارات ذات الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات المؤثرة في  

 ن؟ الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة الحصول على الموقع المالئم للسك
ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، وخاصة، الحصول على  

 الموقع المالئم للسكن؟ 
 

هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير المصير في تحديد شروط وظروف  
 مالئم للسكن؟ آيف ولماذا؟ الحصول على الموقع ال

على نحٍو إيجابي ) حتى بالرغم من التصريحات التي تفصح عن نية رسمية(هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  
  الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ آيف ولماذا؟للتأثير على 

الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ سينات في ظروف  الجندر إلى تح-هل أدت السياسات القومية للتعامل مع النوع االجتماعي 
 آيف ولماذا؟

الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ خاصة لمن هم هل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  
 في حاجة لذلك؟ 

صة عن طريق رآود أو تدهور الحق هل أخفقت السياسات القومية للسكن في تأمين التحسين المستمر للظروف المعيشية، خا 
  الحصول على الموقع المالئم للسكن خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟الذي تخوله حقوق السكن في 

أو الرجوع إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في /هل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبار في و 
  الحصول على الموقع المالئم للسكن، وأي هذه االليات تلتزم بها الدولة؟السكن المالئم و

إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بالحصول على الموقع  
  المالئم للسكن األمنة والتحرر من نزع الملكية؟

نفذة لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار حقوق اإلنسان عن طريق هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة م 
وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة الحق في 

 الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
 

  البرامج
تقييم أو (الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/العام(ة التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة ما هي الخطوات السلبي 

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ وقد يتضمن ذلك قوانين تقليل المساعدة ) قياس قمت به
 نحدار جهود التفعيل أو التنفيذ؟ القانونية، تدهور البنية التحتية بدون اصالح، ا

ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن المالئم،  
 ؟ الحصول على الموقع المالئم للسكنخاصة 

 
مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير تحسين هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو  

 ضمان القانوني الحيازة والتحرر من نزع الملكية، في مجال السكن، خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ ظروف ال
  هل البرامج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟ 
دار في الخيارات للتعاون الدولي من أجل تحسين هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انح 

 أو انجاز الحق في السكن المالئم، خاصة الحصول على الموقع المالئم للسكن؟/وتقدم احترام، والدفاع عن، وتعزيز، و
ين هل تقاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير تابع 

 لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا من أجل تحسين الحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
 

  مشروعات

                                                 
ري في ظلها األنشطة الرسمية وغير بهذا المعنى تضم قواعد اللعبة التي يج" المؤسسات. " المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يضم آل من المؤسسات الضامة والموصلة 683

على سبيل المثال الحادثة من خالل الشباب، (الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات والقاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة 
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، .  ووفقًا لـ دوجالس س).التكنولوجية، التحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، وغيرها من السلوآيات الجديدة

 ." اخنراع انساني يشكل التفاعل اإلنساني"، تعد المؤسسات 1993



ما هي األعمال أو االخفاقات ذات الصلة والتي تمت من قبل الدولة وأدت إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  أو  
لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في الحصول ) ية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت بهالماض) األعوام/العام(االستكشافية في القترة 

 على الموقع المالئم للسكن؟
ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف في  

 ؟ قع المالئم للسكنالحصول على الموضمان الحق في السكن المالئم، خاصة 
 
 

هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف الحصول على الموقع المالئم للسكن؟  
 آيف ولماذا؟ 

هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في  
 ع المالئم للسكن؟ آيف ولماذا؟ الحصول على الموق

هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلية أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن والخدمات العامة وأزاحت دور  
ضمان اللحيازة والتحرر من نزع الملكية ومسئوليات الدولة والسلطات المحلية في انجاز الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة 

 اجة إلى ذلك؟لمن هم في ح
  

 موازنات
هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول النفقات العامة في قطاع السكن، أو في مجاالت تؤثر على التمتع  

 بالحق اإلنساني في سكن مالئم، بما في ذلك الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ 
لمعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة في هل هناك نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في ا 

  مجال السكن والمرتبطة بالحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
 هل تعد الموازنات العامة غير مالئمة لضمان الحق في السكن المالئم، وخاصة الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ 
لموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤثر على الحصول على الموقع هل هناك قصور نفقات في ا 

 المالئم للسكن؟
هل تعكس بنود الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات لتحسين  

على الحصول على الموقع المالئم للسكن، ألولئك السكان المستضعفين والمحتاجين داخل ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا 
 بلدك؟ 
هل يتوفر للعامة امكانية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي تعمكل في  

  ي الحصول على الموقع المالئم للسكن؟مجال السكن ولها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من الحق ف
هل المعلومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولين والمؤسسات المسئولة عن التحسين المستمر  

  للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
امات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها في قطاع السكن، مضمنًا ذلك التأثير السلبي على هل تؤثر االلتز 

  الحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
 على على أي شيء تؤثر االلتزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في قطاع السكن، بما في ذلك الحصول 

  الموقع المالئم للسكن؟
ماهي السياسات المالية التي تقيد من الموازنة العامة وتأتي بعواقب سلبية على قطاع السكن، بمافي ذلك الحق في الحصول على  

 الموقع المالئم للسكن؟
 هل انجاز الحصول على الموقع المالئم للسكن مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟  
التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان، وبالتالي تجنب الفساد، والتواطؤ واالحتيال والتمييز، هل تخفق الدولة في  

  والمحاباة، والمعاير التعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الحق  في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
حصول على الموقع المالئم للسكن، فرديًا هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على ال 

  وآذلك جماعيًا؟
هل تسمح سلطات الدولة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول على الحصول على الموقع المالئم للسكن؟  

  فرديًا وآذلك جماعيًا؟
زين للحصول على امكانية الحصول على الموقع هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعو 

 المالئم للسكن؟
  الحصول على الموقع المالئم للسكن، خاصة للفقراء والمستضعفين، والمعوزين؟هل تفتقد الدولة إلى موارد لتأمين  
 مالئم للسكن؟ الحصول على الموقع الهل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئمو 
أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن من /هل هناك صراع في بلدك يعوق المؤسسات الخاصة و 

 ؟ الحصول على الموقع المالئم للسكنظروف 
بما في ذلك هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم،  

وهل تعوق هذه الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة فاعلين على المستوى الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ 
 العام والخاص؟ 



 
  .األآثر ضعفًا/  تحدید الضحایا.6

فراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق األرض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األ
  .آما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضح. الذين يظلون أآثر ضعفًا وعرضة للتأثر

  
 شعوب أصلية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 

ومن الهام تحديد عدد األفراد المتأثرين ونسبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل . مصادرة األراضي
  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص

  
ايا والسكان يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والشخصيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضح

. آما أن األرقام والبيانات الديمغرافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاك.  األآثر ضعفا
اد ومن خالل معرفة الضحايا واألفر. شاملة أآثر من نوع واحد من أنواع التمييز) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 

آما يعد تحديد جوانب . أو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد أي مجموعة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعل
سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي عوامل ديموغرافية (الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 

 .رضها في النهايةمكمًال للصورة التي سوف تع) أخرى
  

  .المجموعات األآثر ضعفًا/التمييز بين الضحایا 
أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 

 عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء معين ضد سيما في مرحلة الحقة من العملية وذلك عند اختيار المراقبين والمدافعين
وعلى أية حال فمراقبة األآثر . االنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما حدث بالفعل
لى التدخالت الالحقة الالزمة من ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد تحديد حل معين للحالة سوف يحافظ على ترآيز المراقب ع

  .أجل اإلعمال الكامل للحق في األرض والسكن المالئم
  

التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع الترآيز على البعد اإلنساني في ) عينة(وتوجه األسئلة 
 .الئم للسكنقضية انتهاك ما يخوله الحق في السكن من الحصول الموقع الم

 
  الضحایا

 :حدد نوع وشكل انتهاك الحصول على الموقع المالئم للسكن 
o عدم وجود مأوى 
o اإلخالء القسري 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o  وطنون، جماعات مسلحةعصابات، مست(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
  

  من الذي تأثر بانتهاك الحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟
  

  هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي 
  

  :حدد التفاصيل الديمغرافية للضحايا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o د ونسبة العمال المهاجرينعد  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o لك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصاديعدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذ.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

  ...)ريف، حضر، (أين يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان  



  
  تلك األوقات؟متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟ أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك  

 
 

  :الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
o حدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال للحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن:  

 عدم وجود مأوى  
  اإلخالء القسري  
  الهدم التعسفي 
 إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
  امةمصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الع 
  )عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة  

  
  من هي الجماعات األآثر عرضة النتهاك الحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ لماذا تعد اآثر ضعفا؟ 

  
  :حدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثال 
o سبة الالجئينعدد ون  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث  
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o رومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصاديعدد ونسبة السكان المح.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

النساء، األطفال، (قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي  
  )العمال المهاجرون، المزارعون/ن، العمالالشعوب األصلية، سكان األحياء الفقيرة، الالجئو

 
 

  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب
عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على يتطور موقف قضيتك وينال تدعيمًا 

األنواع المحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل الترآيز على 
/ لحرمان متعدد الجوانبالمجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مثالية ل

ويجب على القائم بالرصد أن يحدد تلك األشكال المتعددة من . المتداخل
  ).أعاله(الحرمان لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء 

تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها 
حق في السكن المالئم أو انتهاك قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك ال
  :متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطة

  
  النساء
  هل تعد النساء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ 

  
  ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى؟ 

  
  مارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها بحقها في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟هل تعوق م 

  
هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في الحصول على الموقع  

  المالئم للسكن؟
  
  



  األطفال
صول على الحصول على الموقع المالئم للسكن آعنصر من عناصر الحق في السكن المالئم إلى هل تعوق ظروف السكن الح 

 حد ظهور العنف واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنزل أو المجتمع؟
  

م تعليمهم هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر الحصول على الموقع المالئم للسكن، مالئمة لألطفال إلنجاز أو إتما 
 واستذآارهم؟

  
هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر الحصول على الموقع المالئم للسكن، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستويات الصحة البدنية  

 والعقلية؟
  

هل تساهم ظروف المعيشة المنحدرة والفقيرة في إنكار أو انخفاض مستوى التمتع بالحق في التعليم خاصة لألطفال؟ آيف يظهر  
 5العنصر رقم ) انظر أيضا الحق في المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات(؟ ذلك

  
  ...الجماعات العرقية، وغيرها 

 من هم ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكار الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ 
  

من حقهم في السكن المالئم خاصة الحصول على الموقع المالئم ) األآثر ضعفًاالضحايا أو (هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  
 للسكن ألنهم ينتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو شعوب أصلية؟ 

  
  آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، على الوضع الحالي؟  
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ك           " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي العاملين بمجال حقوق اإلنسان بكل مرحلة من مراحل عملي

ضارة عن انتهاآات                 عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائي      ار ال دخل لتخفيف اآلث ان الت م أو آ ة ضد انتهاك الحق في السكن المالئ
ة الر                   . حدثت بالفعل  سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق اك           صد وقد يشترك نفس الع ان يكون هن  وفي بعض األحي

ة   ن هذه إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمبطريق
ا             ة ذاته ة في العملي ر من منظم ر من شخص أو أآث اك،    ف .ومكملة لبعضها البعض وذلك في حالة اشتراك أآث ان هن ى سبيل   إذا آ عل

ة تتخصص   أو منظمات  ، فرق عمل    المثال ا ف       مختلف ة بعينه اطق جغرافي ذه   إفي دراسة األوضاع بمن ق ه أنه    ن تطبي ة من ش أن اآللي
  . في مثل هذه الحاالتوارد حدوثه ساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقائق الي

  



ة الرصد، سواء           إنما  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم       منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    ى عملي ائمين عل وي حجة الق تق
س   دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    اهيري          أو تحليل ال د          . ياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم م فهي تحشد التأيي ومن ث

  . للحرآة من أجل وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهم
  

سكن                    إومن هذا المنطلق ف    اك الحق في ال ة لكل         ن التكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته دها بدق تم تحدي م ي المالئ
تم اخذ                ) ويقصد بها هنا األسرة   (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال متضررة ثم يتم جمعها ، وبالتالي فف

  . عينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررة
  

اس      وعلى الرغم من ذلك ف     ة للقي ر القابل د الكمي   هناك أيضًا الخسائر غي ا في         أو التحدي ارير به سجيلها وإعداد تق ضا ت ين أي والتي يتع
  . ويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل للجدول الخاص بالقياس سردية، صورة

  
يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلدك مثل قانون     (ألجل  ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة ا           

ثًال من أجل                        الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل المرور والخالفات التي تنشأ في هذا الشأن أو الق
در             نإ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي  التحديد ال

ين الرا اون ب ر من التع زمنصدآبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت ك ف. ومجتم ى جانب ذل ن إ إل
دار الوقت      ى م م  وم . الحصول على قدر آبير من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ن ث أن ب يوصي  فإن

ل            ي امج و    تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو تنسيقه من قب ديهم برن ذين ل زام با  هؤالء ال اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل
  . المدى البعيد

  
تنا                 تسعى  هذه األداة   إن   ة، وألغراض دراس ا ف   لقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ضحايا   إهن ن ال

سيين  ذا   الرئي ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته ن ج رة م اتهم مباش تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ؤالء ال م ه صد به سيق
سري     خ  ،االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخالء الق اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ

ذين يتعرضو                 يطلق   م هؤالء ال ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال و  نعل ال    خسائر  ن للخطر ويتحمل  ناتجة عن أفع
ر مباشر، و                        شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب       موجهة لغي ر      من ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال

  . ي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئمفي التقييم النهائ والضرر الذي لحق بهم المباشرين
  

اس     " المنهجية"يحتوي العمود الثاني والمعنون      ة      " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   بجدول القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل
واع    آراصد  ه  هذا العمود هو الذي تقوم في     و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى  التي تم تقديرها وحسابها ، آما يرشدك         سجيل أن بت

م           "االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع الخسارة أو التكلفة في           سكن المالئ وم        " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال
ط أم                        .  بدراسته ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل د   وفي هذا المكان أيضًا يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف  تمت

ازل   د المن دم أح راء ه ن ج ًا م ضررين جماعي ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ود . لمت ذلك العم وارد ب أن الوصف ال
  . يجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود سطر أو سطرين" المنهجية"
  

غير أننا نوصي بأن   (حسب رغبة القائم عليها     " كن المالئم نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في الس      " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ائج                  ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن حساب      .)يشترك جميع المراقبين في دراسة أي ى سبيل المث  وعل

وفي جميع . ضع عمود إضافيخسائر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب و       
ة االنتهاآات الخاضعة للدراسة         المي لتكلف الي ع م إجم واردة في       . األحوال من الضروري الوصول إلى رق يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريحة من التكلفة باستخدام المعادلة المرفقة ببرنامج 
  

  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و فاصيل اتبع الخطوات للوصول إلى ت
  

  . الخسائر المادية للضحايا 
 .الخسائر غير المادية للضحايا 
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  
 ). متضمنة الخسائر االجتماعية(الخسائر غير المادية لغير الضحايا  

  
  

  لتكلفةا/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر
  الخسائر المادیة للضحایا 

  المــبانــــي
سجالت    . القيمة السوقية العادلة للمنزل، أو المأوى أو أي مباني أخرى       رد في ال وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت

داً         إوعلى سبيل المثال ف   . الرسمية لمعظم القوائم الضريبية الحديثة     سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي



سوق               قديمًا ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ة مع القيم ضا    .  غير متوافق مع الزمن الحالي بالمقارن د تكون أي وق
أو أي طرف آخر   الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر " السعر"، وهي القيمة التي يعبر عنها     "قيمة المضاربة "القيمة السوقية أقل من     

يم  - إذا تم الحفاظ على جزء منه -معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وبعد إجراء تغييرات عليه          للتداول في النهاية أو إعادة التقي
المشارآة السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى        يتمثل في   والمرجع الذي يعتمد عليه في تحديد القيمة السوقية         . فيما بعد 

تعتمد المنهجية األساسية على الحصول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط        . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      
  . العادلةأو التداولية بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة السوقية 

  
ة         وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة       د القيم ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل العقارات التي وق

  . السوقية هو التكلفة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحالية
  

ذه          تمثلون في  الضرر في هذه الحالة ي     م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي
   . ت آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم الحيازة التقليديةالوحدا

  
  

  األرضقطعة 
ار                        قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        انبي العق ة ج د قيم ا تحدي تم فيه ي ي وائم مع األوضاع الت األرض والمباني بشكل منفصل للت

ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المباني، ولكنه ينص             امثالعلى سبيل   ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     
زاع           . على الحق في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني           آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند حدوث ن

ا عل                 . على إحداهما دون األخرى      اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب ى حساب            وفي حال ك، وجرى العرف عل ى نفس المال
  . ، يمكن الجمع بين قيمة المباني وقيمة األرض أيضا في النموذجقيمتهما معًا

  
ا               ى أو حيازته ى من       . وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم عليها المبن ة، يكون عل ك الحال في تل

ل إ  يم أن ينتق ة التقي سائر  يجري عملي ساب الخ ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ي بعض  . ل ك، ف رغم ذل وب
ه بالضرورة            ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة "الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ل   " أرض دول تم نق أو ي

ا إذا آانت الحال               ولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم      . ملكيتها إلى الدولة   ة ليحدد م ذا   ة على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د  هك عن
  . حدوث اإلزالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمه

  
زل ف              ا المن ام عليه ه   هذا وفي حالة قيام الدولة بمصادرة األرض المق ة عدم وجود قي           إن ة األرض في حال د قيم ة سوقية   يصعب تحدي م

  . وفي مثل هذه الحاالت يتم تحديد تكلفة األرض من خالل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخر. محددة للمنطقة المقصودة
  
  
   حتویاتالم

ة جرد بالم              ات ينبغي على آافة المتضررين أن يتعاونوا مع فريق العمل الميداني في عمل قائم دت ودمرت أ    حتوي ي فق ة الت اء   الفعلي ثن
سوقية        قيمة اإلحالل وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على أساس         . عملية الهدم  ة ال د  .  لجميع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه خ (تك ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه واد الغذائي س، والم اث، والمالب ل األث ) مث
ة    . إلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكون آافية لتغطية تكاليف اإلحالل   عرضة ل  ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . (إلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي فقدت أو دمرت نتيجة لعملية الهدم            وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
ن    األخرى ذات  ي ال يمك ة أو الت ر المادي سائر غي ك، فالخ ع ذل ا؛ وم اليف اإلحالل له د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي القيم

درج في              " الخسائر غير المادية للضحايا   "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           ا يمكن أن ي في النموذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به

  
  ازیةالخسائر المو

  
ذه الخسائر ممتلكات        شمل ه يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية التي أصابت ضحايا غير مباشرين بشكل خاص، وت

وفي حاالت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات         . الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات التي اتخذت        
  . ، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما قد تدمر تمامًاثًالأو المتفجرات م

  
  :البنية األساسية

ة أو اإلخالء أو المصادرة                               ة اإلزال ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني
ائي أو من خالل       مثال ذلك، اإل. والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    د آهرب ا بمول تم إحالله مداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح

ة        . شراء الطاقة من مصدر بديل     ى عملي اج إل د تحت ة، ق والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب
ك         والتكلفة. إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبية لعنصر         - اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش



وع العمل                                  ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل  -العمل بالسعر السائد الستئجار ه  تمث
  . القيمة التي يجب حسابها في هذا القسم

  
  الخسائر التجاریة

ذه الخسائر             إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء      سم، وه ذا الق ة في ه ذه التكلف درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه  أو المصادرة خسائر تجاري
  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي

  
  المعدات واألصول

دا                     ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . داتيشمل هذا البند قيمة اآلالت والمعدات، واألصول األخرى، مثل األث
سلة أو ورش اإلصالح    . يشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين والتي فقدت أو أضيرت في الحادث         ك أن المغ والتي  مثال ذل

ا، وينبغي أن ت                   ا ورده تم التعامل معه ة ي ذه الحال ذه الممتلكات    حسب  تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ة ه ذا  ضمن قيم  ه
  . الرقم

  
  متوقعالدخل ال

وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن العجز عن تقديم السلع والخدمات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،                      
ل           . أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الوفاء بها بسبب الحادث            ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث

د                   . ختلفةبطرق م  ا لتحدي تم تطويره محلي ا ي د من الخسائر منهج العمالء           "ويتبع هذا البن ا ب سوق وعالقته شرآة في ال ة ال آأحد  "  مكان
ي للمؤسسة               ى    (األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال التي تتكون عبر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل

  ). قانون التأمين
  

  اري والدیون والعقوبات الرهن العق
ية     ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ة المال ي عالق أنها أن تلغ ن ش صادرة م الء أو الم ة أو اإلخ إن اإلزال

ك،   ورغم. والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة المادية، مثل المواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار                 ذل
ات أو                                    املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ي حصل عليه يم الت ك الق سئوليته عن رد ثمن تل ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م

أما في حالة تخلى المدين عن . زيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا القسم على المدى القصير والمدى الطويل
ذه الخسائر         ) مثال في حاالت الكوارث الطبيعية    (اته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية          الوفاء بالتزام  ينبغي رغم ذلك حساب ه

  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 
  
  

  الماشية
شمل ه           د ي د، وق ذا البن ا تحت ه الزم     يتم حساب قيمة الماشية المفقودة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه ة العمل ال ضا تكلف ذا أي

وع من العمل          ذا الن تئجار ه ة اس ة      . خالل الوقت الذي أنفق في جمع الماشية التي تشتتت على أساس تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم
ع في الظروف الطب                             ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم ة  الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع الماشية أو منتجاتها في الظروف الطبيعي يعي

ذآورة                      . على المدى القصير والمدى الطويل     ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ستخدم في العم ات ت وفي حالة حساب قيمة الماشية آحيوان
ود                         د من خسائر المحاصيل، أو البن ة المواصالت، والعائ ادة في تكلف ية، والزي ذه الماش تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه

   .األخرى ذات الصلة
  

  األرض
يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير المرتبطة بالمبنى الذي وقع عليه الضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو         

وقد تكون هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،            . الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرنا أعاله        
ة اإلخالء                 . تمت مصادرتها بشكل منفصل   أو أراضي    ا آنتيجة لعملي وقد تفقد هذه األرض بالكامل بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته

ى              . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك الحق في األرض تمام
  . في تلك الحالة، يتم حساب قيمة األرض محل التقدير آخسارة آاملة. ط الناتجة عن اإلخالءاألرض أو استصالحها نتيجة للشرو

  
  األشجار والمحاصيل

ة                         ات مماثل ادة زراعة نبات ة إع ى أساس تكلف ل للحصاد عل ارا أو أي شيء قاب يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم
د                      أما القيمة غير المادية والقيم    . محلها شكل سردي تحت بن درج ب الخسائر  "ة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن تن

ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي ة للحصاد              . حسبما يكون مالئم تج محاصيل قابل ي تن ة األشجار الت ا قيم أم
على المدى القصير والمدى      (التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول        وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار         

سها أو                 ). الطويل ع األشجار نف ع من بي ويجب حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق
  . محصولها

  



ضا   -آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   إن  -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي  له
ة            . قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع ويمكن حساب األضرار المصاحبة     . ويتم حساب األضرار البيئية على أساس تكلف

عادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في لذلك على الحياة البرية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إل
وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . وآلما أمكن ينبغي إدراج القيم الكمية تحت هذا البند        . ذات الوقت 

ر      التقريري في آل من األقسام المتعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه ا                ا هو أآث ى م لخسائر تتجاوز إل
  . عمومية

  
  األجور/في الدخلاالنخفاض /الخسائر

ا                    رزق مرتبط ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم قد يترتب على فقدان المن
ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (م ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجوره فو. بالمسكن أو باألرض التي فقدت   وذل

ا، أو              . الوقت الذي يمضي دون عمل منتج نتيجة للحادث وما يترتب عليه من أحداث             دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت
ان العمل   بعيدا عن م) مؤقتا أو بصفة دائمة  (تفرض الضرورة ضمان عمل بديل، خاصة إذا آان المكان المخصص إلعادة التوطين              ك

ل من األجر أو                        . المعتاد ى المدى القصير أو المدى الطوي دخول األخرى عل ة األجور وال ة، يجب أن نخصم قيم ولحساب هذه القيم
وع الحدث                  ل وق ة قب ى عمل     . الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظروف العادي وحيث أن الحصول عل

ا األخرى،                 جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض      ة وبعض المزاي  المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سابقة، واألقدمي
ة للحساب    . فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل وقد تكون األقدمية في العمل غي

ة      . ة بالمقارنة بزمالء العملالنقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاص   ا تحتمل إمكاني ة نظري ذه األقدمي ومع ذلك، فلو آانت ه
  . الترقية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذا البند أيضا

  
  الرعایة الصحية

ار             .  سلبية على الصحة    قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج           اعيين آث ين واالجتم اء الطبيعي د سجل آل من العلم وق
د       . اإلخالء وإعادة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة          ائج الملحوظة تحت بن ذه النت درج ه وبينما ت

سان أو  .  بوضوحله قيمة يمكن حسابها    ، فإن عالج هذه اآلثار    "الخسائر غير المادية للضحايا   " ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن
م  "األضرار الصحية األخرى ترجع إلى قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير                  األل

املة لحساب                        ". والمعاناة ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه ضحايا      ويمكن أن يشكل أي نموذج يؤخذ من مث الخسائر الصحية لل
  . تحت هذا البند

  
وغالبا ما يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤقت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن             

ة،    مثل اإل(ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . يوفرون لهم هذا اإليواء البديل في مساآنهم الخاصة    نفلونزا، الجرب، سوء التغذي
  . قيمة إضافية تضاف إلى تكاليف الرعاية الصحية) الخ
  

  اإلیواء المؤقت
ة مع                    زل عن سكنى بديل ة للمن ازة اآلمن ان من الحي غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم

ة أ          ة أخرى     األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ى أساس سعر           . و في منطق ة ، والتي ينبغي حسابها عل ه قيم سكن ل ذا ال وه
آخر                        شكل أو ب ضا      . اإليجار العادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ذا أي ؤدي ه وي

ذ                  ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال ارهم             إلى اتساع التعريف الحقيقي لمن ه ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ين يق
ا                ي يتحملونه ى أساس الخسائر الت ة عل ك          -ضحايا من الدرجة الثاني ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال

  . أضيروا مباشرة من اإلخالء أو المصادرة أو الهدم
  

  المصاریف القضائية واإلداریة
ات               عند التعرض لخطر وقوع    ضائع والنفق ق بالوقت ال ضحايا لخسائر تتعل  االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد يتحمل ال

ل وقوعه        (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ذا الخطر قب ة ه ة معرف ك في حال وينبغي حساب   ). وذل
ة  قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل          ة (آل من العمليات اإلداري دفاع   ) البيروقراطي ة وال شارات القانوني و   . واالست ى ول حت

ة أو منظمات          (آانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات              ر حكومي القاعدة  منظمات غي
ذه الخسائر         أن يحددوا قيمة لت   ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   ود    . (لك الخدمات بهدف حساب ه اليف الجه وتتحدد تك

  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا"اإلدارية للموظفين العموميين فيما يلي تحت بند 
  

أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال ى  /وقب اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له سكن مالئ ى م ضحايا عل ال
ة         . ادة البناء أو للحصول على مسكن     ترخيص إلع  املة الرسوم والخدمات القانوني ة ش ذه العملي ويجب حساب التكاليف التي تنفق في ه

  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها
  

  المسكن البدیل



م            ل ودائ ديل مماث ا           . (ويدرج هنا تكلفة الحصول على مسكن ب م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي د       فتك واء المؤقت  "أعاله تحت بن "). اإلي
ة األساسية                                   اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ل للمسكن ال ى سكن مماث شتمل عل ويقصد بالمسكن المماثل أن ت

ديل، حسب الظرو        . والموقع والخدمات  . فوقد يتضمن ذلك حساب قيمة الخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع
دل                    رقم المع ا، وال مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها السوقي قد يكون مختلف

ة األساسية أو الخدمات   . يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   . وقد يكون ذلك المسكن مماثال في معظم خصائصه، ولكن تنقصه البني في ه
ي               الحالة يجب إضافة تكلف     سعر المحل ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني اثال للمسكن             . ة إحالل ه د مم ان المسكن الجدي ل، إذا آ وبالمث

ساآن،                         ا ال األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة العائلة والجماعة األصلية التي ينتمي إليه
  . الموضح بعد" المواصالت"بند يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت 

  
ة                            أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة بدرجة أو ب ة دائم ه طبيع ة المدى     "وحيث أن هذا البند من الخسائر ل . من النموذج   " الخسائر طويل

ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في                       إن حساب ه الي ف ة، وبالت ة طويل م عملي وعادة ما يكون الحصول على مسكن بديل دائ
  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك

  
  إعادة التوطين

ضا     . تشكل نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطين   ذا أي شمل ه د ت وق
ديل قصير المدى أ            سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت ل المدى  قيمة الجهد والوقت المبذول من قبل أشخاص عدي وينبغي  . و طوي

  . حساب آافة التكاليف المتعلقة بذلك بقدر اإلمكان
  

  تكلفة المواصالت
ى المواصالت             إن (هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو المصادرة وما ينفق عل

ى محل              . صليفي ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األ       ) وجد وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في االنتقال من وإل
ام   ابر، والقي ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل رزق، وزي مصدر ال

  . بالمهام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخ
  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا
  الصحة 

ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه      إ
ه ألحد أطراف الجسم من خالل                    . في صورة مادية   ه أو فقدان دان الشخص لحيات ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فق
ال   الممارسة القانوني  ذه     . ة على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع وهن

  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك
  

  الحيز المكاني المتاح للحياة
لمعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى  ن تقليل الحيز المكاني المتاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير ا          إ

سية                       ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال األسر التي تعرضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء أو األقارب في المن
د    ة تق        .  مثل العصبية الدائمة واألرق باإلضافة إلى احتمال اإلصابة بأمراض الجل ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل دير الخسائر  ومن هن

  . شرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي تعرض لها المتضررين
  

  الحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازل
اب                      ازل في أعق اء المن أن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي للحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بن

الء أو ال دم أو اإلخ دير      اله ي تق ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف ستهلك وال ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك م
  . الخسائر

  
  األضرار النفسية

يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذهني والضرر النفسي والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو                      
ات     اإلخالء أو المصادرة استخد    ذه العملي اجم عن ه شرد الن أن     . ام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت ذا الخصوص ف وفي ه

ذه                       ل ه شونها في مث ي يعي اة الت ى المعان ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ األطفال هم أآث
ل       وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقي      . الظروف ة مث شريعات المحلي ى الت اس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل

  . تلك المتعلقة بالمرور أو التأمين
  

  تشتيت األسرة 



ات  إ صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح ى ت ؤدي إل د ت سكان ق ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ن عملي
اط ا      . العائلية ى اإلحب ول                      إضافة إل ر المقب سلوك غي راد لل ذا الوضع بعض األف دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن لنف

  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية
  

  فقدان المجتمع
ؤذي التماسك      ن عمليات اإلخالء وخسارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي              إ شتيت المجتمع وت ى ت إل

زة                          ا من األجه ل  (االجتماعي بمرور الوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث
خ               ي ال ى أشك        ). الدعم الموجه لرعاية الطفل بأشكاله المختلفة ، وتقسيم العمل على المستوى المحل د األشخاص عل دعم  حيث يعتم ال ال

تحملن                                 ساء ي أن الن ذا اإلطار ف ة أخرى ، وفي ه ة من جه هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآة في األنشطة االجتماعي
  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك

  
  االستثمار في البنية األساسية 

ة     ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية ا          إ ل والطرق         (ألساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) مث والس
سري أو      . آانت أجهزة اإلدارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء         وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإلخالء الق

  . مكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوعيةالمصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال ي
  

  االستثمار في المرافق الصحية ونظم التخلص من المخلفات
ة                  إ اب الخدمات العام يما في غي ا   .ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلول بسيطة والس ومن هن

ه والتي           فأن البنود الضرورية للتخلص من الم      دم أو اإلخالء أو خالف ات اله اجم عن عملي شتات الن خلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل
اة متضمنة الحق في            تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الحي

  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات
  

  لحمایة األمنيةاالستثمار في أجهزة ا
ذه          إ ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه

ذا                   الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إلى جانب ذلك فأن الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه
  . عنف االجتماعيال
  

  االستثمار في البنية التحتية التعليمية
ؤدي                   إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س ن المشروعات المنفذة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت

ام الدراسة      (إلى انهيار التعليم الرسمي      ة وح      ). مثل عدم انتظام أي د بمثاب زل يع ة حيث       أن آل من ة التعليمي ة التحتي دة من وحدات البني
  . يعمل فيه األبناء على أداء واجباتهم

  
  الموروثات 

اك                         إ أثر وال شك من جراء االنته ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان والثقافة تت
وعلى جانب آخر فأن الخسائر غير . ه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائرومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذ   

ة   "القابلة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة                    الخسائر غير المادي
  . لحق لهفي النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في م" للضحايا

  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 
  البيئة والنظام البيئي 

ات              إ ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف ن مختلف أشكال انته
اة في   اإلخالء وما يستتبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني الم   سكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي

  . بيئات غير آمنة وخطيرة عليهم
  

  األقدمية /الحيازة
ة                 إ ازة آمن ع بحي ة والتمت ة من جه ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث الملكي

ى       أن هؤالء الضحايا من جراء . للمأوى من جهة أخرى    درة عل دون الق دان األرض يفق د فق  انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع
ا           . تقديم النصح أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك       ي عاشوا به اطق الت ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف آ

ة بال               ا               لفترة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني م إليه م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال . مقارن
ر ملموسة ولكن يمكن               ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي آذلك فأن التدهور البيئي الناجم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س

  . حسابها أيضًا في النموذج



  
  التهميش السياسي 

يس            إ دول ل د من ال ادة            ن األشخاص المشردين في العدي ات إع وان ثابت ، أي أن عملي ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق  ل
يما في ضوء                     ا وال س وا إليه ي نقل اطق الت التوطين تؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن

  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة
  

  يش االجتماعيالتهم
ه                   إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي يعيش به يعني عادة فقدان التكامل االجتم

ة                               ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع أطراف المدين م للعيش ب تم نقله ذين ي فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال
  . ية االجتماعية على حد سواءالتحت

  
  

  مخاطر أخرى 
قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ن فقدان المنزل واألرض ورأس المال االجتماعي        إ

ساء الالتي تعرضن    وفي هذا السياق فا. الطبيعية التي قد تضر بهم وال سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخل    ن الن
  . للتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على انتهاك حقهن في السكن المالئم

  
  
  
  

  الخسائر المادیة لغير الضحایا 
  الشرطة

م أو تخفيف األضرار الن                   إ ذا        ن المسئولون المخولون بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ اك ه ة عن انته اجم
اتهم                                   ذلك مرتب م وآ ام عمله إذا قمت بحساب عددهم مضروبًا في ساعات وأي ة ، ف ام للدول اق الع الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف

  . والمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على حجم اإلنفاق العام الذي تتكبده الدولة في هذا الشأن
  
  

  الجرافات 
ازلهم        ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . تسن المحاآم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال

ى     . انصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه العمليات           ائم عل ى الق ين عل وفي الحاالت األخرى فيتع
ات             مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة اس      ذه العملي ل ه ام لمث اق الع د اإلنف شغلونها لتحدي ذين ي تخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال
  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم

   القانون اممارسو
ستهلكون                    إ اآم ي املون بالمح  ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق األرض والسكن ألحد األشخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع

ة الخاصة لكل                   ه والتكلف ذي يبذلون د ال أن مستوى الجه ذلك ف ة ، آ المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزانية العامة للدول
  . تساعد أيضًا في تقدير التكلفة في اإلنفاق العام) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 

  
  الجيش 

وات المستخدمة        ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات اله إ سية وهي الق ة العك ذلك في الحال دم أو المصادرة أو اإلخالء وآ
ذه                      دًا لوضع ه ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه لمنع مثل هذه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف

  . التقديرات في نظر العامة
  

  القوات األخرى 
ذه                       في بعض الحاالت تستعين األج     ام والوظائف في حين أن ه بعض المه ام ب هزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي

  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا
  

  البيروقراطية والمسئولين 
ذلك ا  اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت ضمين عملي ضًا ت ك أي ة يمكن ة المطلوب راءات اإلداري لخطوات واإلج

  . وغيرها من المهام المكتبية في المؤسسات العامة في دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامة
  
  

  الخسائر غير المادیة لغير الضحایا 



  التكلفة االجتماعية 
شية                     ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في       إ ه ، حيث أن الظروف المعي  حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل

ة            . المتدهورة في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي           ات عدائي ق عالق ى خل ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم آما أن فق
ه               بين السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في ال            م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . مكان األصلي أو آ

ة في                     ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل د ت سة ق شية البائ الظروف المعي
  . انخفاض الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة

  
  النظام المدني 

ادةإ رتبط ع دني ي ام الم دهور   ن النظ ة ت ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت صادية واالجتماعي وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ  بال
د رد                             ة تع زع الملكي دم ون سكان واله اري لل ل اإلجب الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق

سكن         فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء    احترام الحق في ال ا ب ازاء عدم التزامه ة ب من المسئولية الواقع على الدول
  . المالئم للسكان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذ

  
  الشرعية السياسية 

ى أرضها االنتهاآات                      إ ي ارتكبت عل ا الت ة ذاته ى شرعية الدول ة وحت سياسية والحكوم ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزاب ال
تها               تت تم دراس ي ي التوازي ف  . أثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد من حقائق وأرقام حول الحالة المعينة الت ن إوب

زة             ذه األجه تعادة شرعية ه ة اس ة الحال تكلف ه يتضمن بطبيع العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نتجت عن
  .  تي اهتزت أمام أعين العامةومصداقيتها الرسمية ال

 
 

 مصفوفة الخسائر 
 

 قائمة محتویات السكن 
 
  أصحاب الواجب / صاحب.8

إن المسئول عن رصد حق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب الواجب من الناحية القانونية 
مع اآلخرين إما في عملية االنتهاك أو في حل ) أي الدولة ووآالئها(ني ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانو. والمعنوية
إن جمهور النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتما إلى . المشكلة

عمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه أو أ/صورة آاملة وواضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض و
  .اآلخرين من البداية وحتى الوقت الحاضر

  
وآما ذآر آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية حيث أن الدولة هي 

وتتمثل واجبات الدولة  . ن وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوقالكيان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسا
  :في ثالث نواحي

o تجنب الحرمان  
o حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان 
o توفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المساندة والعدالة للمحرومين. 

  ولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهلوربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الد
وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب . حماية أو معالجة الحرمان وذلك من خالل العقبات المحددة آنفا

 .مثل الكوارث الطبيعية أو الكساد االقتصادي العالمي
  

فمن الممكن . ي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تسهم في حدوث انتهاكإن المؤسسات المحددة أو القوى الت
وربما تجد أن .  والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وطنيين IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . مان سواء بشكل مباشر أو غير مباشرهؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحر
أي في حالة (ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . لديها نفس األثر مثل الدين أو الممارسات االجتماعية التقليدية

ال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، الشرآات الخاصة على سبيل المث).  للضحايا اإلنكار أو الفشل في حماية وضمان تقديم العون
وفى بعض . تحصل على أصول بصفة منتظمة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليات إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضي

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . الحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية سياساتها الواضحة بشأن التعويضات و إعادة التوطين
ليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للمشروعات العامة الدولية ولذلك فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين ا

  .المختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجب
  



 تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى وال يجب أن نغفل حقيقة أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم
فما هي مسئولية الدولة في . ما آان عليه، من الممكن أن يكونوا أيضا أعضاء في المجتمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحايا

 هذا الوضع؟
إن الدولة بصفتها الجهة القانونية المسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق 

لسكن المالئم عليها واجب يتمثل مباشرة في تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان اإلنساني في ا
والمناطق التي تمارس فيها (لتنظيم سلوك األفراد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها 

إن معاهدات حقوق اإلنسان ... من أجل الحفاظ على الحقوق) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر
والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق وغيرها من األدوات ترشد الدول 

اإلنسان من قبل أطراف ثالثة ليس فقط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ولكن 
  .أيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات المعنية أو الدولة نفسها

 
واجب وااللتزامات القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك استخدام وللحصول على مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب ال

بكفاءة بما أن آل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة من " طاقم األدوات"
  .أصحاب الواجب الذين يتماشون مع هذا العنصر

 
  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين

فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة الحصول على الموقع المالئم للسكن والتحرر من نزع الملكية؟ وما هي هل  
 تلك الخطوات المهملة؟

...) مثال عن طريق القضاء، العودة ، التعويضات، الخ(هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واألآثر ضعفا وساندت الضحايا  
هاك حقوق السكن وخاصة الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات الوقائية فيما يتعلق بانت
  واإلصالحية؟

مثل تعليم حقوق اإلنسان، (هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق في الحصول على الموقع المالئم للسكن؟  
ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه ....)  إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخالحمالت، إعالنات الخدمة العامة،

 اإلجراءات؟ 
هل هي عقد أم . ما هي عالقة الدولة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باالنتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقة 

 اتفاق معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاية سياسية، الخ؟ 
  

   إنكار الحصول على الموقع المالئم للسكن؟فيالفاعلون آخرون أثر هل : أصحاب الواجب الثانویين
هل هناك فاعلون آخرون محليون غير الدولة مسئولين عن إنكار حق الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ من هم  وما هي  

  ؟أدوارهم
 مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية (IFIs)ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية  

الدول / أومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط التي تؤثر على الحصول على الموقع المالئم للسكن في المجتمعات
  المتضررة؟

في تحديد السياسات والشروط الخاصة بحق الحصول على ما هو دور وتأثير الشرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية  
  الدولة المتضررة؟/ الموقع المالئم للسكن في المجتمع

آيف يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئولية انتهاك حق الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ والى أي مدى يمارسون  
 االنتهاك؟بالتأثير على سياسات الدولة وبرامجها والقوانين الخاصة 

  
 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزامات الحصول  هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 

 على الموقع المالئم للسكن؟ ولو آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ 
  

لى حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم ما هي تفاصيل تلك السياسات أو ميثاق العمل؟ وآيف يعملون ع 
 والحصول على الموقع المالئم للسكن؟

 
 هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر مع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟ 

 
 تملة غير المقصودة في االعتبار؟قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل يضعون العواقب المح 

 
في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية انتهاك  

 حق الحصول على الموقع المالئم للسكن؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟
 



في تنمية السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان حق اإلنسان في هل تفتقر السلطات المحلية إلى االستقاللية  
 المسكن المالئم وخاصة الحصول على الموقع المالئم للسكن؟

 
هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستقاللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة  

   وإنكار التزامات الدولة وسياستها الوطنية؟في االنتهاك
 
  يمتقي

 إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالحصول على الموقع المالئم للسكن؟ 
  

ل على الموقع إلى أي مدى يكون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالحصو 
 المالئم للسكن؟

 
 
 
9 .Actions 

The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 
but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.  
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(website regularly for updates and further reference org.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  
Develop “limited equity 

cooperatives”684 Gather information for 
community to consider 

tenure options 
Inform and train 

community in pursuing 
land-tenure options685 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  
Conduct training for 

community on their human 
right to adequate housing686 

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
                                                 

684 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 
limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

685 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research and 
Education Program, University of California, 1996). 

686 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 



formulation with well-defined 
human rights orientations 

Legal service organizations 
and centers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities687 

Organize popular 
resistance to HRAH 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)688 

Community blocks housing 
rights violations by State and 

non-State entities 

Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH689 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns690 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)691 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 
on an affirmative-action 

basis 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education692 

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)694 

Convince public of violations 
and need for resolution 

                                                                                                                                                                      
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  

687 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 
Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

688 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

689 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 
690 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
691 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 

692 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 
guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 



to build strong 
argumentation693 

Public-information 
campaigns695 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)696 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 
Community housing and built 

environment upgraded on-site 
as alternative to relocation. 

Organize and divide 
volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social 
capital697 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Identify and locate 
absentee landlord699 

Establish a tenants union698
Community presents a 

common position in defense 
of its rights and interests 

Cooperate and negotiate700  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution701 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

                                                                                                                                                                      
693 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 

Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

694 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  

695 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
696 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

697 Ibid. 
698 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  
699 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
700 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

701 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 



Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions702 

Cooperate with National 
Human Rights 
Institutions703 

Propose and lobby for the 
implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights704 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner705 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing706 

Maintained and upgraded 
social housing 

Train in negotiation and 
mediation skills707 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing708 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 

Develop community/local 
government cooperation 

Propose and implement 
National Shelter Strategy709 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

                                                                                                                                                                      
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

702 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 

703 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 
(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 

704 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action [Professional 
Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 

 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 
705 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

706 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 
707 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

708 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," in 
Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

709 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 



Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

rights systems)710 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 
retrogressive violations)711 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law712  
Law and policy enforced to 

respect, defend, promote and 
fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Collect sufficient data to 
determine material and 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., Violators prosecuted and 

punished 

                                                 
710 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 

E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 

711 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
712 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

713 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 
prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   



nonmaterial losses to 
victims of housing and land 

rights violations 

India)713 Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 
Lobby parliament 
Raise test cases, 

constitutional challenges 
through court system 

Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

Law promotes housing and 
land acquisition and retention 

in disadvantaged 
communities consistent with 

international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

Conduct national housing 
and land rights 
assessment714 

Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform715 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions716 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

                                                 
714 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 
715 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-

hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 
716 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 

available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 



Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 

strategy training717 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences718 

Present admissible 
evidence in litigation on 

behalf of victims719 Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 
lawyers, prosecutors and 

judges720 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 
women and gender-

discrimination victims 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses721 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  

                                                 
717 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 

(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 
718 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
719 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 
720 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
721 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 



Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up722 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  
Design, adapt and 

implement alternative-
finance schemes; (e.g., 

small savings toward 
common projects) and self-

financing for needy 
inhabitants (with freehold 

tenure options)723 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Establish and operate 
nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing724 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
722 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 
723 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

724 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 



Organize self-help 
cooperation through 

rotating community credit 
(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing725) 
Immediate, diligent and 

effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 
Develop microcredit 

schemes (for upgrading 
and construction, but with 

social and legal 
components providing 

HRAH content)726 
Analyze economic costs of the various possible 

alternatives (on-site upgrading v. relocation) 
Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit727 

Plan/undertake reconstruction,728 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

                                                                                                                                                                      
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

725 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 

726 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

727 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

728 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 



Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective729 

Develop participatory 
budgeting730 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria731 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 
Legal recognition of 

traditional legal and tenure 
systems and provision of 

secure title733 
Legal recognition of tenure 

and the human right to 
adequate housing of people 

without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)732 
 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

                                                 
729 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); Maria 

Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

730  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
731 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 
732 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
733 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 



Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)734 

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees735 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses736 

Transitional justice (post conflict)737  

Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission739 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced evictions/removals740

Social reconciliation 

Social reconciliation Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences738 

Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees741 

                                                 
734 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
735 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
736 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

737 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  

738 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
739 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

740 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 



 
Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
 

  التقييم والمتابعة. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه .  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحركإن تقييم أي 

ل مع التأآيد بشكل خاص على المراحل والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراح. مبسط لمهمات التقييم المحددة التي ستواجهها
  .النهائية والتصور المستقبلي

  :وألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييم
والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحركمتابعة الموقف بعد االنتهاء من  )2( والتحرك تقييم ) 1(

 -النجاحات(ة أو المجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة المنظم
أما المستوى الثاني من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع ). النجاحات القريبة، الفشل والنتائج غير المتوقعة

 اختبار النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النهائية قد أتت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب أو شبكة العمل على
وأخيرًا فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج . والسكان الذين تأثروا من النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفة

 .التاليرك التحالهام، المتمثل في، تحديد 
 
 

 التحركتقييم  
 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية تتضمن عملية تقييم النشاط ثالث عمليات متكاملة

  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 
  مراقبة تطور التنفيذ  

ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج . عملية التعلمتعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في 
مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي (المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

ومن الممكن اختياريا أن . اط لعام أو أآثرويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النش). للموئل
تقدم التقارير بشكل اآثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة الحرآة مثل حاالت التهديد 

  .باإلخالء أو الكوارث الطبيعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرى
مع االخذ في االعتبار أنه آلما زادت المشارآة آلما آانت النتائج أفضل . اعلين في عملية الرصديجب أن يشترك مجموعة من الف

  )وضع أفضل= مشارآة أآثر (المتضمنة في التخطيط اإلستراتيجي ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
اقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مرأو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

أما الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون . النشاط أو إلى الموظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاط
 . أو الممولين/ضاء وداخلي لصالح األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األع

التخطيط وصلة أنظر إلى (وفيما يتعلق بتوآيل المهام وتقسيم العمل ومواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط 
  ) المذآور آنفااإلستراتيجي

 
 مؤشرات التقييم الشكلي لإلنجازات 

مهام المنفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاييس في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة ال
  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك

وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا . آما يجب أن تقوم بوضع خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنفيذ المشروع
 إما في شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلراء أو تقارير خطية أو نتائج االختبارات لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك

ومن المحتمل أن تتطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات تقييم سريع وجمع بيانات قليلة . الخ...الخاصة بجودة المياه

                                                                                                                                                                      
741 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 

Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



مقابالت أو استمارات تقييم التدريب والدراسات البسيطة التي تستهدف التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء ال
  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط

  
  تقييم ومؤشرات أثار التطویر 

أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، / إن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم بها أنت ومنظمتك
 في معرفة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك من أجل تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن سيسهم
  .المالئم

من الممكن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في المرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع 
     ويجب أن يسجل هذا التقرير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي .ستخدام األولي لطاقم األدواتأو التقييم الناشئ عن اال/و

تستفيد منها في المراحل التالية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع 
  . المعلومات التي قمت باستنتاجها

 ولخدمة النواحي التكتيكية التي ربما تحتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  على تماسك منظمتكومن أجل الحفاظ 
ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفاالتخطيط اإلستراتيجيأنظر (نقدي في ضوء األغراض واألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة 

  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي
  مجتمع العمل؟/ يرتبط النشاط باألغراض الخاصة بمنظمةآيف  •
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ آيف يرتبط النشاط بالهدف •
 هل اعتمد النشاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟ •
 ما هي النتائج المتوقعة؟ •
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ •
 عة؟هل تم تحقيق نتائج غير متوق •
 ما هي الدروس المستفادة من النشاط؟ •
 تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟/ آيف قام النشاط ببناء •
 مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير التجربة؟/ آيف قامت منظمة •
المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما هي مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس / آيف قامت منظمة •

 النتيجة؟
  هل آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟  •

  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط 
 

  متابعة الموقف 
) 2(اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و تحديد إن آان ) 1: (يحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقل

  .تحديد الخطوة التالية
 وغيرها ضد  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 

 والتي نظرتها المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا Oostenbergمقاطعة 
جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص ) 1999(

إلنسان في السكن المالئم وفى ظل القيود القانونية المفروضة على ممارسة بحق ا
 آيب الغربية ووالية   وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . اإلخالء القسري

Oostenberg  من البالغين وعدد 360 بضمان توفير السكن  والخدمات لعدد 
  wallacedene من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل قهري في منطقة 510

وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنتفاع من الخدمات العامة المرتبطة بهذا 
  .وحتى اليوم لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل آامل. الحق

 ضد  قعدانوبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائيل الخاصة بعائلة 
Katzir عليا والذي قضى بأن  للمحكمة ال2000   في نهاية األمر عن القرار رقم

Katzir  )  وهى مستوطنة تم بنائها على أرض فلسطينية وتدار وتمول أساسا من
قد تعاملت بشكل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز ) قبل الوآالة اليهودية

رار، لم تتمكن عائلة عادل وحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا الق. باستبعاد غير اليهود من الحصول على المسكن" الجنسية" على أساس 
 وهى عائلة من المواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستوطنة  قعدان Adil and Imanوإيمان قعدان 

Katzir .  فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"والوآالة اليهودية مستمرة في توفير منافع األرض والسكن للحاصلين على.  
 إال أنها فشلت   لعمليات إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التوطين والتي أسفرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمنوهناك أمثلة آثيرة

وطاقم األدوات المذآور  شبكة حقوق األرض والسكنإن: ملحوظة. (في االلتزام بالعناصر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذ
غالبا ما يفتقر سكان المناطق التي يتم إعادة توطينها إلى السلع والخدمات ). توطين المناطق الفقيرةهنا ال يشجعان على إخالء وإعادة 

العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع المناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائما ما يتعرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم 
  .لتقرير المصير



ه القصور في جهود الدفاع عن حقوق السكن تحتاج إلى تناولها على الرغم من  أن بعض وما زالت هناك بعض الفجوات وأوج
إال أن االختبار الرئيسي . المدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ما

  .سكن المالئم وعلى المدى الطويليظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق اإلنسان في ال
ومع تأآيد طاقم األدوات على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئم آنوع من أنواع استكمال 

قم األدوات إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطا. التوضيح النظري الخاص بهذا الحق في القانون
ومن ثم فإن األدوات المذآورة في هذا المقام يجب أن تسهم أيضا في أن تكون معيارا حقيقيا للتقييم النهائي وذلك لمعرفة إن آانت 

  .األبعاد المكونة لحقوق اإلنسان يتم تنفيذها وهل هي موجودة بالفعل أم ال
نسان في السكن المالئم، وهى معايير ملزمة لكل من الدول يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإل

مجتمعك إلى أن هناك انتهاك أو تجاهل ألحد المعايير فيجب / فإن توصلت أنت أو منظمتك. األطراف وممثليها ويجب عليهم تطبيقها
  .في هذه الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاع

 هناك احتياج إلى مزيد من العمل، ولكن األدوات المطلوبة على األقل متوفرة إن آان عليك وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال
  .ولذا يمكنك البدء اآلن، الرجوع إلى مرحلة التخطيط

 
 
 
 
 



  المالئمة الثقافية. ح
  .المفهوم والمعنى. 1

آما .  بالتناسق مع تفضيالت المجتمع الثقافيةالمجتمع محليًا/ ينبغي أن يتم تحديد تصميم وشكل السكن باإلضافة إلى تنظيم الموقع
  .الدينية في التخطيط/ يجب أن تتيح الدولة وتسمح بالتنوع  والتعبير الثقافي وضمان المشارآة لكافة المجموعات الثقافية

  
  المصادر. 2

ية الدولية والمطالب الشعبية التي ، أهم القواعد القانون2، الخطوة رقم شبكة حقوق األرض والسكن في هذا الجزء" طاقم أدوات"يقدم 
وتسعى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان . تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم

  .وسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصادر الشعبية اإلضافية في المستقبل
ة التزامات           يعد من الحيوي الترآيز على الم      صادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني

ذا الكوآب       ى ارض ه سانية  موازية على معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن شعبية مطالب     . آحق دم المصادر ال وتق
ا في                " تنشأ" صنيفها وجمعه تم ت ى ي سان حت ة أول األمر                   مع لغة حقوق اإلن سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق الق

  . آمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مختلفة من النضال التاريخي
  

  السلطة القانونية
ن العرفي يتكون القانو. يرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل مستويات مختلفة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلك

ا                             رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي ة وي دول أساسية للغاي من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال
ة      ر                          . ملزمة لكافة األطراف القانوني سان، اآث وق اإلن ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال سان، الكي وق اإلن المي لحق ر اإلعالن الع ويعتب

ذ                 األم ق والتنفي ضمان التطبي ثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل
  .الكامل

  
وتنشئ آل منها . ملزمة لكافة الدول المصدقة األطراف فيها) العهود، المواثيق، االتفاقيات(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 

توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانونية الدولية أن يلعب آل .  مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيقآيانًا
يتحدد تعريف قانون المعاهدات في . ويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا لطبيعتها الملزمة. منهما دورًا

  . بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليميةأي اتفاق: أنه
  

الخ والتي تعد ...تشمل أدوات القانون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات العامة
تضم تلك الفئة أيضًا . جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصةالتزامات متعددة األطراف ناتجة عن مؤتمرات، 

اإلرشاد العام والخاص بدولة معينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة 
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) اتالقرار(باإلضافة إلى تلك األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية للدولة 

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية
األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا بالفعل، تعكس اإلرادة السياسية الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للمواد العامة في 

  .بدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وبدون آليات المراقبة القانونية الموازية
  

الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام موازيًا " تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
يتبعها المصادر اإليضاحية لألدوات ) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(يات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال لألولو

  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 
  

  قانون المعاهدات الدولية 
  قانون المعاهدات اإلقليمية
  الفقه واألدوات المثبتة

  
  الجدل األخالقي

همية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقوق في حد تزداد أ
  .آما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ولكنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقة. ذاتها

  
الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : ير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئمعناصر غ" الحقوق البازغة"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل - دائمة السعي نحو الكمال-فالمصادر الشعبية هي مؤشرات للخصوصية . أخرى

  .المشكالت التي تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتمع حقوق اإلنسان
  



. المصادر العامة: تحت عنوان) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 
وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعادًا قانونية بمعنى آونها مادة للمعايير القانونية 

  .المستقبلية
  
شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام، والعلوم الطبيعية " طاقم أدوات"ا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في إنن

باإلضافة إلى األشكال ) اإلضرابات(واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات العمالية 
  .عامة والجماعية لحل المشكالتاألخرى من المبادرات ال

  
  .المائلعن المصادر القانونية من خالل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط " طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 

  
يقدم يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلقة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو بعد قانوني إذ 

 ولكنها -وتشمل األمثلة أحكام وقرارات خاصة بحاالت محددة . األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة
إسرائيل /   لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال والصراع القانوني في قبرص، فلسطين-ذات صلة دولية
  :وجنوب أفريقيا

   
، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألراضى ILA)( ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية قعدان

للمحكمة العليا في  6698/95إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم 
  .إسرائيل جلسة محكمة العدل العليا

  
جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطني إيرين 

  ..(1999) 6826/99وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم 
  

 18 – 40/ 1993/ 435/ 514نسان، قضية رقم ، المحكمة األوروبية لحقوق اإل) وملحقاتها50المادة (لويزيدو ضد ترآيا 
  .1996ديسمبر 

 
 
 

  مصادر قانونية 
 

  :قانون المعاهدات الدولية
  

  )1989(اتفاقية حقوق الطفل
اء                      ": 20-3،  1 -20 للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبق

ة،    ة       في تلك البيئ ا الدول ساعدة خاصتين توفرهم ة وم ور، الحضانة، أو         ... الحق في حماي ة أم ة، في جمل ذه الرعاي شمل ه يمكن أن ت
ال                       ة األطف ة في مؤسسات مناسبة لرعاي د النظر في      . الكفالة الواردة في القانون اإلسالمي، أو التبني، أو، عند الضرورة، اإلقام وعن

 ."ستصواب االستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغويةالحلول، ينبغي إيالء االعتبار الواجب ال
  

  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية 
تراعى الدول ... ية،أن يشارك في الحياة الثقاف) أ: (تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق آل فرد        ": 2-15،  )أ (1 -15مادة  

األطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة                     
 ."العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما

 
 ) 1965(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

ى أساس العرق أو                   " التمييز العنصري "في هذه االتفاقية، يقصد بتعبير       ":1 -1مادة   وم عل د أو تفضيل يق أي تمييز أو استثناء أو تقيي
ات األساسية أو                سان والحري وق اإلن راف بحق اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعت

دان آخر من                             التمتع بها أو ممارستها، على     افي أو في أي مي اعي أو الثق سياسي أو االقتصادي أو االجتم دان ال ساواة، في المي  قدم الم
  .ميادين الحياة العامة

سبب        : "....5مادة   ز ب سان، دون تميي تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق آل إن
الحقوق السياسية، ) ج:.. (لقومي أو اإلثني، في المساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية      العرق أو اللون أو األصل ا     

م وفي إدارة                   ساوي، واإلسهام في الحك ام المت راع الع ى أساس االقت يحًا ـ عل ًا وترش ات ـ اقتراع وال سيما حق االشتراك في االنتخاب
ة،    ) هـ...   (وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة     الشؤون العامة على جميع المستويات،       ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت

 ..."حق اإلسهام على قدم المساواة في األنشطة الثقافية) 4...(الحق في السكن" 3"خاصة 



 
  )1962(ة  بشأن األهداف والمعایير األساسية للسياسة االجتماعي117اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

ستويات            ) د (4 زراعيين وتحسين م ة للمنتجين ال ة االنتاجي ز الطاق ا لتعزي تتضمن التدابير التي يتعين على السلطات المختصة اتخاذه
 .." االشراف على نظن حيازة األراضي وعلى ظروف العمل فيها لتحقيق أعلى مستويات معيشة ممكنة: معيشتهم ما يلي

 
 

  الفقه واألدوات مثبتة
  
  )2002(ة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة خط
افي                       ". 5 وع الثق رام التن ة، واحت ويمثل السالم واألمن واالستقرار واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية بما فيها الحق في التنمي

  .عناصر أساسية في تحقيق التنمية المستداة وضمان استفادة الجميع منها
ة                             ):ب(. 11 ساعدة مالي راء بم الغرض للفق ي ب ة تف ساآن آمن شييد م ة من أجل ت استعمال مواد متينة قليلة التكلفة وتكنولوجبات مالئم

 وتكنولوجية تقدم إلى البلدان النامية، مع مراعاة ثقافتها ومناخها وظروفها االجتماعية الخاصة وتعرضها للكوارث الطبيعية؛
  

  )2001(تنوع الثقافي إعالن اليونسكو العالمي بشأن ال
ا                       ویؤآد ي يتصف به من جديد أن الثقافة ينبغي أن ينظر إليها بوصفها مجمل السمات المييزة الروحية والمادية والفكرية والعاطفية الت

د   يم والتقالي م الق ًا ونظ يش مع اليب الع اة وأس ق الحي ون واآلداب طرائ ب الفن ى جان شمل إل ى أن ت ة وعل ة اجتماعي ع أو مجموع  مجتم
  والمعتقدات،

   أن الثقافة تحتل مكان الصدارة في المناقشات المعاصرة بشأن الهوية والتالحم االجتماعي وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة،ویالحظ
سالم واألمن                          ویؤآد   ق ال ر ضمان لتحقي اهم، هي خي ة والتف أن احترام تنوع الثقافات، والتسامح، والحوار، والتعاون، في جو من الثق
  ليين،الدو

ين             إلى مزيد ویتطلع   ا ب ادالت فيم ة المب شري وتنمي وعي بوحدة الجنس الب من التضامن القائم على االعتراف بالتنوع الثقافي وعلى ال
  . الثقافات
وع                            ویرى   ى التن شكل خطرًا عل دة وإن آانت ت ات اإلإعالم واالتصال الجدي سريع لتكنولوجي أن عملية العولمة التي يسهلها التطور ال

  قافي، فهي تهيء الظروف المالئمة إلقامة حوار مجدد فيما بين الثقافات والحضارات،الث
وخاصة معارف الشعوب األصلية، واالعتراف بمساهمة المعارف التقليدية، السيما في مجال  احترام وحماية المعارف التقليدية،  . 14

  ." الحديثة والمعارف المحليةحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز التآزر بين العلوم
  

  ) 2001(إعالن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة، والتمييز العنصري، وآره األجانب وما یتصل بذلك من تعصب 
اريخ                   . .34 سار الت  نسلم بأن المنحدرين من أصل افريقي مازالوا منذ قرون ضحايا للعنصرية والتمييز العنصري واالسترقاق، وإلنك

وع         آثيرًا من  راف    .  حقوقهم، ونؤآد وجوب معاملتهم بإنصاف واحترام لكرامتهم وعدم تعريضهم للتمييز من أي ن ه ينبغي االعت وعلي
صادية                         ة واالقت سياسية واالجتماعي اة ال ة في الحي شروط متكافئ بحقوقهم في الثقافة وفي هويتهم الخاصة بهم؛ وفي المشارآة بحرية وب

م،               والثقافية، وبحقوقهم في التنمية      في سياق تطلعاتهم وعاداتهم الخاصة؛ وحقوقهم في إقامة وصون وتعزيز أشكال التنظيم الخاصة به
راثهم                             ة وت ارفهم التقليدي ة مع اتهم الخاصة، وفي حماي ى لغ اظ عل ديني؛ وفي الحف ونمط حياتهم، وثقافتهم وتقاليدهم وطرق تعبيرهم ال

  ...."الثقافي والفني
الشعوب األصلية عن هويتها بحرية وتمارس حقوقها، ينبغي أن تتحرر هذه الشعوب من جميع أشكال نشدد على أنه، لكي تعبر  ".42

راف   . التمييز، وهذا يستلزم بالضرورة احترام ما لهذه الشعوب من حقوق اإلنسان والحريات األساسية        أمين االعت وتبذا الجهود اآلن لت
أن تنادى بأسماءها؛ وأن تحافظ على أشكال تنظيمها وأساليب         : مل هذا مايلي  العالمي بحقوقها في إعالن حقوق الشعوب األصلية، ويش       

ا؛ وأن  ي تعيش فيه اطق الت ي المن صادية ف ا االقت ى هياآله افظ عل ستعملها؛ وأن تح ا وت تفظ بلغاته دها وأن تح ا وتقالي ا، وثقافاته حياته
  ...."تشارك في تطوير نظمها وبرامجها التعليمية 

ة األشخاص                       نؤآد على ضرورة     ".66 ى ضرورة معامل ا وجدت وعل ات أينم ة لألقلي ة والديني ة واللغوي حماية الهوية العرقية والثقافي
 ..."الذين ينتمون إلى هذه األقليات على قدم المساوة وتمتعهم بحقوق اإلنسان والحريات األساسية دون أي شكل من أشكال التمييز

 
صادیة و االجتم        الحقوق االقت م            اللجنة المعنية ب ام رق ة، التعليق الع ة و الثقافي م          4اعي سكن المالئ ادة   (، الحق في ال من  ) 1(11الم

  )1991(، )العهد
ا                : السكن المالئم من الناحية الثقافية    "): ز. (8 ة له سياسات الداعم اء المستخدمة وال واد البن اء المساآن وم ا بن تم به إن الطريقة التي ي

ى نحو من          سكن             يجب أن تتيح إمكانية التعبير عل وع في ال ة والتن ة الثقافي ة نحو التطوير أو         . اسب عن الهوي شطة الموجه وينبغي لألن
ة                              ضا، في جمل ة أي ة الحديث دات التكنولوجي وفير المع ة لإلسكان، وت اد الثقافي التحديث في قطاع اإلسكان أن تكفل عدم التضحية باألبع

 ."أمور، عند االقتضاء
  

  )1978(إعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري 
دة        " إن الثقافة، وهي نتاج البشر جميعا وتراث مشترك لإلنسانية، والتربية بأوسع معانيها، تقدمان للرجال والنساء وسائل للتكيف متزاي

يهم واجب                              أن عل وا ب ضا من أن يعترف نهم أي الفعالية ال تتيح لهم أن يؤآدوا أنهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق فحسب بل تمك



وطني                            احترام   ا داخل اإلطارين ال ي تميزه ة الت ا الثقافي ة حياته حق آافة الجماعات في أن تكون لها هويتها الثقافية الخاصة وفي تنمي
 "والدولي،

 
 

 مصادر شعبية 
  

  )2000(الميثاق األوربي لحقوق اإلنسان في المدینة 
ة،         : 15مادة   ى الثقاف ون في الحق في ال     . 1الحق في الحصول عل ع المواطن ا،     يتمت ة بكل أشكالها وتعبيراته سلطات   . 2ثقاف تعمل ال

وفر                                 ا ت وع آم دأ التن رام مب ة الحضرية مع احت اة الثقافي ع تطور الحي ى دف المحلية بالتعاون مع الجمعيات الثقافية والقطاع الخاص عل
 .بادئ المساواة بين الجميعاألماآن العامة الالزمة للنشاطات الثقافية واالجتماعية ويكون ذلك في متناول المواطنين وفقا لم

  
  )1995(إعالن القدس 

  )مشروع ميثاق حرآة الحقوق السكنية الفلسطينية(
ى          المساآن والمجتمعات "... ًا عل ا حفاظ ة ولمهاراتن المحلية التي تصمم وتبني وتدار وفقًا للثقافة والقيم الفلسطينية صيانة لهويتنا الثقافي

 .ء إلى مكان هو من األخمية بمكان بالنسبة لبقائنا آشعبتراثنا الوطني ولتقوية حسنا باالنتما
  

  )1990(الحملة القومية لحقوق السكن 
  ]بعض النقاط األساسية لصياغة تدخل الدولة في السكن بالهند اليوم[
شديد ل                          . 5 ق ال ى التعمي اس، عالوة عل شريدًا للن سكن وت دميرًا لل شكل ت ر، وتحطيم    البد من وقف إزاحة وإخالء الناس، حيث أنها ت لفق

  ."الهوية الثقافية والتسبب في انقسام المجتمع واالغتراب
 
 
 المبادئ الالزمة للتطبيق. 3

تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن                     
ز                       وت. معظم النظم القانونية في العالم     ر المصير، وعدم التميي ل الحق اللصيق في تقري وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب شمل هذه المب

ة وت     -بشكل عام، والمساواة بين النوع االجتماعي      ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .يق تبني تدابير تشريعيةعلى المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طر

د         ة، يع ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق ة       في حال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  المصدر  العه
ى ضم                      ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل ان األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة المعاه

، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1، فقرة 2المادة  (أي الدولة،   " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة     "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ضمن     نفي ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع ق ينبغ روف  " الح ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
 تلزم الدول بأن تتخذ، بمفردها وعن        العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       في   2 من المادة    1 آما أن الفقرة  

الحقوق                             ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال طريق المساعدة والتع
حيث تلتزم الدول األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه المبادئ خارج            . ذلك باستخدام آافة السبل المالئمة    المتفق عليها في هذا العهد، و     

ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ة  " التع صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي جانب
  .ة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسانوالثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدول

ه والتي           ) عنصر(أما عن الرصد الشامل للحق في السكن المالئم فإنه يتطلب قياسًا لكل حق               ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق
  :تنشأ عن المبادئ القانونية األساسية التالية

  .تقریر المصير .1
 .عدم التمييز .2
 .عيالمساواة بين النوع االجتما .3
 .حكم القانون .4
 ).عدم التراجع/ عدم النكوص(التحقيق التدریجي  .5
 .التعاون الدولي .6

 النهج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط يويقتض
لمشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة ا

 الحق في نفيذوهذا الجزء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وت. جميع الحقوق
 .السكن المالئم واألرض

  
  تقریر المصير 

  وصف عام



ة               إن مبدأ الحقوق المتساوية    شترآة الفعلي اتج عن الممارسة الم دولي الن انون ال ادئ الق  وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب
ام             . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ذي  1945ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت ، ال

  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها
ا                                  إ. 2 أن يكون لكل منه شعوب وب ين ال وق ب سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال رام المب نماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت

  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 742...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام
ذي يقضي      رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والر     " فاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ ال

  :بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة على
ل الت     ) أ( وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م صادي  تحقي دم االقت ور والتق ط

  743واالجتماعي،
ة   ) ب( ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال صادية واالجتماعي ة االقت شاآل الدولي ول للم سير الحل تي

  والتعليم،
سبب الجنس أو اللغ                   ) ج( ز ب ين         أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي ق ب دين، وال تفري ة أو ال

    ".الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال
سان   وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل م، فإن ومن ث

ادة            رة   ، الف 2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ى النحو               2ق ة، عل المي لعضوية الدول ه، الواجب الع  من
  : التالي

بااللتزامات التي أخذوها  لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية         "
  ".على أنفسهم بهذا الميثاق

در    ٍو ت ى نح سها         وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير عل ذ تأسي م المتحدة من ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني م   744.يجي وتعريف  وت
ام                       ا في ع م تبنيهم ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه ر المصير أآث ة لتقري ة المادي  1966.745توضيح الدالل

ادة  رة  (1والم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب الحقوق اال : الم اص ب د الخ اص   العه د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي قت
  : بالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك

ة عن              ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال لجمي
ان أي شعب         . فعة المتبادلة وعن القانون الدولي    مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المن        ة حال حرم وال يجوز في أي

  .من أسباب عيشه الخاصة
سكن              /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     درآون بواسطتها الحق في ال ي ي المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت

دول      فت. المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة     . حديد المصير هو حق لل إن الدول ك، ف ومع ذل
دولي                  ام ال انون الع هي الشخصية القانونية الملزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق

 746.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها
ق  وم وح صير آمفه ر الم ى     إن تقري ة عل ة الفعال سيطرة المحلي رات الخاصة بال اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ، وال

ز    ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم التطورات والعالق
ا، أو و               ة المعترف به ة          الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي ا لدول ة المعترف به ر مصير داخل الحدود الدولي حدة تقري

 748. وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة 747موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع
م المتحد          )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ة ، أعطت اللجنة المعني

  : توجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التالي

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26 الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، 742
  .55، المادة "التعاول االقتصادي االجتماعي الدولي"التاسع،  المرجع السابق، الفصل 743
ة   "؛7 ، الديباجة والمادة)1960(منح االستقالل لبلدان وشعوب مستعمرة    إعالن بشأن  انظر على سبيل المثال،      744 وارد الطبيعي رار  " السيادة الدائمة على الم ق

ز العنصري              7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
اعي           5 اء االجتم دم واإلنم شأن التق واد  )1969(؛ إعالن ب دولي                3،  2: ، الم انون ال ادئ الق ه؛ إعالن مب اني من دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(، والجزء الث مب

شعوب    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري         "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل ادة  )1978(؛ المجلس االقتصادي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم
 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(إعالن حول الحق في التنمية 

دة            العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بمو             745 م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي جب ق
اذ     1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 دء النف اني    3: ، تاريخ ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه

ة ا                     رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي سياسية اعتم دة       بالحقوق المدنية وال م المتح ة لألم  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200لعام
  .49، وفقا للمادة 1976مارس / آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون

  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم" ، والتي تذآر أن 21اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  746
ـ            في حين إن التعريف القانوني     747 زة آ وق ممي ه حق ع، ل مجموعة من األشـخاص  " ألمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتم

يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن     
." اظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض                        الحف

  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم 
ر المصير   " Hurst Hannumمن أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوم748 ا    : االستقالل، السيادة، وتقري وق المتصارع عليه سوية الحق ". ت
 ).1996مطبعة جامعة بنسلفانيا، : فالديلفيا(



ادة  .57 ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم الًً بمقاصد ميث ع 1عم أن لجمي سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه
ة خاصة، ألن             . الشعوب حق تقرير مصيرها    ر المصير بأهمي ين             ويتّسم حق تقري رام الفعلي ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل تحقيق

انون            . لحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها       ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري
دين     بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصو 1الوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة   ا في العه ص عليه

  . وقبل هذه الحقوق
رتين     1وتكرس المادة   .58 ا 2 و1 حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب وفقا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه

افي              "تكون الشعوب حرة     اعي والثق اد   ". في تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم ة وتفرض الم
ام أخرى               . على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة      وهذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك

 . للعهد وقواعد القانون الدولي
ادة           .59 شمل الم ارير ت ديم التق ذه التق     إ، ف 1وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ط من ه ل فق ارير يعطي  ن القلي

ادة       . شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذآورة        ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1وقد الحظت اللجنة أن الكثير من هذه التق
دول األطراف          . معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في

 .1تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة تقارير 
ا، من ممارسة                    1 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة     .60 ن، عملي ي تمك سياسية الت ، ينبغي للدول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال

 . هذا الحق
شعوب، في إط                 2وتؤآد الفقرة    .61 وغ     جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال ى بل ار سعيها إل

ي    ة، ف دافها الخاص اون          "أه ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام الل بأي ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته صرف الح الت
شه              . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي          ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي

دولي". الخاصة ع ال ى المجتم دول وعل ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب ة عوامل أو . ويرتب ه ى أي شير إل دول أن ت وينبغي لل
ع    ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته

 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد
 تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول األطراف، ال فيما يتصل بشعوبها         3ي رأي اللجنة أن الفقرة      وف .62

ذا                   وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه
د،           "وهي تنص على أنه     . ذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها      وتتأآد الطبيعة العامة له   . الحق ذا العه دول األطراف في ه على ال

ى             اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي
ان     ".  وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدةتحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق،       ا إذا آ فااللتزامات موجودة بصرف النظر عم

دول األطراف في                . أحد الشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال              ع ال ه ينبغي لجمي ك أن وينتج عن ذل
ذه اإلجراءات     . ير واحترام هذا الحق العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المص           وينبغي أن تكون ه

دول عن              اإليجابية متفقة مع التزامات الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال
ر الم                      لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       . صيرالتدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق

  .معلومات عن الوفاء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغاية
 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، 1وفيما يتصل بالمادة  .63

ة        وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بال       ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال عالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األم
 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24العامة بتاريخ 

ة عالق                      نفيذوترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن ت       .64 سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري ة   حق ال ات ودي
 . وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين

 
  تقریر المصير بالتطبيق على المجتمعات

دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق
سان  1 أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في المادة    وفي ضوء هذه  . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن .  المشترآة بين معاهدات حق

ق         ة، يطب اقم األدوات "وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل
  . والتي تضمن الحق في السكن من العهد، 11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 



  
ستند    " تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ع، ي اقم األدوات "إلى أقصى حد، على مستوى المجتم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل

شفهية     ( د   ) معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي
  .  الحقًاه تعريفسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . صيرهام
  

م               لقد صار تقرير المصير من الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك
دولي ا     -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       سان          الجندر، والتعاون ال وق اإلن ع حق سق مع جمي ى مستوى    . لمت وعل

الي،   " حاجات "عد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها        الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف
  . انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله

  
الناتجة عن سياسات    " اإلبادة الثقافية "و" اإلبادة العرقية "الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ         وينبغي مالحظة أن    

م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال
سنة  169 االتفاقية رقم    ي، وتبن )1956(         المستقلة لسنة    ة  ) 1989( بشأن الشعوب األصلية والقبلية ل سائل   . في النهاي ومن الم

م                     ة رق ة العمل الدولي واد من        169ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقية منظم -13 في الم
دولي      في االتف " الشعب"، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         19 انون ال ة آمصطلح في الق ًا لحق   (اقية ذو دالالت تطبيقي أي مانح

  ).تقرير المصير
ًا          " الشعوبية"ومع ذلك، فإن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست      ة أي سألة حيوي ر المصير م ي تجعل من تقري القانونية هي الت

تم  عي حق للم اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (جتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ـ     ) أو ل ا آ م دولي راف به االعت
ة ل         "أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         ل، ضرورة لتجنب النت ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث

رًا و       ة،              /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم سريًا، أو إجراءات         أو فصًال عن  أو إخالءًا ق
ة شكل     -تنموي ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت صيري، بغض النظر عم وي وم ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ا ي  هن
  . في حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. مشترك

إن مصطلح                    من هذا المنطلق، وبا    ًا، ف ًا أو خارجي ة      "العتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ر المصير الداخلي " وحدة تقري
ى حدى                    ذا      . آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق

راء                    . د الشعوب األصلية  إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أح        ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي ابًال للتطبي ائز أن يكون ق ومن الج
وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /الحضر، خاصة إذا آان بقائهم و      ل حق حق ويقتضي تفعي

  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
  

ى أن                       البد للمُ  على أية حال،   د عل انوني للتأآي ار الق ه التحدي واالختب ًا أن يجاب ًا أو داخي ر المصير سواء خارجي طالب بالحق في تقري
سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت

ر مصير اآل    لتقرير المصير على القيم البيئية   ى حق تقري اعي         العامة، وال عل وع االجتم ين الن ساواة ب ساء في الم  -خرين، وال حق الن
  .الجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخ

دمها  ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي                   ق
شعوب األصلية،      ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي

ـ         . حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال
ذا المجتمع                للخواص المشكلة لمجتمع ذ    دفق        ) 1(و حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون ه ى ت ًا عل ابقًا تاريخي س

ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل
  . تقرير المصير

  
   تقریر المصيرالتعریف القانوني ألصحاب الحق في

دول                      " األمة"أو  " الشعب"تعد التعريفات الخاصة بـ      سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب ر المصير، غي ة في تقري وق القانوني أصحاب الحق
ة              ة "وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب

اق ه  دة         انطب لية واح ة أص لي أو أم عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ا، البرت (ذا التعري تثناء، وربم تبعدنا غباس ال، إذا اس
ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق

سطين،         (ى حاالت التخلص من االستعمار      وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق عل        ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي أنجوال، الجزائ
في ضوء التخلص " أمة"شعب و "وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ). بورتو ريو، الخ  

إن الت          . من االستعمار آقيمة، وغرض    انوني، ف ذا المرجع الق ـ       وبالرغم من ه ي لل شعب "عريف الفعل ة "و" ال زال محل جدل       " األم ال ي
  . ألسباب سياسية وعملية

دينا تعريف في        " الشعب"باإلضافة إلى التوجيهات المتعلقة بـ    ر المصير، ل وق تقري ين لحق الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني
و       وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن    ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب سالف  ( الن

ذآر ين    و).  ال ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ة األول ة الدولي ر المحكم ا عب أتي إلين ي
  :جمهورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولى



  
دين          مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما         ة والعرق وال م ومتحدين في الهوي  ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به

ا يتوافق                          الهم بم ة أطف يم وتربي ى تعل واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل
  749.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض

  
ة             سكان   (وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض من رأي المحكم ل ال وم       ) نق ه الي ر مسموح ب ذي         750غي انوني ال إن التعريف الق ، ف

ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". أمة"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع
دول فى     . أو سيطرتهم على األرض/ق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم والدول تجده بمثابة صندو  وحتى اآلن تصر بعض ال

في الخفوت أو  " شعوب/شعب"بحيث يأخذ استخدام مصطلح " السكان األصليين"المقابل على تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو      
سبة لمطا             ذلك الحال بالن ستحقة والحافظة                   النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ ة الم وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه لب أبن

ى     . لنفسها والمرتبطة بتقرير المصير    ر المصير عل ه   " مجتمعات "ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب
  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع

  
ر ذو ال دد  األم ًا ضيقًا ومح ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم شاري التعريف رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ن . دالل م يك ث ل حي

انون        اك واضح للق ة انته لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب
ا تنحرف عن                        وهذا ال يرجع فقط لغياب      . العام الدولي  ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي ي سانية الواضحة الت التوافق، والمعاناة االن

ر المصير                           ل الحق في تقري ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ـ  -المفهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك  ل
ن       ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير ال      .  مواطنيها جميع ة في ف اق الحكوم اس اخف مصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي

  . الحكم الفعال
  

أمم، على غرار ما فعلت / وهذه األطروحة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوب
ها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون األآثر من ذلك أن القيم التي تدعم. المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال

إيجازًا يمكن القول، . الضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء الناتجة عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بها
فإن " دواتطاقم األ"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . إن تقرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحق

أو بقاء واستمرارية المجتمع /تحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخاص، وروح الشعب و" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"
  .بكرامة في مكان عيشه

 
   المالئمة الثقافيةتقریر المصير بالتطبيق على 

بالمعنى التقليدي له، أن لكل شعب وأمة حق لصيق في تحديد بالتطبيق على موقع السكن المالئم، يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم، و
يجب أن يتم هذا التحديد بالطبع وفقًا و. وحداته اإلدارية واإلقليمية/المعايير المالئمة ثقافيًا فيما يتعلق بالسكن واألرض في وحدته

ًا في إطار االلتزامات التي نص عليها للخصوصية المحلية، عاآسًا موافقة الشعب موضوع تحديد المصير، على أن يكون هذا أيض
ومن ثم فإنه ). مستشهد بها آنفًا. ( على العهد4العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا التعليق العام رقم 

ر المصير والمؤآد من بالنسبة للشعوب في حالة آهذه، أو أشخاص آخرين متأثرين يشكلون مجتمعًا، يصبح التدبير الخاص بتقري
  .مطلوبًا لبلوغ والحفاظ على  المالئمة الثقافية للسكن" تشاور حقيقي"خالل 

 
  عدم التمييز 

  وصف عام
ى مستوى                                سية عل ة الرئي نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق لصيق من حق

  .فهو يسفر حتمًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسان. أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالةالعالم، فغياب التمييز على أي 
واد                       سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من المبادئ الالزمة لحق

  . األولى لكل معاهدة رئيسية من معاهدات حقوق اإلنسان
ات              إ ع اإلعالن دة لجمي ن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول األطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه

  .الدولية والقرارات المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والشعوب بعضها البعض
ين         شترآًا ب ز م ق                 يأتى عدم التميي دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم ادة األول سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال وري  العه وق   الف ع الحق  لجمي

اذ الخطوات                      751.المتضمنة في هذه اآلليات    دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم ة المتع ضيلية أو العقابي ة التف  فالعهدان يحّرمان المعامل
دون مفاضلة أو              وق ب ضمان ممارسة الحق ز   الالزمة ل دين، أو              "تميي ة، أو ال ون، أو الجنس، أو اللغ سبب العرق، أو الل وع ب من أي ن

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17، الرأي االستشاري رقم محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية."  749
أبعاد حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها نقل "،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoانظر تقرير المقرر الخاص عون الخاصاونه وريبوت هاتانو   750

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،
  

سكن    751 ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح التطبيق عل ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م  لمزي
  . .E/CN.4/2002/59المالئم



  752."الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب
  

  :عنصري بأنهالتمييز ال) 1965(وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
ستتبع          " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق

سياسي                          دان ال ساواة، في المي دم الم ى ق تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عل
  753."االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامةأو 

ز                    دأ عدم التميي ة خاصة لمب والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي
  :آواحد من المبادئ الالزمة

ة           2رة في المادة    إيفاء لاللتزامات األساسية المقر     من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف
يما            انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق

  .الحق في السكن) 3: .... ( االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التاليةالحقوق) هـ: .... بصدد التمتع بالحقوق التالية
اده       م، مف ز مه زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس ن    : وعن ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن

ا        تأتي ضمن التزامات الدول األطراف وحكو   " والتمييز العنصري " العنصرية" ة يجب مكافحته ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع ماته
ز العنصري هو    . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              والتميي

وق اآل                    ادي لحق اك م ه ووجوده، انته د، في تجلي ذي يع أي فعل رسمي       . خرين التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال اء لممارسة أو      ف أو إلغ
  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوريالتغاضي عن تمييز عنصري يعد انتهاآًا اللتزام 

وهو موجود أيضًا في أنساق أخالقية، . التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    
  :، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع"القرآن الكريم"حيث جاء في 

وا اهللا إن                         وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منكم شنئان قوم عل
 754.اهللا خبير بما تعملون

سية                    والتفريق األخالق  ورة الفرن اء الث شعار      . ي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته
ساواة، اإلخاء     "الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والمواطن يتمثل في          ة، الم ة          ." الحري ثالث مرغوب صفات ال ا جاءت ال وبينم

شريعهما     وضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي ج     م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطوير       . ديد فإن الحرية والمساواة فق ا اإلخاء فق أم
ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي

  . في سبيل عدم التمييز على أرض الواقع
دأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال ومن الموروث في مب

على العكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص والجماعات . تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني
  755. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانتوآيدي أو فعل إيجابي/ اضر، آتمييز تصحيحيأو الح/تمييز في الماضي وللالمعرضين  

 
  

  عدم التمييز بالتطبيق على المالئمة الثقافية
بالتطبيق على المالئمة الثقافية للسكن، يضمن مبدأ عدم التمييز أال يكون األفراد والجماعات محرومين من فرص الحصول على 

ومن ثم فإن تطبيق القانون، والحماية القانونية، واالنتصاف القانوني ال يجب إنكارها على أساس العرق، أو . السكن المالئم ثقافيًا
االقتصادية، أو / اللون، أو العقيدة، أو النوع االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الرأي السياسي، أو المكانة االجتماعية

وبالنسبة للشعوب . الملكية، أو أي شكل لعمل مشروع، أو نسب، أو أي معيار أخر أصلي أو تعسفيالعجز البدني، أو /اللغة، أو القدرة
األصلية القبلية أو شعوب أخرى متمرآزة، تلتزم الدولة باالعتراف بالمعايير الخاصة بالمالئمة الثقافية لمنازلهم، وذلك في القانون 

 أو  de jureقانونيلك أي دولة السلطة القانونية لممارسة أو التغاضي عن تمييز وبالمثل، ال تمت. وفي األمور اإلدارية سواء بسواء
يفضي إلى فقدان أو نفي التمتع بالمالئمة الثقافية للسكن بالنسبة ألي عضو في أي جماعة، خاصة إذا ما آانت في  de facto فعلي

التحقيق " الفورية للدولة، أي ال يجب تأجيلها بحجة وهذا االلتزام من نوع االلتزامات. صالح جماعة أخرى وبصورة غير عادلة
  756."التدريجي

وهذا ما ينطبق على ممارسة التمييز العنصري، أو القبلية، أو المحاباة واألشكال األخرى من أشكال الفساد التي تسمح بمنافع غير 
أن تفضي إلى إنتاج صراع طائفي أو إقليمي أو متناسبة ألسرة أو موالين سياسيين، وأيضًا التفضيالت المعطاة لجماعات ومن شأنها 

أو /ويدعو القانون العام الدولي الدول لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي و. عرقي
  757.الحاضر، آما هو في برامج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمان

                                                 
 . 1 . 2؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 . 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 752
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106، االتفاقية الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 1المادة 753

 . 1969 يناير 4حيز التنفيذ في 
 ).8(ة األي} سورة المائدة {754

انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 755
  . 74-249، )2002 (43للقانون الدولي، المجلد 

طبيق الفوري لمبدأ عدم التمييز بالتطبيق على حقوق السكن، انظر تقرير المقرر الخاص حول السكن المالئم، لمزيد من االسترشاد حول االلتزامات القانونية بالت  756
E/CN.4/2002/59  

دية انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جر: الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn انظر مارجوري آوهن 757 
 .74-249، )2002 (43فرجينيا للقانون الدولي، المجلد 



 
  

   الجندر-وع االجتماعيالمساواة بين الن 
  وصف عام

ذآر    ( الجندر   -بالرغم من القبول العالمي لمبدأ المساواة بين النوع االجتماعي         دولي، إال أن        ) الدور االجتماعي لألنثى وال انون ال في الق
اعي                    دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء   حوال .  آثير من النساء محرومات من المعاملة المت ي ثلث ن

ل من              ة ويملكن أق ر مالئم الم   1% العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غي ر    758. من ممتلكات الع ين الفق اطع ب  والتق
ل أخرى  سن،    (وعوام ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق مث
ة الحصول     . إنما يزيد من تهميش المرأة) لجنسية أو المواطنة، الخالعجز، الترمل، ا   اقص إمكاني ر، وتن وفي سياق التأنيث المتزايد للفق

خذ في التزايد في أوضاع   آعلى الخدمات العامة وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة، فإن المرأة توضع وبشكل                 
  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا

ويمكن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق             . وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       
سياسية           ال         (في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق

، العنف ختطافعلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال ( أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف            المالئم يمكن 
  ).القائم على التفريق بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، الخ

د ذآر      الجندر آواحد    -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن
ادة             سان، الم وق اإلن ز   (2بشكل عام في اإلعالن العالمي لحق ة         ) عدم التميي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت ضًا ورد عل وأي

اعي    على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت ال    ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    وع االجتم ين الن ساواة ب  -م
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور         : "آمبدأ الزم ملزم في المادة الثالثة المشترآة بين العهدين الدوليين         الجندر  

  ."واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد
يداو ( تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة                وقد تم  ادة    759).س زم الم  13 حيث تل

الدول األطراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي                   
ك من أشكال                           تكفل على أساس     ر ذل اري، وغي رهن العق ى القروض المصرفية وال وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب الم

ة     2 من االتفاقية، فقرة     14في المادة   . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل محدد    ،"س ساواة مع        ، وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق
المرافق الصحية                      الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المنا       ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي طق الريفية في التمت

ى القروض         شمل      . واإلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتعليم واالتصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "ويمت الم
شاريع               ذلك في م وطين الريفي    في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ادة     ."  الت ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن

سئولياتها         1 الفقرة   16 مع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين تكفل المادة             يحقوق المرأة بالتساو   رأة وم ا حق الم  منه
ق      ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم ساواة بالرج ات، م ازة الممتلك ة، وحي بالملكي

  . واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها
ي تعترض حصول                          ات الت ع العقب وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة التأسيسية لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي

ددة األطراف              ويظل 760.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول على األرض          ات متع ًا في االتفاقي ًا أو ثابت  هذا نموذج
ل          ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ة والت ستدامة     761)1996(الالحق ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم ة التنفي  وخط

)2002.(762  
 

ة     " ماستريخت"وآانت توجيهات    ة والثقافي صادية واالجتماعي ، والتي طورت من أجل     )1997(         بشأن انتهاآات الحقوق االقت
رأة             ،فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وق الم ز ضد حق ى التميي ه من أجل القضاء عل ى أن  قد أآدت عل

رأة                     والتي نتجت    المعترف بها في االتفاقية، فإنه على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
  763.عن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية أخرى

فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من النساء يخلقن . وبالمثل، يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية في العالم
وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . بوية في المجتمع عامةالدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واأل

  .المكان الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة االجتماعية
 

                                                 
 . مرآز حقوق السكن واإلخالءات القسرية، صحيفة حقائق حول حقول المرأة في السكن، وألرض والملكية 758
دة  759 م  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتح سمبر  18، 34/180 رق ق في     ، و1979 دي ز التطبي  3دخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 
 .)م (58 الفقرة 760
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 761
  ). ب (67الفقرة 762
ع أشكال التم               763 ى جمي رأة     المصادر ذات الصلة بالمساواة بين النوع االجتماعي للنساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء عل ز ضد الم سيداو (يي ) ال

ادة  )3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم
سي      4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 ادة  ؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ادة         26اسية، الم ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2؛ والعه

  . 27 والمادة 1 فقرة 16، و1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 



   الجندر بالتطبيق على المالئمة الثقافية-المساواة بين النوع االجتماعي
صلية، الالجئين، الهجرة، النظام االجتماعي، التوجه الجنسي، األغلبية مثل الطبقة، الشعوب األ(إن تقاطع الفقر مع أي مكانة أخرى 

. إنما يزيد من تهميش المرأة آشخصيات لهن متطلبات ثقافية في مسكنهن) العرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، الخ
مير البيئات الطبيعية، وهي آلها ظواهر تتصاعد في وفي سياق التأنيث المتزايد للفقر، وتناقص الحصول على الخدمات العامة وتد

ظل العولمة االقتصادية، نجد النساء أآثر تعرضًا وعلى نحو متزايد لوقوع في أوضاع من الحرمان أو عدم امتالك سكنًا مالئمًا، 
  .  لخصوصيةمتضمنَا ذلك إنكار حقهن في مراعاة المالئمة الثقافية للمسكن، والتي تفتقد على سبيل المثال إلى ا

تفهم على أنها إتاحة لالختيار والتعبير الثقافي في إطار حقوقي؛ أي وفقًا لحدود يؤثر ) المالئمة الثقافية(وممارسة المرء لثقافته بحرية 
إال أن تكريس ألي ممارسة لحقوق غير متساوية فيما يتعلق بالمالئمة الثقافية، . تجاوزها على حقوق اآلخرين على نحو عكسي

الثقافية األخرى ال يتسق مع هذا اإلطار ويكون من المرجح أن يشكل انتهاآًا لألحكام المتعلقة /االجتماعية/قوق االقتصاديةوالح
 الجندر الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأيضًا األحكام -بالمساواة بين النوع االجتماعي

  764).1969(الواردة في معاهدة فيينا الخاصة بقانون المعاهدات والنصوص األساسية 
 

 حكم القانون 
  وصف عام

ك  . في المبادئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية           ومعنى ذل
ا    يمكن أن تكون غير متسق     قواعدأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              . ة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق

  .والمؤسسي
ادة  سان، الم وق اإلن المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ه بالشخصية  "6وآم رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن

د  ) 16المادة (اسية وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي    ." القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ
آما أن الحق اللصيق والعالمي في المحاآمة العادلة، الذي يتضمن افتراض البراءة، نجده مكرسًا في العهد الدولي  765.على الحق ذاته 

  767.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 766الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  

سفي، أو أن         ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  اظفيها ال ينبغي أن يكبحو    إن الدولة المطبقة للقانون ومو     سق أو تع ر مت  القانون على نحو غي
ر                . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            شكل غي وا تحت ضرر ب سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال وال

النتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من       عادل أو غير قانوني لهم الحق في الحصول المذلل على ا          
  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبتحمل الدولة االلتزام 

  
ع                       ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب  والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات يتمي   إمكاني

ذ       يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا     الحصول    على الخدمات العامة، مثل تنفي
ى تنف            . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي وسلوك ضباط ووآالء النياب انون يمكن أن يحدد م ذ الق

ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على تنفيذ القانون    . نتهكًاآان حكم القانون محترمًا أم م     
وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقيقة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة   .  له نأو الممتهني والممارسين  

ة      والمعايير الخاصة بالضرورة والنسبي    انون    768.ة في حالة استخدام قوة الدول ا يكون الق شريعي   وأينم وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق
  .السكن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن

  
دولي     . ول على العدالةوقد ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد في آليات إعالنية لحق الحص     انون ال ًا لتطوير الق وتتويج

شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                         المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب
  :زامات الدولة، آما يليتوضح الحق وما يتعلق به من الت) 2003(أجل ضحايا انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلنساني 

  
  حق الضحية في االنتصاف) سابعًا
  : تشمل سبل االنتصاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية في. 11

                                                 
ومبدأ القانون العرفي، الناتج ." ا الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهداتال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونه "27تقر اتفاقية فيينا، في المادة  764

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي : " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن8عن المادة 
  ."لدستور أو القانونيمنحها إياه ا

    
  .3؛ واالتفاقية ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة 5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 765
ا،                          : " تذآر 10المادة  766 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم  للفصل في   لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاآمة علنية " تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ."تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8األمريكية المادة ؛ االتفاقية 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 767
رار               768  ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي د من قب انون، اعتم ذ الق ى تنفي ائمين عل انون اإلجراءات للق سمبر  17، في  34/169ق ادة  1979 دي ادئ  3، الم ؛ المب

ا،         األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها ا        ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب جتماع الثامن لألمم المتح
 . 11-1، الديباجة والمواد من 1990 سيبنمبر 7 أغسطس وحتى 27



  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  وجبر ما يصيب الضحية من أذى؛) ب(
  .والحصول على المعلومات الوقائعية بشأن االنتهاآات) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل العمليات ال          -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

دولي           انون ال ة االلتزامات ا             . القوانين المحلية القائمة وفي إطار الق وانين المحلي اح في الق دولي        ويجب أن تت انون ال لناشئة بموجب الق
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. لضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متحيزة

انون             ) أ( ة والق سان الدولي وق اإلن اك حق ي حاالت انته ع سبل االنتصاف المتاحة ف ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي أن تعل
  إلنساني الدولي؛ا
أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان         ) ب(

ا من                         ة أو غيره ضائية أو اإلداري د اإلجراءات الق اء وبع سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل وفي أثن
  ات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛اإلجراء

أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك       ) ج(
  .حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني الدولي

  
ذ أ . 13 ضاء، يجب أن تتخ ى الق راد إل ى وصول األف ضوإضافة إل ن ال سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب اوى حي ع دع ايا برف

  .جماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر جماعي
ع اإلجراءات                        . 14 شمل جمي دولي ي ساني ال انون اإلن إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق

ة األخرى      الدولية المتاحة التي يمكن أن يكون للفرد فيها وضع         .  قانوني، ويجب أال يمس هذا الحق  في أي من سبل االنتصاف المحلي
769 

  
العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على / إن التعويض عن السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضية

هج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولية والتزال الجهود مستمرة لتطوير هذه المنا. ضحايا انتهاآات حقوق السكن
  770.حول التعويض لالجئين

 
  حكم القانون بالتطبيق على المالئمة الثقافية

في حالة النزاع على المالئمة الثقافية للسكن، تتحمل الدولة التزامًا بضمان تطبيق حكم القانون في سياق من المساواة، وعدم التفريط 
) مثل المحاآم أو الشرطة(وفي الحالة التي يضطلع فيها ممثلو الدولة . ، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن المالئموعمومية الحقوق

بدور في نزاع من الموقع المالئم للسكن، فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة بحقوق اإلنسان واإلحجام عن انتهاآات 
تلك االنتهاآات يمكن أن تظهر من خالل تخطيط غير سليم أو تطبيق . ئمة الثقافية للسكنللحق في السكن، بما في ذلك المال

وفي آل الحاالت ينبغي على الدولة ومن يمثلها ومن . لمشروعات بطرق غر سليمة، خاصة إذا ما تضمن ذلك تغيير موقع السكن
أو إجراءات عقابية ال تتسق مع مبادئ حكم القانون في يدير قضاءها أن يتجنبوا اإلخالء القسري، أو أي أشكال أخرى من  العنف 

  . قواعد حقوق اإلنسان
والدولة المراعية للقانون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال ينكروا أو ينفوا تعسفًا حق التمتع بالمالئمة الثقافية، أو أن 

لذين فقدوا مسكنهم الذي يتمتع بالمالئمة الثقافية بصورة غير والسكان ا. يمارسوا أية أي شكل من أشكال التمييز ضد أصحاب الحيازة
عادلة أو قانونية بسبب أو القانونية، يكون لهم الحق في الوصول المذلل إلى وسائل االنتصاف، متضمنًا ذلك تعويض الضحايا، والذي 

  .تتحمل الدولة إزاءه االلتزام المرتبط بهذا الجانب
 
  

  جيالتحقيق التدری/ عدم التراجع 
  وصف عام
" التحقيق التدريجي" من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان        2تحدد المادة   

ا         . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    د إنم ذا العه دول الطرف في ه ى أن ال وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن
سببت       تخ د إذا تهاونت أو ت ذا العه وق     " تراجع  "في رق ه ع بحق من الحق ة          . في التمت ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق

دولي،  اون ال ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن يس لالم ديم ول ع -النكوص عنتق  التمت
   .ماعية والثقافية، بما في ذلك السكن المالئم وما يتطلبه من حقوق أخرىبالحقوق االقتصادية واالجت

ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث ات مع          وقد مضت الهيئات التعاقدي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال  العملي
ل االلتزامات التعا            ال  خرين  آأطراف   ذ أو تفعي سان     يمكن أن تثار لتبرير عدم تنفي وق اإلن ة لحق ة          771.قدي ال، إن الطبيع ى سبيل المث  عل

                                                 
  .  E/CN.4/2000/62 (2000)آما جاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قرار 769 
 يونيه، 2السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخليًا، "جيو بينهيرتو، تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سير 770 
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ادة    )1969(الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات              ادة  27،  توضح في الم  ، والم
ذ االلتزامات الت                 إثارة منها، أن    47 ل أو تنفي دم تفعي ر لع وًال آتبري ة  قانونًا داخليًا ليس مقب ة مع    ا ولتناسق  772.عاقدي اللتزامات التعاقدي

التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع            
وق ينبغي أال تتعرض لنكوص                 . القرار في الدول الملتزمة بالقانون     وغ الحق ق أو بل ة تحقي ل يجب أن    ومن ثم، فإن عملي  أو تراجع، ب

  ).11المادة " (التحسين المستمر للظروف المعيشية"تضمن 
صادية      Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه

ة     ة           حول ان   Maastricht" ماستريخت "وتوجيهات   ) 1986(واالجتماعية والثقافي ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت تهاآات الحق
ة                        773،)1997( صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب دولي من خالل الوظائف الرصدية للعه ه ال وأيضًا حاالت عديدة من الفق

  . والثقافية
صادية األمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر العولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التز          / اماتها تجاه انجاز الحقوق االقت

صادية ال                   . الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي ومن ثم فالدولة تتحمل التزام
ي أو ضغ                          ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج وط من طرف خارجي،     تسبب قلقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذل

شكل        " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       . مثل مؤسسة مالية دولية    م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ
دولي                 اون ال ة   . جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية المتعلقة بالتع ذه العملي  وه

ة                    يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . رية تتطلب تنسيقًا محسنًا وسط الهيئات الحكومية ذات ال وه
دريجي   "من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في                   ق الت ل  " التحقي ب

  .  منه2 خارجيًا للدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة أيضًا تمثل التزامًا
للدول فيما يتعلق " االلتزامات الجوهرية"إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد علق أيضًا على 

 أنه بصرف النظر عن حالة التنمية ألي دولة، فهناك خطوات بعينها يجب اتخاذها فوريًا، وقد تالحظ. بتطبيق الحق في سكن مالئم
 عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحقوق، وأيضًا االنخراط على اإلقالعوتشمل . باإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسان

من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم المعيشية وفقًا للعناصر المحددة نحو إيجابي في ممارسات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس 
  774.والتي شرحناها آنفًا

 
  التحقيق التدریجي بالتطبيق على المالئمة الثقافية/ عدم التراجع  

لمالئمة ينبغي على هيئات ومكاتب الدولة وأيضًا سياساتها المرشدة وتشريعها ضمان تحسين ورفع فاعلية الترتيبات المؤثرة في ا
في السلوك والممارسات الرسمية، مثل التخطيط وهذا ما يعني أن هناك قوانين أو سياسات جديدة وأيضًا تيارات . الثقافية للسكن

الهيكلي، البد من أن تتحسن في اتجاه عدالة أآبر للجميع، ولألآثر عرضة لالنتهاك والضحايا الذين يفقدون مسكنًا يتمتع بمالئمة 
  .ثقافية

 
  

  عاون الدوليالت 
  وصف عام

دولي    "تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق           ادة    775".التعاون االقتصادي ال رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق
اون                       ساعدة والتع ق الم ا وعن طري العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده

ع           ال ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م دوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده
  .الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

إن       وبروح االتفاقيات العدي   ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "دة متعددة األطراف بشان حق ق الت صادية واالجتماعة    " التحقي وق االقت للحق
ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دولي"والثقافي اون ال ن خالل  " التع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :العالقات مع الدول األخرى، واألمم والشعوب
  في المؤاخاة والتضامن .40

                                                                                                                                                                      
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  771

لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى ): "قانون الداخلي ومراقبة المعاهداتال (27 المادة  772
 يجوز إلحدى الدول إثارة  ال-1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46وهذه القاعدة ال تطغي على ماجاء في المادة ." المعاهدات

الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على استخالص المعاهدات آمؤثر 
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2.  آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسيةعلى صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره

  ”.دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 773
 وكما هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، فان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال تتطلب                        "774

در ما تعتبـر أي خطـوات كهـذه         وبق. سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها              
متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد                       

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك23 و22 و)1(11
   2 .1 المادة المشترآة 775



 ديمقراطيًا وخارج حدودها .41
 أو جماعيًا/فرديًا، وباالشتراك مع و .42

  
وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظمة العالمية على النحو           

سح  أن ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن نر"على أنفسنا    ة أف رة   ." فع مستوى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم
ي      دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح اق تح صادية      "الميث صبغة االقت ة ذات ال سائل الدولي ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع تحقي

ا بال    واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األ          ك إطالق ساسية للناس جميعا والتشجيع على ذل
  ." تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

  : من الميثاق55 علينا المادة ووبربط التعاون الدولي مع تقرير المصير آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتل
ذي يقضي      رغبة في تهيئة دواعي االست     دأ ال رام المب ى احت قرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل

ى أن                             م المتحدة عل ر مصيرها، تعمل األم ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب رام       ...بالتسوية في الحقوق بين ال الم احت شيع في الع ، ي
  " . بسبب الجنس أو اللغة أو الدينحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز

  
ه من                            م المتحدة، أن اق األم ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث

  :  الضروري

ا يت          ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ةأخرى بم اون مع دول اق؛       واجب الدول للتع وم     ) ز...(وافق مع الميث دأ أن تق مب
ة في إطار                          ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفترضة من قبله

 776..المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛
 

سالم                    يتقاسم الدول األعضاء باألمم المتح     ى ال اظ عل ك للحف نهم، وذل دة واجب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي
ذه      . واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاهية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز               وفي سبيل ه

  : متحدة تعهدات، مثلالغاية النبيلة، جسد اإلعالن بواسطة أعضاء األمم ال
سيادة                     ) ج( ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي صادية واالجتماعي تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت

  والتكافؤ وعدم التدخل؛
ام  تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو منفصلة بالتعاون مع  )  د( األمم المتحدة وبما يتفق مع األحك

  .ذات الصلة الواردة في الميثاق
وم والت               دم          كوعلى الدول أن تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي

دولي  افي ال ي والثق ص   . التعليم و االقت ة النم ي ترقي اون ف دول أن تتع ى ال دان    وعل ا يخص البل ة فيم الم، خاص ستوى الع ى م ادي عل
 777.النامية

  
م                2باإلضافة إلى ما جاء في المادة         من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعلن العهد تعريف نظم األم

ة   - واالجتماعي من إخراج تقارير الرصد     ويمكن العهد المجلس االقتصادي   . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   778.عن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية لألمم المتحدة

بعض          دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معايير التفاقيات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensدئ القانون معايير أو قواعد حقوق اإلنسان وغيرها من مبا

ومن أجل أغراض االتفاقية . تجتنب االتفاقية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانون العام الدولي  
ع الدولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن          الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول ومعترف به من قبل المجتم           

  .  تعديله فقط بتوسطة معيار الحق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصية
ق                     والدول األطراف التي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما يتسق مع التحقي

در صاديةالت وق االقت ة/ يجي للحق ة/االجتماعي سان الخاصة  . الثقافي وق اإلن ى نحو خاص لحق د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف وم
  .السكن المالئمباألرض و

  
وق المتضمنة في الحق      آآلوبالنسبة للدولة المانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت      أي من الحق

ة         في سك  دان المنتفع دم                   . ن مالئم بالنسبة للسكان في البل سرية، مصادرة أو ه ى إخالءات ق ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م وه
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 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(
 .  المرجع السابق777
اعي استرعاء نظر           " تنص على أنه     22 المادة   778 ة                للمجلس االقتصادي واالجتم االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي م المتحدة األخرى وهيئاته ات األم هيئ

زة آل في مجال اختصاصه،                           ك األجه ساعد تل د ویمكن أن ت ذا العه بتوفير المساعدة التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها في هذا الجزء من ه
 ”.ة من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهدعلى تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولي



ازل ون   . من د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال سفر عن إزاح ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال وف
ين وعلى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان المنصوص       موضوعًا للتشاور مع األشخاص المتأثر    

  .عليها في الميثاق
  

ا من إجراءات             رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف الهيكلي، واالستثمار األجنبي غي
ساعدة ل رامج الم ات وب صطبغ باتفاقي ة   ت سان للدول وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي لترتيب

والدول األطراف  . واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة             . المتأثرة
سئولية                ة وم ة الذاتي ديها فرصة الحماي سان ل وق اإلن ة            في آليات حق ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل  الحف

  . لضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان القانوني للحيازة بالنسبة للسكان) األخالقية، القانونية، العملية(
ر في           وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مسألة محلية، فإن اآلليات              اإلقليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب

ة                       ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب دول وإجراءات عملي نح        . تحديد التزامات ال ال، يم ى سبيل المث عل
  :تي تفر بأن، وال1 : 21اتفاق واسع على مدة التعاون الدولي في مادته ) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 

  
ان شعب   . ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم

ه الحق المشروع فى استردادها                     . 2. من هذا الحق بأى حال من األحوال       ى ممتلكات تيالء عل م االس في حالة االستيالء، للشعب الذى ت
ي     يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. ئموفى التعويض المال   اون اقتصادى دول ة تع بااللتزام بتنمي

ة        . 4 .قائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال
دول   . 5 .ها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي        أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثروات       تتعهد ال

ا           األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين
  .مواردها الطبيعيةلشعوبها من االستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن 

  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ة المرتبطة بالتجارة،                      ات الممتلكات الثقافي تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ة بمراجع إن الدول األطراف مطالب
ة         ددة األطراف، في سياق منظم ساعدة     واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع ة، وشروط الم  التجارة العالمي

ساق مع                                ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النقد الدولي الت
ة لم                   ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق ا االلتزامات المرتبطة المنصوص عليه . واطنيه

ة            والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق ة مشروطية ستكون معرضة ل ضمان أن أي ل
  . والثقافية بالنسبة لسكان الدولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاق

  
سكن والح               وق ال ان من حق ة      وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حرم ازة آمن ة                . ق في حي ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال

ازتهم                 دون حي ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ى في الحاالت    . والذين تم تسريحهم آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م وحت
دول ا          سبة لل ال في         التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية الدولية بالن وق العم دفاع عن حق ألطراف في محل ال

  . السكن المالئم عن طريق الحماية القانونية والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرى
  

ازة اآل  انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطبيق على السكن المالئم فيوالمثال على التعاون الدولي     ة  والحي من
ا              ق به هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ثالثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل

دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمرات استيطانية، أو ممن جرائم دولية، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات         
كا ة أي أش ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال سماح . ل أخرى م ن ال دول األطراف م ع ال والواجب يمن

ال يمكن               للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصالح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم
ذه األشكال من                . ق او اتفاقية بهذه الطريقة    أن تسهل من انتهاآات دولة أخرى للميثا       اتزال ه ة في دول م وهناك اليوم العديد من األمثل

ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  . االنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو تعاون مع دول أخرى   
  . أي مستوى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدوليةهذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة المرتكبين لها بعد على 

  
ة ألشخاص                           ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل إن مشارآة دولة في عقوبات اقتصادية دولية من النوع الذي ي

واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق دولي الخ.  الدول د ال د نص العه صادية وق الحقوق االقت اص ب
ة أو          نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعي

   779.جزائية والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاك
  

من (اعدة المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق للتنمية والمسواإلمداد المباشر أو المشارآة في برامج 
وهو ما يشكل خرقًا ). قبيل، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن، أو اإلخالء القسري، الخ

 الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق وعلى نحو أآثر تحديدًا، البد للعهد الدولي. لاللتزامات التعاقدية
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مودعة أن يوجه ويحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض شرطيات اقتصادية على دول 
ونية تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات وقد أصبحت قان. أخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية للسكان

القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة من الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير 
 .مباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخاصة بحقوق اإلنسان

 
  لتعاون الدولي بالتطبيق على المالئمة الثقافيةا  

.  إن التعاون الدولي، وآذلك التجارة واالستثمار ينبغي بالفعل أن تحسن من مالمح المالئمة الثقافية للسكن وفقًا للمنظور المحلي
ريع التجارية، وتحافظ أيضًا على والقانون العام الدولي يتطلب أن تحترم األشكال المختلفة من المساعدة والتعاون، بما فيها المشا

أو قطاع أخر ينبغي أال /وأي تعاون واستثمار متقاطع في المستوطنات البشرية و. الحقوق االقتصادية ومن ضمنها الملكية الثقافية
  .يؤثر سلبًا على المالئمة الثقافية للسكن وال يطبع السكن على حساب القيم الثقافية

 
  

  مبادئ تطبيقية أخرى  
ا  . بادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك المذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان      إن الم  في الوقت نفسه، يمكنن

م       سكن المالئ اهيم من خالل       . األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال ادئ والمف ذه المب وتظهر ه
ات والتوصيات                   الفقه الدولي لمراجع   ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي تم بواسطة الهيئ ات الدول األطراف والتي ت
آما أنها تأتي أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متعددة األطراف،               . العامة لتلك الهيئات  

سان      راء الخبراء الموجودة في األدب    آومن   وق اإلن ق حق ق     .  القانوني، ومن الخبرة المتطورة في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن
  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" عدم تجزأ الحقوق: "البد من وضعها في االعتبار تعرف بـ 

  
  عدم تجزأ الحقوق

ات حق       م يأتي  و.  الوقت نفسه مفهوم حقوق اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى             رز محتوي دما نف ه عن ن اإلدراك بأن
  . من الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًا

سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل رك               . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ زل يت ة للمن ة أو الهيكلي دهور في المالمح البنائي فالت
ضمان الصحة     "ي المحيط المباشر للسكن، وهو بال شك يؤثر على التمتع بالحق في             السكان عرضة  للتلوث ف     شة یكفى ل مستوى معي

الحقوق                25على حد ما جاء في المادة       " والرفاهة له وألسرته،   دولي الخاص ب د ال  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه
ة یمكن بلوغه     آل إنسحق "االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته      –." ان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي

  .  من العهد12 المادة
دول، حيث                         وق التصويت في معظم ال ار حق ًا النك د مطابق ان محل         أوبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع سجيل والتصويت يتطلب ن الت

ده،   في "تصل بحق آل فرد ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم م. domicile fixe إقامة ثابت  ة لبل المشارآة في إدارة الشئون العام
سان            " إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        وق اإلن المي لحق ادة  (آما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق

ام             سياسية ع ة وال وق المدني دولي للحق رد في          1966العهد ال شارك في إدارة ا       " آحق لكل ف ا       أن ی ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام ل
ة،        ارون في حری ادة   " (بواسطة ممثلين یخت ل و           ). 25الم دولي للموئ رة أعضاء التحالف ال ع خب الم،     آوبتجمي ى مستوى الع خرين عل

ساني       صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "فت انتباهنا أيضًا إل ر عن ال ك  وذل المشارآة والتعبي
  . وسط الحقوق أو العناصر المكونة للحق في السكن المالئم

ه               سر فهم ا يي ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي وق  . إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون ت وحق
سان              . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل بعض،         ومع ذلك فعل ى بعضها ال دة عل  معتم

ي جاءت في اإلعالن                   . والفصل الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي         سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق من األمثلة على ذل
صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق ى         . الع ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب دين أساس ي عه ي تبن سبب ف وال

ام                    أيديو دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966لوجيات الحرب البادرة المتعارضةالتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي
صادية          الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال أي

ة الخاصة    "غت األيديولوجية أيضًا لتستبعد حق من حقوق اإلنسان وهو    واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد ط      من  " الحق في الملكي
ه الفصل          ). 17المادة  (هذا العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان             ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال

سياسية يعترف في                بين العهدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآللي         ة وال الحقوق المدني ات، إال أن العهد الدولي الخاص ب
  :ديباجته، بأن

ة     .... السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري
سياسية،           المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل  ة وال ه المدني ع بحقوق سان من التمت ين آل إن ة الظروف لتمك  تهيئ

  وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
دهورات أخرى                    ي          . وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سياسية الت ة وال وق المدني سبة للحق بالن

ة          (الثقافية  /االجتماعية/ به الحقوق االقتصادية   حظيت باهتمام يفوق ما حظيت     ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت



ؤلف ا  يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن وق" أجي صادية    [1]780..للحق وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن /  مق
ـ             . االنتهاآاتالثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد        / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "فترشيح الحقوق المدني من  " جي

وق  " الجيل الثاني : "الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية         وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق
ة    ". جيل ثالث"لمصير، أصبحت تعتبر آـ مميزة عن الحقوق الفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير ا  ذه الرؤي وقد ظلت ه

ك                  " التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال وب في العه المطل
ق أو     خنب الالتحقيق المتروي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوا           وق معرضة للتحقي ك الحق اصة بتل

اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     م حقوق اإلن ذا أن       .  المتدرجة أو الجيلي م، فال يمكن لطاقم األدوات ه ومن ث
ل لحقي                   ة، ب ة أو فكري ي تفصل         يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحقوق اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي ات الت ة أن النظري ق

  . بدقة بين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقع
  : ومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ة                         سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي وق      إن الحق في السكن المالئ ـين الخاصين بحق دين الدولي في العه
. وقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز            . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     

وق            سائر الحق ع الكامل ب ات              -ويضاف إلى ذلك أن التمت وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل الحق في حري ل رابطات  مث ( مث
رارات                     )المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية      اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت

وبالمثل، يشكل .  أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع        -العامة  
الغ        حق الفرد في   دا ب ه أو مراسالته بع  أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل

  [2]781.األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم
 

  االلتزامات الجوهرية
د             إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص المعاهدات،        وب لل ه المحدد المطل دم التوجي الم      وحدها، ال تق ول األطراف حول الع

ة ا الدقيق ة التزاماته دول  . لمعرف ب ال ة تطال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي والن
دابير  "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " باتخاذ خطوات" ي الت  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)" بتبن
" تدريجية"،  " مالئمة"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/ليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون عليه تلك الخطوات           الق

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  ي  ، تتضمن اون دول شمل  تع  وت
إ   ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة                   ومن ثم ف ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق ة بالرصد تتحمل مهم ة القائم ات التعاقدي ن الهيئ

  . لإلمداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطراف
م   دول األطراف    : "3وفي تعليقها العام رق ة التزامات ال دولي الخاص     [3]782”"طبيع د ال ة     وفى العه صادية واالجتماعي الحقوق االقت  ب

  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 
ستويات األساسية                                دير، بالم ل تق ى أق اء، عل زام األساسي بضمان الوف ى من االلت يقع على عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن

وق       ة الط               . الدنيا لكل حق من الحق إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل واد             ومن ث راد من الم ام من األف ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه رف الت
ية،  يم األساس يين، أو من أشكال التعل أوى والمسكن األساس ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس الغذائي

د           ا بمقتضى العه ى نحو     . ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماته د عل رئ العه إذا ُق ى،      ف زام األساسي األدن ذا االلت  ال يحدد ه
  raison d’être .783[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 

                                                 
780[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 

the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . ترى الحرايت أساسًا مدنية وسياسية في طبيعتها وتخدم لحماية من جور الدولة ’Vasakمن وجهة نظر فاساك . الجيل األول من حقوق اإلنسان يتعامل مع الحرية
 ,freedom of speech, right to a fair trial.  المحاآمة العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرها األول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في

freedom of religion,  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية21-1وذلك آما جاء في المواد من . 
وهذه النظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما يجعلها ، الجيل الثاني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادية، ثقافيةومن ثم ف

 أن تحجم عنها األعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال التي يفترض أال تقوم بها الدولة أو أي إن ;tspositive righ حقوق إيجابية 
  .  في سبيل إدراك الحقوق-مثل اإلخالء القسري

 المصيرـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير." التضامن"الجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو 
  . غير مؤآدة قانونيًاومعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق لم تعد ملزمة بعد و. في المشارآة في التراث العام للجنس البشري

، وروج )مدنية وسياسية(والتي تستند على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة 
التضامن، متمثل ، حقوق )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة(والعالم الثالث ). االقتصادية واالجتماعية والثقافية(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  . في نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من االستعمار المعطلة حتى اليوم
. 

 ). 1991 (9فقرة ." الحق في السكن المالئم: 4التعليق العام رقم  [2]781
  . E/1991/23) 1990( جلستها الخامسة تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في [3]782
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]783



دول        ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود مادية للدول           ة من ال زم آل دول د تل من العه
ا المتاحة     بأقص "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       "ى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ ،  وق

ي هي تحت تصرفها في                   "التعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها           وارد الت د من أجل استخدام آل الم قد بذلت آل جه
   [5]784."سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا

ه                  " االلتزامات الجوهرية الدنيا  "ما تتضمن   آ م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي
ق              . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم ين الت ومن ب

انوني                          االتساق بين التش   ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق ريع المحلي والحقوق المنصوص عليها في العه
صادية             . الوطني وق االقت ة من الحق ق جوانب معين وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي

ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ل ضمان ع فوري زمث ن  . دم التميي ه م ة أن ددت اللجن د ح صعب مواصلة"وق ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ٍو طبيعي        - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ى نح ذاتها عل ضًا مع شروط           .  ل سق أي انوني يت سند الق ذا ال انون      وه ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء           ال يحق لدولة طرف أن تثير ما ج        "على، والتي تنص    )1969(المعاهدات   اء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]785."إحدى المعاهدات

ات مع أطراف أخرى                         وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السياسية والت
  [7]786.اإلنسانيمكن أن تثار تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق 

م                           ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث دولي الخاص          . ربما يكون عدم التميي د ال د نص العه وق
رى،      ياء أخ ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت ولي  "ب راف أن ت دول األط ي لل ينبغ

ار بوجه خاص                    األولوية الواجبة لتل   ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  . ك الجماعات من المجتمع التي تعيش في أحوال غي ه
ات             ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ة، أال توض الحال

 [8]787."األخرى
أي، أن هناك آثير من  . راف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتطبيق الفوري  التزامات سلبية وتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األط     

دمير                                  ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال التدابير لتحقي
صود    د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ سفي للمن ين التع ة " بتمك ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م

 . تلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامة. الجماعات المضارة
  

  العمومية
لناس أحرارا ومتساوین في    یولد جميع ا  : "حقوق اإلنسان بسيطًا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     

شرية  ). 1المادة  (." الكرامة والحقوق  ومن  . فالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب
دولي،  وفي القانو. وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إذا آان للحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل                ن ال

سق مع حق             ى نحو مت ع "يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال
ة للحد األدنى من ا  التمييز إعماًال    سير          . اللتزامات الجوهري دول تف سمح لل ٍو خاص، ال ي ى نح سكن، عل ى من    وفي مجال ال الحد األدن

نهم دون               التزاماتها واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آ الجوهرية بشكل انتقائي، أي على مواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال
خ          " للجميع"أيضًا   اجرين، ال ال المه ين، والعم ك المقيم راد          . بما في ذل ل في آون األف انون تتمث دة المتاحة في الق والخصوصية الوحي

  . توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آأعضاء في األسرة البشريةالمعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع 
ة في الماضي، آل              ة، واإلسهامات الثقافي وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد العبودي

انون والمم                     ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان ستويين         هذا خدم آوسائل لتعزيز وترقية حقوق اإلن ى الم ٍد سواء وعل ى ح ارسة عل
دولي ي وال ًا أو    . المحل ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل وم

وق ا               . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      راف بحق ة في االعت سان،  وقد ساهمت المقاومة والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم إلن
  : واالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوال. ولكنها لم تحمل قوة القانون

                                                 
 .المرجع السابق[5]784
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23 اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في [6]785

 ال -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "أيضًا إلى أن تذهب المادة ." امعاهدات
م قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على يجوز إلحدى الدول إثارة الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكا

 يظهر -2. استخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية
 ”. مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمةاالنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق

الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية [7]786
لرئيس  حق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مل2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 

  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

  ."طبيعة التزامات الدول األطراف: "3التعليق العام رقم [8]787 

ة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم ال يحق لدول"} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]787 
 لكل شخص حق اللجوء إلى " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إن 8ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن المادة " ،وفاءها بأداء إحدى المعاهدات

  ."وق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانونالمحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحق



  :حدود مجال التطبيق
ق باال                      .43 ا تطب ة أنه ة بفعل حقيق ام  إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستوى العالم، تعد أيضًا ذات محدودي حتك

 .إلى جماعة فكرية أوعقيدية ما، دون تطبيقها بعمومية
ة العظمى      " الماجنا آارتا "فرضت   .44 واطنين خاصة                     1215أو الوثيق دة للم وق جدي ة حق ة آانت بمثاب ى الحصانة الملكي  حدودًا عل

 . لكة الجغرافية للملك اإلنجليزيومع ذلك فإن هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المم. المواطنين الحائزين ملكية خاصة
  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق

ة  "حققت   .45 ة والتي         " الثورة األمريكي ستعمرات اإلنجليزي ة الحق في                 أصبحت في الم ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي  في النهاي
 تقرير المصير آحق لصيق، طبق في ومع ذلك، فإن الحق في.  raison d’étatتقرير المصير آحق قانوني شرعي وسبب للوجود 

ز             شعوب األصلية األخرى    . حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -أم
 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم-والذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا لإلزاحة

راد           .46 ة لألف وق المحقق ا والحق ة في سياق         . الثورة الفرنسية، بكل انجازاته وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت سعى الفالحون الفرن
 liberté, egalitéومع ذلك رفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، والمساواة، واإلخاء : الثورة

et fraternitéدي؛  وبترآيز فر 
ة الخاصة         . نتائج الثورة البلشفية أسست لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ         .47 ا    . ومع ذلك رفضت الحق في الملكي ومع آونه

ات          ان األشخاص والمجتمع ة لحرم أداة عام ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه ًا لمنطق الغ أسست أخالقي
  . يش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن أهمية تلك الحقوقوشعوب آاملة من وسائل الع

  
  التراجع

أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تحت قيادة عبد سابق صار في             
الم      ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي Toussaint Louverture"رتوسان لوفرتيو"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت  أنتجت الث

ق بمصالح        1801 عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة في             12فقط قبل    ة  ألسباب تتعل ، إمبراطوري
  . مرجعة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية في تاهيتي مع عواقب تمتد إلى يومنا هذا

ا في            وبالرغم من أوجه القصو    د ساهمت جميعه ي ق ر المذآورة، فإن هذه الشواهد في اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل
فقانون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي في شكل قانون          . تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي       
  . سانية بدون حماية متبادلة في النظام القانوني متعدد األطرافدولي وعمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إن

 حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت                    عموميةإن  
ات، سواء ألسباب     تعني عدم وجود دولةالعموميةآما أن . شعوب الثقافات األخرى تستحق مستوى أقل     أو حكومة معفاة من االلتزام

وق                    ة تنتهك الحق ى ممارسات تقليدي خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل
  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق

ة الث  آما هو الحال في       (وتفسير الحقوق باالتساق مع ثقافة ما        ة المالئم سكن  قافي رات دارجة        )  لل ارات وتعبي ًا الختي ًا محلي ي تطبيق يعن
ازة، أو            اومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ضمان الحي ساوية ل ر مت لممارسات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي

حالي ومن المرجح أن تنتهك آل      الوراثة، أو أية حقوق أخرى من حقوق اإلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار ال                 
اعي    وع االجتم ا الخاصة             -من أحكام المساواة بين الن دة فيين واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه در ال  الجن

   [9]788).1969(بقانون المعاهدات 
تراتيجيات       حقوق اإلنساننفيذوبينما تمضي خبرة التطبيق والنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن ت    وع من االس ، آاشفة عن عدد متن

ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       داد              )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق سماح باالرت ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي ، ف
اقم األدوات               ا في ط ا هن ر عنه ة واالستحقاقات المعب ادئ الالزم د من     . بالحقوق بشكل ينتقص من المب ا هو مؤآ راهين   وآم خالل الب

  . األخالقية والسند القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكان
  

  خاتمة
أما .  إن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسان                 

حقوق اإلنسان أو معترف بها في الفقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث            فهي موجودة ضمنًا في آليات      " مبادئ التطبيق األخرى  "
  . وضعها في االعتبار

ادئ اإلضافية    وضع هذهإن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على           المب
  . لمبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاءها آخطوات إضافية في عملية الرصدفي االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك ا

 الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم            ئةفعدم تجز 
فهي  " الحقوق المطابقة "أما  . التحديد على الحق في السكن     على العهد الدولي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وب         4

ين                                  ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف مشتقة من حق
  .  مفهوم عدم التجزأ بشكل عمليومن ثم، فإن االستحقاقات أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها. وآليات أخرى

                                                 
 



 في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق تنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و
م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من       (، والمجسدة هن سكن المالئ إن الخصوصية أو ا   ).  ح-أ عناصر الحق في ال الطبع ف د وب لتحدي

ة             نفيذالمحلي بالنسبة لطبيعة ومستوى الجهد المطلوب لت        الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي
  .وبطرح حلول من جهتك لمشكالت في المجال والميدان

سه في المدى       ،  الحق في سكن مالئم فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم            عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م
دولي   لكل من 2الواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم             انون ال المصادر   ومصادر الق

  . الشعبية
طبقها آمادة لدورة األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة هذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن ت

فبتطبيق . ومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافية.  آانتاتعليمية، تدريبية، أي
المنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع جميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض 

  .لى بعض موضع الممارسة الحيةوالمعتمدة بعضها ع
 
  الضمانات. 4

  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم
يمكن أن . سوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدك

ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . لمحلي األآثر آليةنبدأ بالتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى ا
قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني 

  .في السكن المالئم
التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية(ل تصديقها على المعاهدات الدولية ومن ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خال

أو (ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة . اإلنساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددة
أن يساعدنا التقييم على تحديد أي القواعد والقوانين أما على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب . في الدستور الوطني) مساوية

. المشرعة أو النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق يخوله الحق اإلنساني في السكن المالئم
م، صور التطبيق العملية يفترض أن تمثل السياسات والبرامج والمؤسسات العامة والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السلي

  .المكملة لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني على أقصى المستويات اإلجرائية المحلية
  

  .هنا یبدأ التحري
فمن اآلن سوف يصبح . عددًا من األسئلة للراصد آي يجيب عليها" الضمانات"اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في التحري عن 

دورك أآثر تفاعًال، وبالتالي سوف نتبع منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام إلى الخاص 
  :ومن ثم نرآز على

للمعاهدات ذات ) ًادوليًا وإقليمي(االلتزامات الناتجة عن التصديق متعدد األطراف : التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 
 . الصلة

 .ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم: النصوص واألحكام الدستوریة 
 .التشريع والقانون المحلي: النظام القانوني الوطني 
 .تشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي أو آشخصية اجتماعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفي: المؤسسات 
 .ذات التطبيق واسع المدى على مستوى البالد بأآملها: السياسات 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: البرامج 
 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

من الحقوق االثنى عشر التي يخولها الحق وبهذا التنظيم والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق 
" المصادر"وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك األسئلة من خالل األقسام السابقة عن . اإلنساني في األرض والسكن المالئم

لتي تضمن الحق فقد تعرفت، على سبيل المثال، وحددت العديد من أدوات المعاهدات متعددة األطراف ا". المبادئ الالزمة"و
 سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال ناإلنساني في السكن المالئم واآل

الصورة الخاصة بكيفية ترجمة تلك المعايير إلى ضمانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا 
  .الحق ولكل حق من حقنا اإلنساني تختار أن ترصده وتقوم بتقييمه

ا     جيضمن المنه و ة        أن يضع    ائم بالرصد    لق ل المستخدم هن ضمانات المتعلق اره ال في اعتب
ق    ة للتطبي ادئ الالزم ي    (بالمب ًا ف حت آنف ا وض ى    "آم التطبيق عل ة ب ادئ الالزم المب

ي وجدت في    ).  من طاقم األدوات3في الخطوة رقم    " المالئمة الثقافية  وهذه المبادئ الت
سان، يف وق اإلن سية لحق دات الرئي ع المعاه ى بجمي واد األول ن الم ون م رض أن تك ت

ق                    القابلية لل العمومية و  سياق الخاص بتحقي أمين ال الم من أجل ت ى مستوى الع ق عل تطب
م واألرض  سكن المالئ ي ال ط الحق ف يس فق وق، ول ة الحق ادئ . آاف ذه المب ث أن ه وحي

ا     سكن واألرض، فإنه ى ال ق عل ذي ينطب وقي ال ار الحق ة اإلط ى قم أتي عل ل، أو ت تظل
ة من األدوات       . ألسئلة في مسار تحقيقنا   تظهر أوًال في قائمة ا     وهذه األسئلة تتضمن قائم



ة            ا ليست         . (القانونية والتعليقات من قبل الدول لضمان هذه المبادئ المظللة أو الالزم وائم توضيحية؛ أي أنه ذه ق نرجو مالحظة أن ه
  .) هنا ال ينطبق على الوضع في بالدكشاملة أو نهائية، وقد تكون على علٍم بضمانات أخرى، وربما تجد أن بعض من المدرج 

ه ضمانات        ريوبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح     ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  حول ال
  . أآثر دقة وعملية تضمن تحقيق الحق في السكن واألرض عمليًا على أرض الواقع

الخاصة بتطبيق المبادئ ) المتعلقة بالسياقعامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(تتضمن اختبارًا لـ ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا 
أي، تقرير المصير، وعدم التمييز، (حالة الحق القانوني الخاص بالموقع المالئم لسكن  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في الالزمة

الضمانات ) 2(، وأيضًا )عدم النكوص، والتعاون الدولي/انون، وعدم التراجع الجندر، وحكم الق-والمساواة بين النوع االجتماعي
  . عن الضمانات المذآورة أعالهالمشارآة والتعبير عن الذات) الوظيفية والمحددة(المحلية 

 
 ضمانات تطبيق المبادئ الالزمة 

  تقریر المصير
  تطبيق مبدأ تقرير المصير، متضمنًا سياق السكن؟أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن 

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(ية حقوق الطفل اتفاق 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو          ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم  صوتت في   هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995( االجتماعية إعالن وبرنامج عمل القمة 
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن صري و (إع ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع ن   الم ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان آ

  )2002) (تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
  أي المعاهدات اإلقليمية صادقت أو انضمت إليها الدولة، وتضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، بما في ذلك سياق السكن؟

 )1981(ب الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعو 
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
ا     ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح        هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ت متع

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(ت االتحاد االفريقي قرارا 
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  



 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 

سان،       أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق التحرر من التمييز،              وق اإلن  آمبدأ الزم وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(العنصري اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957(لدان المستقلة  بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في الب107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  
  ) 1961(اتفاقية تقليل األشخاص الذين ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  ي المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟صالح القرارات ف
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

ًا     زاحين داخلي خاص الم شأن األش دة ب م المتح ات األم صويت  ) 1998(توجيه ه بالت م تبني  UNHRCRت
E/CN.4/1998/53/Add.2 1998 فبراير 11 بتاريخ . 

  )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب(إعالن وبرنامج عمل دربان  
  )2001 (إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ 

  
امًال        وق، ش أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق

  ذلك سياق السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994( اإلنسان الميثاق العربي لحقوق 
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  



خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول
  ة التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟القرارات في المنظمات اإلقليمي

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999(بول إعالن قمة اسطن 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي

اعي                  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    -أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن تطبيق الم در، آمب  الجن
  إلنسان، شامًال ذلك سياق السكن؟من حقوق ا

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989 (اتفاقية حقوق الطفل 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1970(يد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية  بشأن تحد131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات ع   ات، ال م أو تجمع المية لألمم المتحدة، قم

 الجندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال  -صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي           
  ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(لتنمية في الميدان االجتماعي إعالن حول التقدم وا 
  )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

 )1980(ى  بشأن العمال القادام162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )1993(فيينا إعالن وبرنامج عمل  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
اعي       أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو ال        وع االجتم ين الن ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي ادئ    -حق در آأحد المب  الجن

  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  



 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

ضمن ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف اعيالق وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ياق - تطبي ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن
  السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(ارات جامعة الدول العربية قر 
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

امًال                   سان، ش وق اإلن أي المعاهدات الدولية انضمت اليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق حكم القانون، آمبدأ الزم وحق من حق
  ذلك حيز السكن؟

 
 )1984(وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضر 

  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد ا 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115ة منظمة العمل الدولية رقم توصية اتفاقي 
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني ا   ات، ال م أو تجمع تفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق حكم القانون آمبدأ الزم وحق من الحقوق، ممتدًا أيضًا إلى مجال السكن؟
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980(بشأن العمال القادامى  162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  



  )1993(ج عمل فيينا إعالن وبرنام 
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ضًا                      أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقاً       د اي ذي يمت ة، وال ادئ الالزم انون آأحد المب م الق ق حك  أو الحقًا وتضمن تطبي

  إلى مجال السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(تفاقية اال 
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول
  دأ حكم القانون آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مب

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التراجع 

ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، 
  اني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنس

 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (يةاألهداف والمعايير األساس( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها 

ع     دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق صادية   ل وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ف
 واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة         إعالن بشان المدن والمست     ة الجدي اني     (وطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  



  
رام،                      دأ عدم التراجع  في احت ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ما هي المعاهدات اإلقليمية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن

  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(حقوق وواجبات اإلنسان اإلعالن األمريكي ل 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
 )1995(إعالن الرباط  

إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في هل شارآت الدولة في تبني أو 
ا               ة بم ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق

  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
   الدوليالتعاون

ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، 
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 )1984(ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهض •
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  •
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  •
  )1998(لدولية نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية ا •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117 العمل الدولية رقم اتفاقية •
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  •
 )1989(ة  بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقل169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  •
 )1951(اتفاقية الالجئين  •
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  •
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  •
 

ارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها هل ش
صادية     وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ضمان احت دولي ل اون ال ق التع ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل

  ا الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟واالجتماعية والثقافية بما فيه
 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  



 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة        إعالن بشان المدن والمستوطنات البش      ة الجدي اني     (رية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن صل   {إع ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع ن الم ذلك م  ب

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ضمان                              دولي ل اون ال دأ التع ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ا أو االن ة بالتصديق عليه ي قامت الدول ة الت ما هي المعاهدات اإلقليمي

  دية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصا
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950( لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في 

م، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترا
  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة (قرارات المفوضية األوروبية 
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
ما هي االلتزامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدولة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، 

  . مالئم وبالتالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكيةوتنفيذ الحق اإلنساني في السكن ال
  

ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية على 
ات المهمة المعهود بها إلى الدول األطراف في تعد مراقبة تلك االلتزام. اإلعالنات غير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسية

  .والتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراقبون من الحكومة والمجتمع المدني) الدول المصدقة(المعاهدة 
والمالية آما يجب أن نضع في االعتبار أن بعض اإلعالنات متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية 

تلك االتفاقيات قد تعوق . الدولية قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسان
ن الثقافية ولذا يجب أن تحتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسا/االجتماعية/التمتع بالحقوق االقتصادية

  في المقام األول وليس العكس 
 

  ضمانات محلية 
   تصدیقات وتعليقات دولية

سكن      انضمت إليها أو  أي المعاهدات الدولية     ة تضمن الحق في ال ا الدول م،   صادقت عليه ة    المالئ ة الثقافي د من التفاصيل     (؟الحق في المالئم لمزي
  .)ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق في المالئمة الثقافية

  



   دستوریةأحكام
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم بما في ذلك المالئمة الثقافية؟ 

 
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟ 

  
  لتمييز؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من عدم ا 

  
   الجندر؟-هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساواة بين النوع االجتماعي 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟ 

  
  الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن  

  
ا                                ا فيه سان بم وق اإلن ة في ظل إطار عمل وأهداف حق ات الدولي ه، يضمن إجراء العالق ا يماثل ة دستورا، أو م هل تحوز الدول

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟
  

  النظام القانوني القومي
  شامال المالئمة الثقافية، آحق منفصل في النظام القانوني للدولة؟هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم،  •
  
  هل يتماشى التشريع القومي مع الحق اإلنساني في األرض والسكن بما في ذلك المالئمة الثقافية؟ •
  
  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ •
  
الحكومة ويتم تطبيقها /حلي مع الحق في التحرر من التمييز؟ ما هي القوانين التي شرعتها الدولةهل يتماشى التشريع القومي والم •

  بالفعل لضمان عدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة المالئمة الثقافية؟
  
هم على الحق في تحقيق المالئمة الثقافية تتالءم وتتساوى مع هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصول •

  اآلخرين؟
  
 هل يحافظ القانون القومي والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمالئمة الثقافية؟ •
  
ثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتم •

  المتعلقة بالسكن واألرض والمالئمة الثقافية ؟
  
  هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة؟ •
  
خل البالد، في ظل هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل دا •

إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم شامال 
  المالئمة الثقافية؟

  
 المالئم بما في هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن •

  ذلك المالئمة الثقافية؟
  
هل يتميز أداء القضاة والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك المالئمة الثقافية ما هي  •

  األمثلة على ذلك؟
 

  شرائع ومؤسسات
   في تقرير المصير؟هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم 

  
ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن  

  المالئم خاصة المالئمة الثقافية؟



  
  فية؟ هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط المالئمة الثقا 

  
ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في  

  السكن المالئم خاصة المالئمة الثقافية؟
  

 وتنفيذ الحق ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، 
  في السكن المالئم خاصة المالئمة الثقافية؟

  
التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  

  وخاصة المالئمة الثقافية؟
  

تي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة معها ال 
 الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة المالئمة الثقافية؟

  
  آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن المالئمة الثقافية لمن يحتاجون ذلك؟ 

 
  السياسات

  ق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة المالئمة الثقافية؟ما هي السياسات التي تطب 
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
ع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النو

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

  آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من المالئمة الثقافية؟ 
  

  ا على المالئمة الثقافية في البالد من اجل ضمان عدم التمييز؟آيف أثرت السياسات الوطنية إيجابي 
  

  آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تحسين ظروف المالئمة الثقافية في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون ذلك؟ 
  

   يحتاجون إلى ذلك؟آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقيق العدالة إلى تعظيم ظروف المالئمة الثقافية خاصة لمن 
  

آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق مثل  
  المالئمة الثقافية خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟

  
العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية  

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من المالئمة الثقافية لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
  

  إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو ممارسات دولتك الرسمية في ضمان الحق في المالئمة الثقافية؟ 
 
  برامجال

) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(ما هي الخطوات التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  
إصالحات قانونية، تطوير البنية التحتية، طرق تنفيذ : قد تشمل(من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من المالئمة الثقافية؟ 

  )الخ.... فعالية، برامج تسجيل السكان، برامج للنظر في التصديق على العهود الدولية وتقييم تطبيق حقوق السكنوتطبيق اآثر
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، 

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

 المالئم وخاصة ما هي برامج  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن 
  المالئمة الثقافية؟

  



  آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف المالئمة الثقافية؟  
  

ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على المالئمة  
  الثقافية في الدولة؟

  
هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تحسين  

  ظروف المالئمة الثقافية في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض وقضايا الميراث؟ 
  

األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن هم ما هي برامج الدولة  
  في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الحق في المالئمة الثقافية؟

  
خاصة ما تخوله حقوق السكن من المالئمة الثقافية لمن آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة  

  هم في حاجة لذلك؟
  

ما هي الطرق التي ضمنت بها برامج اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو  
  المالئمة الثقافية لمن هم في حاجة إلى ذلك؟احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من 

هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين  
  المالئمة الثقافية لكل من يعيش على أرضها؟

 
  المشروعات

سنوات أو منذ آخر / سنة(لدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها ا 
في شكل مشروعات استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من المالئمة ) تقييم قمت به

  الثقافية؟ 
  

 لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها 
  وخاصة المالئمة الثقافية ؟

  
  آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف المالئمة الثقافية؟  

  
ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان  
  ير عدم التمييز إيجابيا على المالئمة الثقافية في الدولة؟تأث
  

هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم  
التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تحسين ظروف المالئمة الثقافية في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون 

   و قضايا الميراث؟ إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض
  

ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى  
تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن هم في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها 

  حتى اليوم في تعظيم المالئمة الثقافية؟
  

حسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من المالئمة الثقافية لمن هم في آيف ضمنت تلك المشروعات الت 
  حاجة لذلك؟

  
ما هي الطرق التي ضمنت بها مشروعات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود  

ق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من المالئمة الثقافية لمن هم في حاجة إلى الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الح
  ذلك؟

  
هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين  

  رضها؟من خالل مشروعات تطور بالفعل من المالئمة الثقافية لكل من يعيش على أ
 
 موازناتال



 العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانية مع أهداف اإلنفاق موازناتما هي ال 
 والتطبيق الحقيقية؟

  
 المؤثرة على هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج والمشروعات 

 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟
 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازناتهل يتمتع العامة وأفراد الشعب بإمكانية االطالع على  

 التأثير على ما تخوله حقوق السكن من المالئمة الثقافية ؟
  

لمعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية هل تدعم ا 
 للمحتاجين خاصة بالنسبة لما يخوله الحق في السكن من المالئمة الثقافية؟ 

  
 ما يخوله من القدرة على تحمل ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال 

 األعباء؟
  

 ما هي االلتزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من المالئمة الثقافية؟ 
  

 مة الثقافية؟ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من المالئ 
 
  عقبات، عراقيل، عوائق. 5

في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناصر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح القانوني للسكن المالئم، 
 االلتزامات وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيما يتعلق بتصنيف الحق مع

ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات االجتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئيسي . الموازية على الدول المصدقة
تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واألولويات المحلية . لحقوق اإلنسان على مر التاريخ

  .آما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق على الحالة التي تتناولها. اإلنسانلحقوق 
  

ضمانات                                 م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م وفي هذه الخطوة فإنك تتق
ل اآل   . المكونة له  وق                 سوف تنتق ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ن،  آراصد لحق

ات                       . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان عينات األسئلة التالية تساعدك آراصد عل
ة              والعراقيل والعوائق والتهديدات والقيود التي تسببت        ة الثقافي ان من حق وعنصر المالئم اك والحرم في أو هددت بالتسبب في االنته

  .الذي نتعامل معه حاليًا
  

وافر                 عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت
مات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وضعنا،               فلطالما قيل أن المعلو   . أفضل وأآثر المعلومات ثقة   

  :إال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالية لمعلوماتك
 .التمام أو األحكام 
 .درجة التفصيل والتحديد 
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  
 ).نقص التناقضات: مثال(تكامل المعلومات  
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(ستخدام الفعال للغة اال 
 .االرتباط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكن: االتصال 
 ).السمعة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمع(مصداقية المصدر : المصداقية 

  
سان                 ة للحق اإلن دات النظري ين التأآي ي سوف تحدد              ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسجام ب ع المحل سكن والواق ي في األرض وال

ة                            ة الثقافي ة للحق في المالئم ة أو فعلي ل، التناقضات في انتهاآات محتمل وسوف  . اآلن إلى أي مدى تساهم العوائق، العقبات، العراقي
  : تدعم األسئلة التالية تلك العملية

ه الحق                 سكن، آحق يخول ايير الخصوصية           هل ينبع الحرمان من المالئمة الثقافية لل راف بمع م، من عدم االعت سكن المالئ في ال
 ) في طاقم األدوات"األمن والخصوصية"انظر الحقوق التي يخولها الحق في السكن المالئم (آقيمة ثقافية؟ 

  
ا؟                     انهم منه م حرم أرض ت ة ب ة الثقافي ي يخ   (هل تشمل قيم المجموعة أو المجتمع محل النقاش ارتباط الهوي وق الت ا  انظر الحق وله

  ). في طاقم األدوات"السلع والخدمات البيئية"الحق في السكن المالئم 
  



شعوب األصلية؟                         ك الخاصة بال انظر  (هل تتضمن ظروف وشروط إعادة التوطين ظروفا معيشية أو ممارسات ال تتواءم مع تل
  )  في طاقم األدوات"إعادة التوطين، التنقل، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعویض"

  
هل تتعارض الظروف السائدة لعمليات صنع القرار المؤثرة على اإلسكان وتنمية المجتمع مع المؤسسات التقليدية في المجتمع؟   

 .)  في طاقم األدوات"المشارآة والتعبير عن الذات"انظر أيضا (
  

 عقبات تعترض المبادئ الالزمة  
  تقریر المصير

 افية؟هل الناس غير راضين عن شروط المالئمة الثق 
 

  هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة دور فعال في تحديد شروط المالئمة الثقافية؟ 
هل يفتقد المجتمع إلى المعلومات الكافية أو القدرات الكافية للتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في المالئمة  

 }"في طاقم األدوات" يم، المقدرة، وبناء القدراتالمعلومات، التعل"انظر {الثقافية؟ 
هل تعد األمية عائقًا أما الحصول على المعلومات الكافية للتمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يخوله من حق في المالئمة 

  }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات: "انظر{الثقافية؟ 
 

  عدم التمييز
 إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في المالئمة الثقافية؟ 
أي نوع من التمييز الممارس عشاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو ) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

  مؤسسي في صورة ما يؤثر على  المالئمة الثقافية؟
 يما يتعلق بالمالئمة الثقافية؟ ما هي طبيعة التمييز وأثاره ف 

  
   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي

 المالئمة الثقافية؟هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يطبق على تفعيل الحق في  
  لثقافية؟المالئمة اهل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على  
هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآور واإلناث في جميع  

  األعمار؟ آيف؟
 
  

 حكم القانون
هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات ذات الصلة دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإلنساني في السكن  

 الئم؟الم
هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية يمكن أن تحد من اثر الضمانات  

  الخاصة بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في الحق المخول للمالئمة الثقافية؟
 ي السكن؟هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق ف 
هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصلة والتي تغطي الحق اإلنساني في السكن  

  المالئم؟
هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتعلقة بتنفيذ الحق  

  السكن المالئم؟ اإلنساني في
 بسلطة مستقلة؟ ) القضائية، التشريعية، التنفيذية(هل تعمل الفروع الثالثة للحكومة  
 هل تنسق الفروع الثالثة للحكومة بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل نظام واحد من القانون؟ 
  الجندر؟-جتماعيهل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن المساواة بين النوع اال 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

 الديمقراطي؟ 
 هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟  
لة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات الدولية في إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان، هل تفتقد الدو 

 متضمنًا ذل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ 
 هل يفتقر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك المالئمة الثقافية؟ 
هل تعوق أوجه القصور القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع  

 ؟المالئمة الثقافيةعن الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في 
نائية الدولية مشكلة بذلك حدود على خيارات هل أخفقت الدولة المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الج 

 البحث عن العدالة ووسائل االنتصاف أمام االنتهاآات الكبرى للحق اإلنساني في السكن المالئم؟



 هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة؟ 
و ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل هل تفتقد الدولة إلى دستور، أ 

 الديمقراطي؟
 المالئمة الثقافية؟هل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  
مانات الخاصة أو السياسات المكافحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك الض/هل هناك قصور في انفاذ القوانين و 

 النساء واألطفال، واأليتام، الخ؟: بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل
أو صادقت عليها /هل تخفق السلطات المحلية في االعتراف علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحقوق اإلنسان والتي وقعتها و 

لك الدولة والتي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذ
 الحق في المالئمة الثقافية؟

هل أخفق التشريع في تحقيق االنسجام بين القوانين القومية وااللتزامات  
التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في فيما يتعلق بتشكيل سياسات تؤثر في 

 الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة المالئمة الثقافية؟
 متسق مع الحق اإلنساني في السكن هل يعتبر التشريع القومي والمحلي غير 

 واألرض، بما يشمله ذلك من الحق في المالئمة الثقافية؟
 المالئمة الثقافية؟هل يعد انفاذ القانون غير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في  
هل المسئولين عن انفاذ القانون في حاجة إلى تدريب ومعلومات حول الحق  

االلتزام والحفاظ على الحق في اإلنساني في السكن المالئم بغرض 
 المالئمة الثقافية؟

أو القضاة إلى الوعي والتدريب على /هل يفتقد المحامون ورجال النيابة و 
حقوق األرض والسكن والذي يخولهم الحفاظ على والدفاع عن الحق في 

 المالئمة الثقافية؟ 
لضحايا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم هل أخفق النظام القومي للمحاآمة بأي صورة آانت في قبول مطالب ا 

  المالئمة الثقافية؟ضحايا انتهاك الحق في 
هل يخفق حكم القانون، أو القواعد، أو انفاذها في حكم قوى السوق بشكل فعال لضمان احترام، وحماية، وتعزيز، وتفعيل الحق  

؟ وآيف يؤثر )، وإجراءات التصحيح والتعويض القانونيعلى سبيل المثال، السيطرة على االحتكارات(في السكن المالئم 
 المالئمة الثقافية؟هذا على التمتع بالحق الذي يخوه الحق في السكن والمتمثل في 

هل يقيد القانون المحلي منظمات المجتمع المدني من الدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات التي من شأنها توفير احترام والدفاع  
 از الحق فيالسكن، متضمنًا ذلك الحق في المالئمة الثقافية؟عن وتعزيز وانج

  
  عدم النكوص/ عدم التراجع

العام أو (على مدار الفترة المالئمة الثقافية، هل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة المؤثرة منها في  
 الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ ) األعوام

المالئمة هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  
 ؟ الثقافية
هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم في الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  

 المالئمة الثقافية؟
ل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم فيالفترة األخيرة،خاصة ما يؤثر منها في ه 

  ؟المالئمة الثقافية
هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكلية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم،  
  ؟المالئمة الثقافيةصة ما يؤثر منها في خا

المالئمة هل أخفقت برامج على المستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق  
  الثقافية؟

متع بالحق هل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في تحسين، أو أدت إلى انحدار في الت 
 المالئمة الثقافية؟ اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيما يتعلق بالحق في 

هل أخفقن مخصصات الموازنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحقاإلنساني في السكن المالئم، خاصة ما  
  المالئمة الثقافية؟يتعلق بالحق في 

، خاصة بالنسبة للفقراء والفئات المستضعفة أو المالئمة الثقافيةقاصرة في تحسين شروط إلى أي مدى جاءت جهود الحكومة  
 األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟

 
  التعاون الدولي

هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في  
 هل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع المالئمة الثقافية؟المالئمة الثقافية؟ و



سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق ) دول، أو مؤسسات مالية(إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية  
 المالئمة الثقافية؟بضمان الحق في 

، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون دولي"هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  
 في المالئمة الثقافية؟) خاصة الفقراء والمستضعفين(وامكاناتها لضمان حقوق الناس " مواردها

 
 عقبات محلية  

  المؤسسات
الدولة،  المالئمة الثقافية، هل هناك فجوات أو أوجه قصور لدى بقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 

الحكومة، ومؤسسات عامة أخرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما تخوله حقوق السكن من الحق في المالئمة 
  الثقافية؟

ما هي المؤسسات العامة أو التابعة للدولة التي توجد آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الحق  
 سكن المالئم، خاصة المالئمة الثقافية؟اإلنساني فيال

 ؟هل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسسات المجتمع المدني والتي يعتمد عليها المجتمع 
هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر وتنفيذ  

 ن المالئم، خاصة المالئمة الثقافية؟الحق اإلنساني في السك
تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني في ) بما في ذلك القواعد االجتماعية(غير الرسمية ) الشرائع(ما هي المؤسسات  

 789السكن المالئم، وخاصة المالئمة الثقافية؟
 

 ؟   الثقافيةالمالئمةهل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية لحماية  
هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام المالحظات الختامية الخاصة بالهيئات التعاقدية ذات  

 الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟
 

  سياسات 
لية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات المؤثرة في هل تتقاعس الوزارات ذات الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدو 

 الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة المالئمة الثقافية؟ 
 ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، وخاصة، المالئمة الثقافية؟  

 
ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير المصير في تحديد شروط وظروف هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة  

 المالئمة الثقافية؟ آيف ولماذا؟ 
على نحٍو إيجابي ) حتى بالرغم من التصريحات التي تفصح عن نية رسمية(هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  

  المالئمة الثقافية؟ آيف ولماذا؟للتأثير على 
 المالئمة الثقافية؟ آيف ولماذا؟ الجندر إلى تحسينات في ظروف -لسياسات القومية للتعامل مع النوع االجتماعيهل أدت ا 
 المالئمة الثقافية؟ خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ هل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  
ن المستمر للظروف المعيشية، خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق هل أخفقت السياسات القومية للسكن في تأمين التحسي 

  المالئمة الثقافية خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟الذي تخوله حقوق السكن في 
أو الرجوع إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في /هل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبار في و 

  المالئمة الثقافية، وأي هذه االليات تلتزم بها الدولة؟السكن المالئم و
  إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بالمالئمة الثقافية؟ 
ولي في إطار حقوق اإلنسان عن طريق هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة منفذة لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الد 

وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة الحق في 
 المالئمة الثقافية؟

 
  البرامج

تقييم أو (الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/العام(ما هي الخطوات السلبية التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة  
لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في المالئمة الثقافية؟ وقد يتضمن ذلك قوانين تقليل المساعدة القانونية، تدهور ) قياس قمت به

 البنية التحتية بدون اصالح، انحدار جهود التفعيل أو التنفيذ؟ 

                                                 
بهذا المعنى تضم قواعد اللعبة التي يجري في ظلها األنشطة الرسمية وغير " المؤسسات. " المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يضم آل من المؤسسات الضامة والموصلة 789

على سبيل المثال الحادثة من خالل الشباب، (مارسات والقاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والم
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، . ووفقًا لـ دوجالس س). التكنولوجية، التحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، وغيرها من السلوآيات الجديدة

 ." اخنراع انساني يشكل التفاعل اإلنساني"سات ، تعد المؤس1993



 المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن المالئم، ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو 
 ؟ المالئمة الثقافيةخاصة 

 
هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير تحسين  

 ن يحتاجون إلى ذلك؟ ، في مجال السكن، خاصة لمظروف المالئمة الثقافية
  هل البرامج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟ 
هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أجل تحسين  

 صة المالئمة الثقافية؟أو انجاز الحق في السكن المالئم، خا/وتقدم احترام، والدفاع عن، وتعزيز، و
هل تقاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير تابعين  

لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا من أجل تحسين الحق في المالئمة 
 الثقافية؟

 
  مشروعات

لة والتي تمت من قبل الدولة وأدت إلى ما هي األعمال أو االخفاقات ذات الص 
) األعوام/العام(إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  أو االستكشافية في القترة 

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق ) الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت به
 في المالئمة الثقافية؟

لتي أخفقت ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية ا 
في البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف في ضمان الحق في السكن 

 ؟ المالئمة الثقافيةالمالئم، خاصة 
 
 

 هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف المالئمة الثقافية؟ آيف ولماذا؟  
ي قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري ف 

 المالئمة الثقافية؟ آيف ولماذا؟ 
هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلية أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن والخدمات العامة وأزاحت دور  

 المالئمة الثقافية لمن هم في حاجة إلى ذلك؟الئم، خاصة ومسئوليات الدولة والسلطات المحلية في انجاز الحق اإلنساني في السكن الم
  

 الموازنات
هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول النفقات العامة في قطاع السكن، أو في مجاالت تؤثر على التمتع  

 بالحق اإلنساني في سكن مالئم، بما في ذلك المالئمة الثقافية؟ 
 القانونية الفعلية للحق في المعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة في هل هناك نقص في الحماية 

  مجال السكن والمرتبطة بالحق في المالئمة الثقافية؟
 هل تعد الموازنات العامة غير مالئمة لضمان الحق في السكن المالئم، وخاصة المالئمة الثقافية؟ 
 لموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤثر على المالئمة الثقافية؟هل هناك قصور نفقات في ا 
هل تعكس بنود الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات لتحسين  

 لثقافية، ألولئك السكان المستضعفين والمحتاجين داخل بلدك؟ ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على المالئمة ا
هل يتوفر للعامة امكانية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي تعمكل في  

  مجال السكن ولها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من الحق في المالئمة الثقافية؟
علومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولين والمؤسسات المسئولة عن التحسين المستمر هل الم 

  للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق في المالئمة الثقافية؟
اتها في قطاع السكن، مضمنًا ذلك التأثير السلبي على هل تؤثر االلتزامات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعب 

  الحق في المالئمة الثقافية؟
  على أي شيء تؤثر االلتزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في قطاع السكن، بما في ذلك المالئمة الثقافية؟ 
 بعواقب سلبية على قطاع السكن، بمافي ذلك الحق في المالئمة ماهي السياسات المالية التي تقيد من الموازنة العامة وتأتي 

 الثقافية؟
 هل انجاز المالئمة الثقافية مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟  
هل تخفق الدولة في التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان، وبالتالي تجنب الفساد، والتواطؤ واالحتيال والتمييز،  

  لتعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الحق  في المالئمة الثقافية؟والمحاباة، والمعاير ا
  هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على المالئمة الثقافية، فرديًا وآذلك جماعيًا؟ 
ثقافية؟ فرديًا وآذلك هل تسمح سلطات الدولة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول على المالئمة ال 

  جماعيًا؟



 هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعوزين للحصول على امكانية المالئمة الثقافية؟ 
  المالئمة الثقافية، خاصة للفقراء والمستضعفين، والمعوزين؟هل تفتقد الدولة إلى موارد لتأمين  
  المالئمة الثقافية؟ي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئموهل عدم االنسجام السياس 
أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن من /هل هناك صراع في بلدك يعوق المؤسسات الخاصة و 

 ؟ المالئمة الثقافيةظروف 
رة سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤث 

 وهل تعوق هذه الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة فاعلين على المستوى العام والخاص؟المالئمة الثقافية؟ 
  
  .األآثر ضعفًا/ تحدید الضحایا. 6

عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق األرض والسكن يتوجب 
  .آما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضح. الذين يظلون أآثر ضعفًا وعرضة للتأثر

  
ييز على مر التاريخ آما تعاني من شعوب أصلية تعاني من التم) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 

ومن الهام تحديد عدد األفراد المتأثرين ونسبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل . مصادرة األراضي
  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص

  
الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والشخصيات المتضررة في 

. آما أن األرقام والبيانات الديمغرافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاك.  األآثر ضعفا
ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد . شاملة أآثر من نوع واحد من أنواع التمييز) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 

آما يعد تحديد جوانب . أو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد أي مجموعة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعل
سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي عوامل ديموغرافية (الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 

 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى
  

  .المجموعات األآثر ضعفًا/التمييز بين الضحایا 
  

أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 
 عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء معين ضد سيما في مرحلة الحقة من العملية وذلك

وعلى أية حال فمراقبة األآثر . االنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما حدث بالفعل
لة سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة من ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد تحديد حل معين للحا

  .أجل اإلعمال الكامل للحق في األرض والسكن المالئم
  

التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع الترآيز على البعد اإلنساني في ) عينة(وتوجه األسئلة 
 .حق في السكن من تحقيق المالئمة الثقافيةقضية انتهاك ما يخوله ال

 
 

  الضحایا
 :حدد نوع وشكل انتهاك المالئمة الثقافية 
o عدم وجود مأوى 
o اإلخالء القسري 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(صة مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخا( 
  

  من الذي تأثر بانتهاك الحق في المالئمة الثقافية؟
  هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي 

  
  :حدد التفاصيل الدیمغرافية للضحایا، مثال

o عدد ونسبة الالجئين  
o د ونسبة العمال المهاجرينعد  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   



o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o لك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصاديعدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذ.  

 .عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة 
 

  ...)ريف، حضر، (أين يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان  
  

  تلك األوقات؟متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟ أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك  
 
 

  :الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
o حدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال للحق في المالئمة الثقافية:  

 عدم وجود مأوى  
  اإلخالء القسري  
  الهدم التعسفي 
 إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
  مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
  )عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(متلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة مصادرة الم 

  
  من هي الجماعات األآثر عرضة النتهاك الحق في المالئمة الثقافية؟ لماذا تعد اآثر ضعفا؟ 
  
  :حدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o ل المهاجرينعدد ونسبة العما  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o لتمييز بناء عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين ل

  .على عملهم، أو وضعهم االقتصادي
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 

 
قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول  

النساء، األطفال، الشعوب األصلية، (الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي 
  ) المزارعونالعمال المهاجرون،/سكان األحياء الفقيرة، الالجئون، العمال

 
  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب

عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على يتطور موقف قضيتك وينال تدعيمًا 
األنواع المحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل الترآيز على 

ويجب على القائم بالرصد أن يحدد تلك األشكال . خلالمتدا/ المجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مثالية للحرمان متعدد الجوانب
  ).أعاله(المتعددة من الحرمان لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء 

تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك الحق في 
  :ك متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطةالسكن المالئم أو انتها

  
  النساء
o هل تعد النساء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في المالئمة الثقافية؟  
  
o ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى؟  
  



o كل أو بآخر تمتعها بحقها في المالئمة الثقافية؟هل تعوق ممارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بش  
  
o هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في المالئمة الثقافية؟  
  
  

  األطفال
ظهور العنف هل تعوق ظروف السكن الحصول على المالئمة الثقافية آعنصر من عناصر الحق في السكن المالئم إلى حد  

 واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنزل أو المجتمع؟
  

 هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر المالئمة الثقافية، مالئمة لألطفال إلنجاز أو إتمام تعليمهم واستذآارهم؟ 
  

 يات الصحة البدنية والعقلية؟هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر المالئمة الثقافية، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستو 
  
  

  ...الجماعات العرقية، وغيرها 
 من هم ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكار المالئمة الثقافية؟ 

  
ألنهم ينتمون من حقهم في السكن المالئم خاصة المالئمة الثقافية ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  

 إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو شعوب أصلية؟ 
  

  آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، على الوضع الحالي؟  
 
 

 استمارة توثيق حالة الضحية 
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   منهجية التحدید الكمي 
  . ر عمليات الهدم والمصادرة واإلخالء القسريداة لتقييم اثاأ: نتهاآات الحق في السكن المالئمالكمي القياس ال
  

ساعد استخدام            يتمثل الهدف من هذه األداة في تحديد قيمة الخسائر والتكلفة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم ، آما ي
  :  المراحللحق في السكن ومن هذهرصد السليم النتهاآات معينة لللهذه األداة في مختلف المراحل الضرورية 

  .التوثيق والتسجيل .1
 . وإعداد التقاريررصدال .2
 .التقييم/ الكميالقياس .3
 . التعرف على المشكالت وحلها .4
 . المتابعةقياسات  .5
 .بعثات تقصي الحقائق .6
 . اإلعالم الجماهيري والحمالت .7
 . التعبئة االجتماعية .8
 . العمل اإلعالمي .9

 .عمليات التعويض .10
 . المقاضاة القانوني ودفاعال .11
 . نفيذ االلتزامات الدوليةتصد ر .12

  
ك           " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي العاملين بمجال حقوق اإلنسان بكل مرحلة من مراحل عملي

ضارة عن انت                     ار ال دخل لتخفيف اآلث ان الت م أو آ هاآات  عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ
ة الر                   . حدثت بالفعل  سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق اك           صد وقد يشترك نفس الع ان يكون هن  وفي بعض األحي

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  ن هذه األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمبطريق
ا         ومكملة لبعضها البعض وذ    ة ذاته ة في العملي ر من منظم ر من شخص أو أآث اك،    ف .لك في حالة اشتراك أآث ان هن ى سبيل   إذا آ عل

ة تتخصص   أو منظمات  ، فرق عمل    المثال ا ف       مختلف ة بعينه اطق جغرافي أنه      إفي دراسة األوضاع بمن ة من ش ذه اآللي ق ه أن ن تطبي
  . هذه الحاالتفي مثل وارد حدوثه ساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقائق الي

  



ة الرصد، سواء           إنما  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم       منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    ى عملي ائمين عل وي حجة الق تق
اهيري             دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    سياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم د          . أو تحليل ال م فهي تحشد التأيي ومن ث

  . آة من أجل وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهمللحر
  

ة لكل                            إومن هذا المنطلق ف    دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال ن التكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته
تم اخذ             متضررة ثم يتم جمعه   ) ويقصد بها هنا األسرة   (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال ا ، وبالتالي فف

  . عينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررة
  

اس           ة للقي ر القابل د الكمي   وعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي سج    أو التحدي ضا ت ين أي ا في     والتي يتع ارير به يلها وإعداد تق
  . ويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل للجدول الخاص بالقياس سردية، صورة

  
يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلدك مثل قانون     (ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل             

ثًال من أجل                      المرور والخ  الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل الفات التي تنشأ في هذا الشأن أو الق
در             إ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي ن التحديد ال

ين الرا اون ب ر من التع زمنصدآبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت ك ف. ومجتم ى جانب ذل ن إ إل
دار الوقت      ى م م   . الحصول على قدر آبير من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن

ل            ي امج و  هؤالء ال  تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو تنسيقه من قب ديهم برن زام با  ذين ل اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل
  . المدى البعيد

  
ا ف                   تسعى  هذه األداة   إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إلقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال

سيين  اتهم مباشر الرئي تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ؤالء ال م ه صد به ذا  سيق ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته ن ج ة م
سري     خ  ،االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخالء الق اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ

ذين يتعرضو                   م هؤالء ال ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال و  للخطر نيطلق عل ال    خسائر  ن ويتحمل  ناتجة عن أفع
ر مباشر، و                        شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب       موجهة لغي ر      من ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال

  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين
  

اس     " جيةالمنه"يحتوي العمود الثاني والمعنون      ة      " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   بجدول القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل
واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى  التي تم تقديرها وحسابها ، آما يرشدك         سجيل أن بت

م           "االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع الخسارة أو التكلفة في           سكن المالئ وم        " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال
د                           .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل وفي هذا المكان أيضًا يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف

دم أح  راء ه ن ج ًا م ضررين جماعي ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ازللمت ود . د المن ذلك العم وارد ب أن الوصف ال
  . يجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود سطر أو سطرين" المنهجية"
  

غير أننا نوصي بأن   (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ائج                  ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن حساب      .)يشترك جميع المراقبين في دراسة أي ى سبيل المث  وعل

وفي جميع .  أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي     خسائر الضحايا المباشرين  
ة االنتهاآات الخاضعة للدراسة         المي لتكلف الي ع م إجم واردة في       . األحوال من الضروري الوصول إلى رق يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel تخدام المعادلة المرفقة ببرنامج العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريحة من التكلفة باس
  

  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 
  

  . الخسائر المادية للضحايا 
 .الخسائر غير المادية للضحايا 
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  
 ).  الخسائر االجتماعيةمتضمنة(الخسائر غير المادية لغير الضحايا  

  
  

  التكلفة/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر
  الخسائر المادیة للضحایا 

  المــبانــــي
سجالت    . القيمة السوقية العادلة للمنزل، أو المأوى أو أي مباني أخرى       رد في ال وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت

داً         إوعلى سبيل المثال ف   . م الضريبية الحديثة  الرسمية لمعظم القوائ   سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي



سوق               قديمًا ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ة مع القيم ضا    .  غير متوافق مع الزمن الحالي بالمقارن د تكون أي وق
الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر"وهي القيمة التي يعبر عنها    ،  "قيمة المضاربة "القيمة السوقية أقل من     

يم  - إذا تم الحفاظ على جزء منه -معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وبعد إجراء تغييرات عليه          للتداول في النهاية أو إعادة التقي
السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة        يتمثل في   ة السوقية   والمرجع الذي يعتمد عليه في تحديد القيم      . فيما بعد 

تعتمد المنهجية األساسية على الحصول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط        . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      
  . العادلةة أو التداوليبينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة السوقية 

  
ة               د القيم ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق

  . السوقية هو التكلفة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحالية
  

ذه          تمثلون في الة ي  الضرر في هذه الح    م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي
   . الوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم الحيازة التقليدية

  
  

  األرضقطعة 
د ق                  قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        ا تحدي تم فيه ي ي وائم مع األوضاع الت ار      األرض والمباني بشكل منفصل للت انبي العق ة ج يم

ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المباني، ولكنه ينص             امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     
زاع           . على الحق في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني           آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند حدوث ن

ى حساب                             . حداهما دون األخرى    على إ  ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال
  . ، يمكن الجمع بين قيمة المباني وقيمة األرض أيضا في النموذجقيمتهما معًا

  
ى أو              ا وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم عليها المبن ى من       .  حيازته ة، يكون عل ك الحال في تل

سائر    ساب الخ ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي ي بعض  . يجري عملي ك، ف رغم ذل وب
ه بالضرورة            ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة "الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ل   أو " أرض دول تم نق ي

ا إذا آانت الحال                     . ملكيتها إلى الدولة   ة ليحدد م ذا   ةولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د  هك عن
  . حدوث اإلزالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمه

  
زل ف      هذا وفي حالة قيام الدولة بمصادرة األرض         ا المن ام عليه ه   المق ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي

  . وفي مثل هذه الحاالت يتم تحديد تكلفة األرض من خالل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخر. محددة للمنطقة المقصودة
  
  
  حتویاتالم

ة جرد بالم     ينبغي على آافة المتضررين أن يتعاونوا مع فريق الع         ات مل الميداني في عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية        قيمة اإلحالل وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على أساس         . عملية الهدم  ة ال د  .  لجميع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه وا(تك س، والم اث، والمالب ل األث خمث ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه ) د الغذائي
ة    . عرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكون آافية لتغطية تكاليف اإلحالل     ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . ( لعملية الهدمإلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي فقدت أو دمرت نتيجة            وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
ن      ي ال يمك ة أو الت ر المادي سائر غي ك، فالخ ع ذل ا؛ وم اليف اإلحالل له د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي األخرى ذات القيم

درج في             في النمو " الخسائر غير المادية للضحايا   "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           ا يمكن أن ي ذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به

  
  الخسائر الموازیة

ذه الخسائر ممتلكات        شمل ه يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية التي أصابت ضحايا غير مباشرين بشكل خاص، وت
ت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات        وفي حاال . الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات التي اتخذت        

  . ، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما قد تدمر تمامًاأو المتفجرات مثًال
  

  البنية األساسية
ة أو اإلخ                          ة اإلزال ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت الء أو المصادرة    يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني

ائي أو من خالل       . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    د آهرب ا بمول تم إحالله مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح
ة        . شراء الطاقة من مصدر بديل     ى عملي اج إل د تحت ة، ق والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب

ك         . إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبية لعنصر         -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش



وع العمل                                  ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل  -العمل بالسعر السائد الستئجار ه  تمث
  . ها في هذا القسمالقيمة التي يجب حساب

  
  الخسائر التجاریة

ذه الخسائر                   سم، وه ذا الق ة في ه ذه التكلف درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري
  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي

  
  المعدات واألصول

دادات              يشمل هذا البند قيمة اآلالت والمعدات، واأل       ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . صول األخرى، مثل األث
سلة أو ورش اإلصالح    . يشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين والتي فقدت أو أضيرت في الحادث         ك أن المغ والتي  مثال ذل

ا ورد                 تم التعامل معه ة ي ذه الحال ا، وينبغي أن ت  تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ذه الممتلكات    حسب  ه ة ه ذا  ضمن قيم  ه
  . الرقم

  
  الدخل المتوقع

وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن العجز عن تقديم السلع والخدمات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،                      
ل           . ادثأو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الوفاء بها بسبب الح            ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث

د                   . بطرق مختلفة  ا لتحدي تم تطويره محلي ا ي د من الخسائر منهج العمالء           "ويتبع هذا البن ا ب سوق وعالقته شرآة في ال ة ال آأحد  "  مكان
ي للمؤسسة   األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال التي تتكون عبر العم            ى    (ر الزمن يمكنك الرجوع إل

  ). قانون التأمين
  

  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 
ية     ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ة المال ي عالق أنها أن تلغ ن ش صادرة م الء أو الم ة أو اإلخ إن اإلزال

ك،   . مواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار        والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة المادية، مثل ال        ورغم ذل
ات أو                                    املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ي حصل عليه يم الت ك الق سئوليته عن رد ثمن تل ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م

أما في حالة تخلى المدين عن . القصير والمدى الطويلزيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا القسم على المدى 
ذه الخسائر         ) مثال في حاالت الكوارث الطبيعية    (الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية            ينبغي رغم ذلك حساب ه

  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 
  
  

  الماشية
الزم             يتم حساب قيمة الماشية المفقود   ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه ة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه

وع من العمل          ذا الن تئجار ه ة اس ة      . خالل الوقت الذي أنفق في جمع الماشية التي تشتتت على أساس تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم
ة                      الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع الماشية أو منتجاته         ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم ا في الظروف الطبيعي

ذآورة                      . على المدى القصير والمدى الطويل     ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ستخدم في العم ات ت وفي حالة حساب قيمة الماشية آحيوان
ة ال                  ادة في تكلف ية، والزي ذه الماش ود       تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه د من خسائر المحاصيل، أو البن مواصالت، والعائ

  . األخرى ذات الصلة
  

  األرض
يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير المرتبطة بالمبنى الذي وقع عليه الضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو         

ن هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،           وقد تكو . الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرنا أعاله        
ة اإلخالء                 . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ا آنتيجة لعملي وقد تفقد هذه األرض بالكامل بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته

ى        وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك الحق في األرض تم      . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن ام
  . في تلك الحالة، يتم حساب قيمة األرض محل التقدير آخسارة آاملة. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء

  
  األشجار والمحاصيل

ة                    ى أساس تكلف ل للحصاد عل ارا أو أي شيء قاب ة     يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم ات مماثل ادة زراعة نبات  إع
د                          . محلها شكل سردي تحت بن درج ب الخسائر  "أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن تن

ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي تج محاصيل            . حسبما يكون مالئم ي تن ة األشجار الت ا قيم ة للحصاد   أم قابل
على المدى القصير والمدى      (وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                

سها أو                 ). الطويل ع األشجار نف ع من بي ويجب حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق
   .محصولها

  



ضا   - إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي  له
ة            . قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع ويمكن حساب األضرار المصاحبة     . ويتم حساب األضرار البيئية على أساس تكلف

برية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في لذلك على الحياة ال
وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . وآلما أمكن ينبغي إدراج القيم الكمية تحت هذا البند        . ذات الوقت 

ر                التقريري في آل من األقسام الم      ا هو أآث ى م تعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل
  . عمومية

  
  

  األجور/في الدخلاالنخفاض /الخسائر
ا                    رزق مرتبط ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم قد يترتب على فقدان المن

ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. أو باألرض التي فقدت بالمسكن   وذل
ا، أو              . الوقت الذي يمضي دون عمل منتج نتيجة للحادث وما يترتب عليه من أحداث             دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت

ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  (ان المكان المخصص إلعادة التوطين      تفرض الضرورة ضمان عمل بديل، خاصة إذا آ        بعيدا عن مك
ل من األجر أو                        . المعتاد ى المدى القصير أو المدى الطوي دخول األخرى عل ة األجور وال ة، يجب أن نخصم قيم ولحساب هذه القيم

ل                 ة قب وع الحدث  الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظروف العادي ى عمل     . وق وحيث أن الحصول عل
ا األخرى،                       ة وبعض المزاي جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سابقة، واألقدمي

ة للحساب    وقد تكون األقدمية في الع. فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل مل غي
ة      . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ا تحتمل إمكاني ة نظري ذه األقدمي ومع ذلك، فلو آانت ه

  . الترقية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذا البند أيضا
  

  الرعایة الصحية
ار             . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اعيين آث ين واالجتم اء الطبيعي د سجل آل من العلم وق

د       . اإلخالء وإعادة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة          ائج الملحوظة تحت بن ذه النت درج ه وبينما ت
سان أو  . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "ئر غير المادية للضحايا   الخسا" ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن

م  "األضرار الصحية األخرى ترجع إلى قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير                  األل
ضحايا                          ويمكن أن يشكل    ". والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه أي نموذج يؤخذ من مث

  . تحت هذا البند
  

وغالبا ما يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤقت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن             
ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية .  في مساآنهم الخاصةيوفرون لهم هذا اإليواء البديل    مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي

  . قيمة إضافية تضاف إلى تكاليف الرعاية الصحية) الخ
  

  اإلیواء المؤقت
ة للم              ازة اآلمن ان من الحي ة مع      غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم زل عن سكنى بديل ن

ة أخرى               ة أو في منطق ى أساس سعر           . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ة ، والتي ينبغي حسابها عل ه قيم سكن ل ذا ال وه
آخر                        شكل أو ب ضا      . اإليجار العادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ذا أي ؤدي ه وي

ارهم                              إلى ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال  اتساع التعريف الحقيقي لمن ه
ا                ي يتحملونه ى أساس الخسائر الت ة عل ك          -ضحايا من الدرجة الثاني ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال

  . درة أو الهدمأضيروا مباشرة من اإلخالء أو المصا
  

  المصاریف القضائية واإلداریة
ات                   ضائع والنفق ق بالوقت ال ضحايا لخسائر تتعل عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد يتحمل ال

ل و       (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ذا الخطر قب ة ه ة معرف ك في حال وينبغي حساب   ). قوعه وذل
ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري دفاع   ) البيروقراطي ة وال شارات القانوني و   . واالست ى ول حت

ة أو منظمات          (آانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات              ر حكومي ة القاعد منظمات غي
ذه الخسائر            ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   ود    . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه اليف الجه وتتحدد تك

  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا"اإلدارية للموظفين العموميين فيما يلي تحت بند 
  

أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال سكن/وقب ى م ضحايا عل ى  ال اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له  مالئ
ة         . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       املة الرسوم والخدمات القانوني ة ش ذه العملي ويجب حساب التكاليف التي تنفق في ه

  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها
  



  المسكن البدیل
م        ويدرج هنا تكلفة الحصو    ل ودائ ديل مماث د                 . (ل على مسكن ب ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي

ة األساسية                                   اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ل للمسكن ال ى سكن مماث شتمل عل ويقصد بالمسكن المماثل أن ت
ديل، حسب الظروف      وقد يتضمن ذلك حساب قيمة ا  . والموقع والخدمات  . لخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع

دل                    رقم المع ا، وال مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها السوقي قد يكون مختلف
ة األساسية أو الخدمات   وقد يكون ذلك المسكن مماثال في معظم خصائصه، ولك. يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   . ن تنقصه البني في ه

ي                    سعر المحل ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه اثال للمسكن             . الحالة يجب إضافة تكلف د مم ان المسكن الجدي ل، إذا آ وبالمث
ساآن،        األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة العائلة والجماعة األ                ا ال صلية التي ينتمي إليه

  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 
  

ة                            أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة بدرجة أو ب ة دائم ه طبيع ة المدى     "وحيث أن هذا البند من الخسائر ل . من النموذج   " الخسائر طويل
ة ط           م عملي ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في            وعادة ما يكون الحصول على مسكن بديل دائ إن حساب ه الي ف ة، وبالت ويل

  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك
  

  إعادة التوطين
ضا     . تشكل نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطين   ذا أي شمل ه د ت وق

ل المدى           قيمة الجهد والوقت المبذول من   ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت وينبغي  .  قبل أشخاص عدي
  . حساب آافة التكاليف المتعلقة بذلك بقدر اإلمكان

  
  تكلفة المواصالت

ى المواصالت   هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو المصادرة وما ينفق ع          إن (ل
ى محل              . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في االنتقال من وإل

ام   ابر، والقي ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل رزق، وزي مصدر ال
  . ام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخبالمه

  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا
  الصحة 

ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه      إ
دان ا           . في صورة مادية   ه ألحد أطراف الجسم من خالل         ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فق ه أو فقدان لشخص لحيات

ال     ذه     . الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع وهن
  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك

  
  الحيز المكاني المتاح للحياة

تاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى        ن تقليل الحيز المكاني الم    إ
سية                       ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال األسر التي تعرضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء أو األقارب في المن

د مثل العصبية الدائمة واألرق باإلضافة إلى اح   دير الخسائر          .  تمال اإلصابة بأمراض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن
  . شرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي تعرض لها المتضررين

  
  الحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازل

اب         أن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي للحصول على التر             ازل في أعق اء المن اخيص الالزمة إلعادة بن
دير       ي تق ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف ستهلك وال ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ اله

  . الخسائر
  

  األضرار النفسية
 والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو        يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذهني والضرر النفسي             

ات         ذه العملي اجم عن ه شرد الن أن     . اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت ذا الخصوص ف وفي ه
شونه                   ي يعي اة الت ى المعان ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ ذه    األطفال هم أآث ل ه ا في مث

ل             . الظروف ة مث شريعات المحلي ى الت وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل
  . تلك المتعلقة بالمرور أو التأمين

  
  تشتيت األسرة 



ى ت إ ؤدي إل د ت سكان ق ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ات ن عملي صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح
ول                            . العائلية ر المقب سلوك غي راد لل ذا الوضع بعض األف دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب إضافة إل

  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية
  

  فقدان المجتمع
ؤذي التماسك                ن عمليات اإلخالء وخ   إ شتيت المجتمع وت ى ت سارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل

زة                          ا من األجه ل  (االجتماعي بمرور الوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث
خ        الدعم الموجه لرعاية الطفل بأشكاله المختلفة ،       ي ال دعم          ).  وتقسيم العمل على المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم

تحملن                                 ساء ي أن الن ذا اإلطار ف ة أخرى ، وفي ه ة من جه هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآة في األنشطة االجتماعي
  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك

  
  سية االستثمار في البنية األسا

ة               إ ل والطرق         (ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) مث والس
سري أو      . آانت أجهزة اإلدارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء         وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإلخالء الق

  . المصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوعية
  

  االستثمار في المرافق الصحية ونظم التخلص من المخلفات
يما               إ ة    ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلول بسيطة والس اب الخدمات العام ا   .في غي ومن هن

ه والتي                 دم أو اإلخالء أو خالف ات اله اجم عن عملي شتات الن فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل
اة متضمنة الحق           في  تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الحي

  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات
  

  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية
ذه          إ ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه

ذا     الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إلى جانب ذلك فأن               الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه
  . العنف االجتماعي

  
  االستثمار في البنية التحتية التعليمية

ؤدي                   إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س ن المشروعات المنفذة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت
ام الدراسة      (م الرسمي   إلى انهيار التعلي   ة حيث             ). مثل عدم انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من

  . يعمل فيه األبناء على أداء واجباتهم
  

  الموروثات 
أثر                 إ اك         ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان والثقافة تت وال شك من جراء االنته

وعلى جانب آخر فأن الخسائر غير . ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   
ة  الخسائر غير الما "القابلة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة                    دي

  . في النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق له" للضحايا
  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 
  البيئة والنظام البيئي 

ات              إ ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف ن مختلف أشكال انته
اة في   اإلخالء وما يست   تبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي

  . بيئات غير آمنة وخطيرة عليهم
  

  األقدمية /الحيازة
ة              إ ة من جه ة    ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث الملكي ازة آمن ع بحي والتمت

ى        . للمأوى من جهة أخرى    درة عل دون الق دان األرض يفق د فق أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع
ا           . تقديم النصح أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك       ي عاشوا به اطق الت ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف آ

ا                             لفت م إليه م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن . رة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني
ر ملموسة ولكن يمكن               ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي آذلك فأن التدهور البيئي الناجم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س

  . جحسابها أيضًا في النموذ



  
  التهميش السياسي 

ادة                        إ ات إع وان ثابت ، أي أن عملي ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ن األشخاص المشردين في العدي
يما في ضوء                     ا وال س وا إليه ي نقل اطق الت التوطين تؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن

  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة
  

  التهميش االجتماعي
ه                   إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي يعيش به يعني عادة فقدان التكامل االجتم

أطراف ال                م للعيش ب تم نقله ذين ي ة               فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع مدين
  . التحتية االجتماعية على حد سواء

  
  

  مخاطر أخرى 
قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ن فقدان المنزل واألرض ورأس المال االجتماعي        إ

ساء الالتي تعرضن    .  سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخلالطبيعية التي قد تضر بهم وال    وفي هذا السياق فان الن
  . للتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على انتهاك حقهن في السكن المالئم

  
  

  الخسائر المادیة لغير الضحایا 
  الشرطة

ذا                      ن المسئولون المخولون بتنفيذ القانون فيم     إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم ا يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ
اتهم                                   ذلك مرتب م وآ ام عمله إذا قمت بحساب عددهم مضروبًا في ساعات وأي ة ، ف ام للدول اق الع الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف

  .  الذي تتكبده الدولة في هذا الشأنوالمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على حجم اإلنفاق العام
  

  الجرافات 
ازلهم        ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . تسن المحاآم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال

ى     وفي الحاالت . انصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه العمليات           ائم عل ى الق ين عل األخرى فيتع
ات                   ذه العملي ل ه ام لمث اق الع د اإلنف شغلونها لتحدي ذين ي مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال

  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم
   القانون اممارسو

ستهلكون            ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق األرض والسكن ألحد األ         إ اآم ي املون بالمح شخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع
ة الخاصة لكل                   ه والتكلف ذي يبذلون د ال أن مستوى الجه ذلك ف ة ، آ المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزانية العامة للدول

  . عامتساعد أيضًا في تقدير التكلفة في اإلنفاق ال) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 
  

  الجيش 
وات المستخدمة         إ سية وهي الق ة العك ذلك في الحال ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ

ذه                      دًا لوضع ه ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه لمنع مثل هذه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف
  . ات في نظر العامةالتقدير

  
  القوات األخرى 

ذه                            ام والوظائف في حين أن ه بعض المه ام ب في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي
  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا

  
  البيروقراطية والمسئولين 

ضمين ضًا ت ك أي ة  يمكن ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت  عملي
  . وغيرها من المهام المكتبية في المؤسسات العامة في دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامة

  
  

  یا الخسائر غير المادیة لغير الضحا
  التكلفة االجتماعية 

شية                             إ ه ، حيث أن الظروف المعي ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل
ة            . المتدهورة في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي           ات عدائي ق عالق ى خل ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم آما أن فق



ه                          بي م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . ن السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ
ة في                     ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل د ت سة ق شية البائ الظروف المعي

  . ي تقدمها الدولةانخفاض الرعاية الصحية الت
  

  النظام المدني 
دهور    إ ة ت ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت صادية واالجتماعي وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم ن النظ

زع المل                        دم ون سكان واله اري لل ل اإلجب د رد     الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق ة تع كي
سكن            احترام الحق في ال ا ب ازاء عدم التزامه ة ب فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول

  . المالئم للسكان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذ
  

  الشرعية السياسية 
سياسية والحكوم            إ ى أرضها االنتهاآات          ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزاب ال ي ارتكبت عل ا الت ة ذاته ى شرعية الدول ة وحت

تها                تم دراس ي ي التوازي ف  . تتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد من حقائق وأرقام حول الحالة المعينة الت ن إوب
ه يتضمن بطبيع      زة       العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نتجت عن ذه األجه تعادة شرعية ه ة اس ة الحال تكلف

  .  ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة
 

 مصفوفة الخسائر 
 

 قائمة محتویات السكن 
 
  أصحاب الواجب /حب. 8

لقانونية إن المسئول عن رصد حق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب الواجب من الناحية ا
مع اآلخرين إما في عملية االنتهاك أو في حل ) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . والمعنوية
إن جمهور النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتما إلى . المشكلة

أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه /ضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض وصورة آاملة ووا
  .اآلخرين من البداية وحتى الوقت الحاضر

  
وآما ذآر آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية حيث أن الدولة هي 

وتتمثل واجبات الدولة  . ان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوقالكي
  :في ثالث نواحي

o تجنب الحرمان  
o حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان 
o مينتوفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المساندة والعدالة للمحرو. 

  وربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهل
وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب . حماية أو معالجة الحرمان وذلك من خالل العقبات المحددة آنفا

 .لكساد االقتصادي العالميمثل الكوارث الطبيعية أو ا
  

فمن الممكن . إن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تسهم في حدوث انتهاك
وربما تجد أن .  والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وطنيين IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . ؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشره
أي في حالة (ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . لديها نفس األثر مثل الدين أو الممارسات االجتماعية التقليدية

الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا  وضمان تقديم العوناإلنكار أو الفشل في حماية
وفى بعض . تحصل على أصول بصفة منتظمة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليات إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضي

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل .  التعويضات و إعادة التوطينالحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية سياساتها الواضحة بشأن
اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للمشروعات العامة الدولية ولذلك فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين 

  .المختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجب
  

أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى وال يجب أن نغفل حقيقة 
فما هي مسئولية الدولة في . ما آان عليه، من الممكن أن يكونوا أيضا أعضاء في المجتمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحايا

 هذا الوضع؟
مسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل إن الدولة بصفتها الجهة القانونية ال

والمناطق التي تمارس فيها (مباشرة في تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان لتنظيم سلوك األفراد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها 



إن معاهدات حقوق اإلنسان ... قمن أجل الحفاظ على الحقو) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر
وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق 
اإلنسان من قبل أطراف ثالثة ليس فقط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ولكن 

  .أيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات المعنية أو الدولة نفسها
 

وللحصول على مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب الواجب وااللتزامات 
بكفاءة بما أن آل عنصر من " طاقم األدوات"القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك استخدام 

عناصر الحق في السكن المالئم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة من 
  .ن مع هذا العنصرأصحاب الواجب الذين يتماشو

 
  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين

 هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة المالئمة الثقافية والتحرر من نزع الملكية؟ وما هي تلك الخطوات المهملة؟ 
...)  العودة ، التعويضات، الخمثال عن طريق القضاء،(هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واألآثر ضعفا وساندت الضحايا  

  فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصة المالئمة الثقافية؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات الوقائية واإلصالحية؟
ت مثل تعليم حقوق اإلنسان، الحمالت، إعالنا(هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق في المالئمة الثقافية؟  

 ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه اإلجراءات؟ ....) الخدمة العامة، إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخ
هل هي عقد أم . ما هي عالقة الدولة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باالنتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقة 

 ة سياسية، الخ؟ اتفاق معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاي
  

  المالئمة الثقافية؟الحق في إنكار على فاعلون آخرون هل أثر : أصحاب الواجب الثانوین
  ؟هل هناك فاعلون آخرون محليون غير الدولة مسئولين عن إنكار حق المالئمة الثقافية؟ من هم  وما هي أدوارهم 
مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية  (IFIs)ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية  

  الدول المتضررة؟/ أومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط التي تؤثر على المالئمة الثقافية في المجتمعات
لشروط الخاصة بحق المالئمة الثقافية في ما هو دور وتأثير الشرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات وا 

  الدولة المتضررة؟/ المجتمع
آيف يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئولية انتهاك حق المالئمة الثقافية؟ والى أي مدى يمارسون التأثير على سياسات  

 االنتهاك؟بالدولة وبرامجها والقوانين الخاصة 
  

 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزامات المالئمة   داخلية أو ميثاق للعملهل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات 
 الثقافية؟ ولو آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ 

  
ما هي تفاصيل تلك السياسات أو ميثاق العمل؟ وآيف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم  

 افية؟والمالئمة الثق
 

 هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر مع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟ 
 

 قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل يضعون العواقب المحتملة غير المقصودة في االعتبار؟ 
 

لعالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية انتهاك في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي ا 
 حق المالئمة الثقافية؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟

 
هل تفتقر السلطات المحلية إلى االستقاللية في تنمية السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان حق اإلنسان في  

 صة المالئمة الثقافية؟المسكن المالئم وخا
 

هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستقاللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة  
  في االنتهاك وإنكار التزامات الدولة وسياستها الوطنية؟

 
  تقييم
  حقوق اإلنسان الخاصة بالمالئمة الثقافية؟إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات 

  
 إلى أي مدى يكون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالمالئمة الثقافية؟ 

 



 
9 .Actions 

The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 
but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.  
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(y for updates and further reference website regularlorg.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  
Develop “limited equity 

cooperatives”790 Gather information for 
community to consider 

tenure options 
Inform and train 

community in pursuing 
land-tenure options791 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate housing792 

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations 

and centers provide legal 
advice and representation 

to disadvantaged 
individuals and 
communities793 

Organize popular 
resistance to HRAH 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)794 

Community blocks housing 
rights violations by State and 

non-State entities 

                                                 
790 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 

limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

791 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research and 
Education Program, University of California, 1996). 

792 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  

793 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 
Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 



Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH795 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns796 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)797 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 
on an affirmative-action 

basis 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education798 

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)800 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 
to build strong 

argumentation799 
Public-information 

campaigns801 

Convince public of violations 
and need for resolution 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)802 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 

                                                                                                                                                                      
794 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 

Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 
795 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 
796 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
797 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 

798 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 
guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 

799 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 
Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

800 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  

801 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
802 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 



Community housing and built 
environment upgraded on-site 

as alternative to relocation. 
Organize and divide 

volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social 
capital803 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Identify and locate 
absentee landlord805 

Establish a tenants union804
Community presents a 

common position in defense 
of its rights and interests 

Cooperate and negotiate806  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution807 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions808 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

Cooperate with National Propose and lobby for the National housing shortage, 

                                                 
803 Ibid. 
804 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  
805 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
806 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

807 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

808 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 



Human Rights 
Institutions809 

implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights810 

upgrading needs and land 
conflicts addressed in a 

National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner811 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing812 

Maintained and upgraded 
social housing 

Train in negotiation and 
mediation skills813 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing814 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 
Propose and implement 

National Shelter Strategy815 

Develop community/local 
government cooperation 

Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

                                                                                                                                                                      
809 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 

(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 
810 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action [Professional 

Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 
 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 
811 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

812 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 
813 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

814 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," in 
Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

815 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 



Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

rights systems)816 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 
retrogressive violations)817 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law818  
Law and policy enforced to 

respect, defend, promote and 
fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Violators prosecuted and 
punished Collect sufficient data to 

determine material and 
nonmaterial losses to 

victims of housing and land 
rights violations 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., 

India)819 
Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 
Conduct national housing Lobby parliament Law promotes housing and 

                                                 
816 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 

E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 

817 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
818 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

819 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 
prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   
820 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 



Raise test cases, 
constitutional challenges 

through court system 
Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

land acquisition and retention 
in disadvantaged 

communities consistent with 
international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

and land rights 
assessment820 

Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform821 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions822 

Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
                                                 

821 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-
hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 

822 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 
available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 



Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 

strategy training823 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences824 

Present admissible 
evidence in litigation on 

behalf of victims825 Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 
lawyers, prosecutors and 

judges826 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 
women and gender-

discrimination victims 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses827 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  
Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up828 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

                                                 
823 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 

(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 
824 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
825 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 
826 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
827 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 

828 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 



Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  
Design, adapt and 

implement alternative-
finance schemes; (e.g., 

small savings toward 
common projects) and self-

financing for needy 
inhabitants (with freehold 

tenure options)829 
Establish and operate 

nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing830 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Organize self-help 
cooperation through 

rotating community credit 
(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing831) 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
829 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

830 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

831 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 



Immediate, diligent and 
effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 
Develop microcredit 

schemes (for upgrading 
and construction, but with 

social and legal 
components providing 

HRAH content)832 
Analyze economic costs of the various possible 

alternatives (on-site upgrading v. relocation) 
Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit833 

Plan/undertake reconstruction,834 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

                                                                                                                                                                      
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 

832 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

833 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

834 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 



Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective835 

Develop participatory 
budgeting836 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria837 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 
Legal recognition of 

traditional legal and tenure 
systems and provision of 

secure title839 
Legal recognition of tenure 

and the human right to 
adequate housing of people 

without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)838 
 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

                                                 
835 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); Maria 

Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

836  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
837 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 
838 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
839 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 



Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)840 

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees841 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses842 

Transitional justice (post conflict)843  

Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission845 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced evictions/removals846

Social reconciliation 

Social reconciliation Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences844 

Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees847 

                                                 
840 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
841 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
842 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

843 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  

844 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
845 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

846 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 



 
Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
 

  التقييم والمتابعة. 10
هذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه و.  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحركإن تقييم أي 

والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع التأآيد بشكل خاص على المراحل . مبسط لمهمات التقييم المحددة التي ستواجهها
  .النهائية والتصور المستقبلي

  :وألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييم
والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحركمتابعة الموقف بعد االنتهاء من  )2( والتحرك تقييم ) 1(

 -النجاحات(المنظمة أو المجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة 
أما المستوى الثاني من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع ). شل والنتائج غير المتوقعةالنجاحات القريبة، الف

أو شبكة العمل على اختبار النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النهائية قد أتت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب 
وأخيرًا فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج .  بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفةوالسكان الذين تأثروا من النشاط

 .التاليالتحرك الهام، المتمثل في، تحديد 
 

 التحركتقييم  
 ،قييم الشكليالت) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية تتضمن عملية تقييم النشاط ثالث عمليات متكاملة

  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 
  
  مراقبة تطور التنفيذ . 1

ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج . تعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في عملية التعلم
ل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي مث(المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

ومن الممكن اختياريا أن . ويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النشاط لعام أو أآثر). للموئل
حرآة مثل حاالت التهديد تقدم التقارير بشكل اآثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة ال

  .باإلخالء أو الكوارث الطبيعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرى
مع االخذ في االعتبار أنه آلما زادت المشارآة آلما آانت النتائج أفضل . يجب أن يشترك مجموعة من الفاعلين في عملية الرصد

  )وضع أفضل= مشارآة أآثر (في التخطيط اإلستراتيجي المتضمنة ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق أو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

لجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون أما ا. النشاط أو إلى الموظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاط
 . أو الممولين/داخلي لصالح األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األعضاء و
لتخطيط اوصلة أنظر إلى (وفيما يتعلق بتوآيل المهام وتقسيم العمل ومواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط 

  ) المذآور آنفااإلستراتيجي
 
 مؤشرات التقييم الشكلي لإلنجازات. 2

في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة المهام المنفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاييس 
  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك

وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا .  خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنفيذ المشروعآما يجب أن تقوم بوضع
لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك إما في شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلراء أو تقارير خطية أو نتائج االختبارات 

تطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات تقييم سريع وجمع بيانات قليلة ومن المحتمل أن ت. الخ...الخاصة بجودة المياه

                                                                                                                                                                      
847 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 

Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت أو استمارات تقييم التدريب والدراسات البسيطة التي تستهدف 
  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط

  
  أثار التطویرتقييم ومؤشرات . 3

أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، / إن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم بها أنت ومنظمتك
سيسهم في معرفة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك من أجل تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن 

  .المالئم
ن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في المرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع من الممك

     ويجب أن يسجل هذا التقرير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي .أو التقييم الناشئ عن االستخدام األولي لطاقم األدوات/و
ية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع تستفيد منها في المراحل التال
  . المعلومات التي قمت باستنتاجها

 ولخدمة النواحي التكتيكية التي ربما تحتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  ومن أجل الحفاظ على تماسك منظمتك
ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفاالتخطيط اإلستراتيجيأنظر (ألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة نقدي في ضوء األغراض وا

  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي
  مجتمع العمل؟/ آيف يرتبط النشاط باألغراض الخاصة بمنظمة •
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ آيف يرتبط النشاط بالهدف •
 شاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟هل اعتمد الن •
 ما هي النتائج المتوقعة؟ •
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ •
 هل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ •
 ما هي الدروس المستفادة من النشاط؟ •
 ؟تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها/ آيف قام النشاط ببناء •
 مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير التجربة؟/ آيف قامت منظمة •
مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما هي / آيف قامت منظمة •

 النتيجة؟
  هل آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟  •

  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط 
 

  متابعة الموقف 
) 2(تحديد إن آان اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و ) 1: (يحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقل

  .تحديد الخطوة التالية
 وغيرها ضد  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 

 والتي نظرتها المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا Oostenbergعة مقاط
جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص ) 1999(

بحق اإلنسان في السكن المالئم وفى ظل القيود القانونية المفروضة على ممارسة 
ربية ووالية  آيب الغ  وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . اإلخالء القسري

Oostenberg  من البالغين وعدد 360 بضمان توفير السكن  والخدمات لعدد 
  wallacedene من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل قهري في منطقة 510

وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنتفاع من الخدمات العامة المرتبطة بهذا 
  .كل آاملوحتى اليوم لم يتم تنفيذ هذا القرار بش. الحق

 ضد  قعدانوبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائيل الخاصة بعائلة 
Katzir للمحكمة العليا والذي قضى بأن 2000   في نهاية األمر عن القرار رقم 

Katzir  )  وهى مستوطنة تم بنائها على أرض فلسطينية وتدار وتمول أساسا من
ل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز قد تعاملت بشك) قبل الوآالة اليهودية

وحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، لم تتمكن عائلة عادل . باستبعاد غير اليهود من الحصول على المسكن" الجنسية" على أساس 
طنة  وهى عائلة من المواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستو قعدان Adil and Imanوإيمان قعدان 

Katzir .  فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"والوآالة اليهودية مستمرة في توفير منافع األرض والسكن للحاصلين على.  
 إال أنها فشلت  وهناك أمثلة آثيرة لعمليات إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التوطين والتي أسفرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمن

وطاقم األدوات المذآور  شبكة حقوق األرض والسكنإن: ملحوظة. (صر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذفي االلتزام بالعنا
غالبا ما يفتقر سكان المناطق التي يتم إعادة توطينها إلى السلع والخدمات ). هنا ال يشجعان على إخالء وإعادة توطين المناطق الفقيرة

ع المناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائما ما يتعرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم العامة ويفتقرون إلى وجود الموق
  .لتقرير المصير



وما زالت هناك بعض الفجوات وأوجه القصور في جهود الدفاع عن حقوق السكن تحتاج إلى تناولها على الرغم من  أن بعض 
إال أن االختبار الرئيسي . يم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ماالمدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقد

  .يظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق اإلنسان في السكن المالئم وعلى المدى الطويل
م آنوع من أنواع استكمال ومع تأآيد طاقم األدوات على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئ

إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطاقم األدوات . التوضيح النظري الخاص بهذا الحق في القانون
ن آانت ومن ثم فإن األدوات المذآورة في هذا المقام يجب أن تسهم أيضا في أن تكون معيارا حقيقيا للتقييم النهائي وذلك لمعرفة إ

  .األبعاد المكونة لحقوق اإلنسان يتم تنفيذها وهل هي موجودة بالفعل أم ال
يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان في السكن المالئم، وهى معايير ملزمة لكل من الدول 

لى أن هناك انتهاك أو تجاهل ألحد المعايير فيجب مجتمعك إ/ فإن توصلت أنت أو منظمتك. األطراف وممثليها ويجب عليهم تطبيقها
  .في هذه الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاع

وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال هناك احتياج إلى مزيد من العمل، ولكن األدوات المطلوبة على األقل متوفرة إن آان عليك 
  .ء اآلنولذا يمكنك البد، الرجوع إلى مرحلة التخطيط

 
 



  المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات. ط
  المفهوم والمعنى. 1

يجب أن يتمكن األفراد والجماعات من الحصول على البيانات السليمة، الوثائق، الموارد الفكرية التي تؤثر على حقهم في الحصول 
  . على سكن مالئم

ر الصناعية والطبيعية المحتملة، البنية التحتية، التخطيط، توفر الخدمات إن الحصول على البيانات السليمة يعني معرفة المخاط
القوانين والسياسات لمثل هذا األمر  وتتحمل الدولة مسئولية ضمان إتاحة. والموارد الطبيعية والعوامل األخرى المؤثرة على الحق

  .والحماية في حالة إنكار الحق في السكن المالئم
والسبل المعقولة للنقاش العام والتعبير بالنسبة إلجراءات الحكومة اإلدارية والمالية، آليات السوق ) عوائقدون (ويعد توافر الفرص 

  .وأنشطة القطاع الخاص وغيره من المشتغلين في مجال السكن أمورًا مفترض تواجدها في أي مجتمع ديمقراطي
 

وسائل األخرى التي تساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم والتحقيق أو البد من توافر العون الفني لألفراد والمجتمعات باإلضافة لل
 تحمل مسئولية وعبء نشر - من جانبها–وعلى الدولة . التنفيذ الكامل لحقوقهم االقتصادية، االجتماعية والثقافية وقدراتهم التنموية

نين باألمور اإلجرائية المتاحة من أجل الدفاع وتوفير آليات ووسائط لتحقيق نفس الهدف بما في ذلك جهود لضمان وعي آل المواط
عملية تطوير قدرات عديمي القوة "ويتم تعريفه بأنه ) التمكين(وهو ما يشار إليه أحيانًا بـ. حقها في السكن المالئم/ عن، وتنفيذ حقه

ع اقتصادية، اجتماعية وثقافية التي تضعهم في مواق) لصالحهم(من أفراد أو مجموعات من أجل تحدي وتغيير عالقات القوة القائمة 
   (Agarwal 1994: 39)".تابعة

 
  المصادر. 2

، أهم القواعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي 2، الخطوة رقم شبكة حقوق األرض والسكن في هذا الجزء" طاقم أدوات"يقدم 
ى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان وتسع. تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم

  .وسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصادر الشعبية اإلضافية في المستقبل
ة التزامات                 يعد من الحيوي الترآيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني

ذا الكوآب    موازية على    ى ارض ه سانية  معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن شعبية مطالب     . آحق دم المصادر ال وتق
ة أول األمر                                  " تنشأ" سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق صنيفها وجمعه تم ت ى ي سان حت مع لغة حقوق اإلن

  . لفة من النضال التاريخيآمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مخت
  

  السلطة القانونية
يتكون القانون العرفي . يرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل مستويات مختلفة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلك

ة و                   دول أساسية للغاي ا          من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي ي
ة      ر                          . ملزمة لكافة األطراف القانوني سان، اآث وق اإلن ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال سان، الكي وق اإلن المي لحق ر اإلعالن الع ويعتب

ضما               ذ   األمثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل ق والتنفي ن التطبي
  .الكامل

  
وتنشئ آل منها . ملزمة لكافة الدول المصدقة األطراف فيها) العهود، المواثيق، االتفاقيات(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 

ة الدولية أن يلعب آل توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانوني. آيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيق
يتحدد تعريف قانون المعاهدات في . ويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا لطبيعتها الملزمة. منهما دورًا

  .أي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليمية: أنه
  

الخ والتي تعد ...ات القانون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات العامةتشمل أدو
تضم تلك الفئة أيضًا . التزامات متعددة األطراف ناتجة عن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصة

ينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة اإلرشاد العام والخاص بدولة مع
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) القرارات(باإلضافة إلى تلك األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية للدولة 

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). مة لمنظمة العمل الدوليةاألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العا
بالفعل، تعكس اإلرادة السياسية الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للمواد العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا 

  .دون آليات المراقبة القانونية الموازيةبدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وب
  

الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام موازيًا " تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
 اإليضاحية لألدوات يتبعها المصادر) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال 

  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 
  

  قانون المعاهدات الدولية 



  قانون المعاهدات اإلقليمية
  الفقه واألدوات المثبتة

  
  الجدل األخالقي

  
ق في حد تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقو

  .آما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ولكنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقة. ذاتها
  

الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : عناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئم" الحقوق البازغة"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل - دائمة السعي نحو الكمال-شعبية هي مؤشرات للخصوصية فالمصادر ال. أخرى

  .المشكالت التي تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتمع حقوق اإلنسان
  

. المصادر العامة: تحت عنوان) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 
وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعادًا قانونية بمعنى آونها مادة للمعايير القانونية 

  .المستقبلية
  

 والعلوم الطبيعية شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام،" طاقم أدوات"إننا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في 
باإلضافة إلى األشكال ) اإلضرابات(واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات العمالية 

  .األخرى من المبادرات العامة والجماعية لحل المشكالت
  

  .المائلل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط عن المصادر القانونية من خال" طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلقة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو بعد قانوني إذ يقدم 
 ولكنها -خاصة بحاالت محددة وتشمل األمثلة أحكام وقرارات . األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة

إسرائيل /   لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال والصراع القانوني في قبرص، فلسطين-ذات صلة دولية
  :وجنوب أفريقيا

   
راضى ، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألILA)(قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية 

للمحكمة العليا في  6698/95إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم 
  .إسرائيل جلسة محكمة العدل العليا

  
ي إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطن

  ..(1999) 6826/99وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم 
  

 18 – 40/ 1993/ 435/ 514، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية رقم ) وملحقاتها50المادة (لويزيدو ضد ترآيا 
  .1996ديسمبر 

 
 مصادر قانونية 

 
  المعلومات

  
  :وليالقانون العرفي الد

 
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

اق اآلراء دون مضايقة، وفى التماس                           " : 19مادة   ه في اعتن ذا الحق حريت شمل ه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، وي
  ."األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

 
  

  ليةقانون المعاهدات الدو
 

  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية 



ادة  ة؛     " ): ب (1 -15، )أ (1-15م اة الثقافي ي الحي شارك ف رد أن ي ل ف ق آ ن ح أن م د ب ذا العه ي ه راف ف دول األط ر ال   تق
 "أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،

 
  )1966(والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

ا             . لكل إنسان حق في حرية التعبير     ": 2-19مادة   ار وتلقيه ه في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفك ذا الحق حريت شمل ه وي
 ."ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

 
 

  :اإلقليميةقانون المعاهدات 
  

  )1981(الميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
  ."من حق آل فرد أن يحصل على المعلومات. 1": 9مادة 

 
 :الفقه واألدوات مثبتة

  
  )2002(خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

اء الفق                "):هـ. (11 ة األحي رامج ترقي سلطات في إعداد ب دعم لل ى            تقديم ال سير الحصول عل رة في نطاق خطط النمو الحضري وتي ي
 ."المعلومات الخاصة بقوانين اإلسكان، السيما بالنسبة للفقراء

  
م                        ة لألم ة العام رار الجمعي إعالن بشأن المدن والمستوطنات البشریة األخرى في األلفية الجدیدة، اعتمد ونشر علي المأل بموجب ق

  2001یونيه / حزیران9امسة والعشرین المؤرخ في  دروتها اإلستثنائية الخ7المتحدة 
ازة وتحسين                                 " .38 ادة ضمان الحي شجيع زي ا ت ق أمور من بينه ضعيفة، عن طري ات ال راء والفئ ين الفق ونعقد العزم أيضا على تمك

ة   الحقوق القانوني ة ب ك التوعي ي ذل ا ف سليمة، بم ات ال ى الممارس ات واالطالع عل ى المعلوم ائل الوصول إل س. وس ى وضع ون عى إل
 "سياسات محددة للتغلب على تنامي الفقر في الحواضر؛

  
ك                   "،  2000/13لجنة حقوق اإلنسان     ا ومساواتها في حقوق التمل تحكم فيه مساواة المرأة في ملكية األرض وامكانية حيازتها وال

  والسكن الالئق
ضا  -7 شجع أي م ال   ت ة األم ائر مؤسسات منظوم االت المتخصصة وس ر   الحكومات والوآ ة، والمنظمات غي االت الدولي دة، والوآ متح

ائر                     ة، وس ادة المجتمعات المحلي وميين، وق الحكومية على تزويد القضاة والمحامين والمسؤولين السياسيين وغيرهم من الموظفين العم
رأ                        ساواة الم ق بم ا يتعل سان فيم وق اإلن ة في مجال حق ة األرض      األشخاص المعنيين، حسب االقتضاء، بالمعلومات وبالثقاف ة في ملكي

  "وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن الالئق؛
 

  )1999(إعالن بشأن حقوق ومسئوليات األفراد والجماعات 
  :لكل شخص الحق، بمفرده وباالشتراك مع غيره، في ")أ: (6مادة 

ا في           معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق اإلنسان والحريات ا        )أ( ا بم اظ به ا، واالحتف ا، وتلقيه ألساسية، وطلبها، والحصول عليه
ة            ة؛ حري ة المحلي ضائية أو اإلداري شريعية أو الق ذلك االطالع على المعلوماتالمتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم الت

ساسية أو نقلها إلى اآلخرين أو اشاعتها بينهم، وفق ما نشر اآلراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األ       
ة،                   ة المنطبق ا من الصكوك الدولي سان وغيره اق اآلراء         ) ج(تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق اإلن وين واعتن شة وتك دراسة ومناق

ى     بشأن مراعاة جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية في مجال القانن وفي مجال التطبيق على السوا            اه الجمهور إل ه انتب ء، وتوجي
  .هذه األمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة

ز                         : "13مادة   ا صراحة هو تعزي وارد يكون الغرض منه لكل شخص بمفرده وباالشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي اتخدام م
  ." من هذا اإلعالن3مادة وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بالوسائل السلمية، وفقًا لل

  
  )1996) (الموئل الثاني(جدول أعمال الموئل، مؤتمر األمم المتحدة الثاني بشأن المستوطنات البشریة 

ة،     "): ك. (45 ة والمحلي ة ودون الوطني ى األصعدة الوطني ة عل ات موثوق ى معلوم ساواة، إل دم الم ى ق ة الوصول، عل ز امكاني تعزي
 "االتصال الحديقة حيثما آان ذلك مالئمًا؛باستخدام تكنولوجيا وشبكات 

  
  )1995) (إعالن الرباط(اإلعالن العربي حول التنمية المستدامة للمستوطنات البشریة 

  المبادئ والمنطلقات العامة
م في التعل         . عنصر أساسي في حرآة التطور واالنتاج في المجتمع     الشباب   -5 امهم الفرص الواسعة الخذ حقه اح أم يم وينبغي أن تت

ة            والتدريب، وتأمين حقهم في العمل والحصول على المسكن المالئم لتكوين األسرة، وتمكينهم من المشارآة المجتمعية الفاعلة في آاف
 .فعاليات التنمية المستدامة



  
  )1994(اتفاقية مكافحة التصحر 

ة أدوار آل من الحكومات والمجتمعات ا               "): هـ (2. 10مادة   ذلك         تحدد برامج العمل الوطني ستعملي األراضي، وتحدد آ ة وم لمحلي
ايلي                 . الموارد المتاحة والالزمة   ور، م ة أم ة، في جمل رامج العمل الوطني وخى ب سياسات وتعزز األطر      : ... ويجب أن تت روج ال أن ت

ستويات، وال        ع الم ى جمي ات عل انحين، والحكوم اط الم ين أوس شراآة، ب ن ال روح م سيق ب اون والتن ي التع سيةالتي تنم سكان المؤس
  ..."المحليين، والجماعات المحلية، وتيسر وصول السكان المحليين إلى المعلومات والتكنولوجيا المالئمة

  
 

 مصادر شعبية 
  

  )2000(الميثاق األوربي لحقوق اإلنسان في المدینة 
 

 شتى المصادر فيما يتعلق االعتراف بحق المواطنين في الحصول على آافة أنواع المعلومات ومن        . 1:  الحق في المعلومات   11مادة  
صغار          ال ال ة األطف رد وحماي صوصية الف رام خ اق احت ي نط ن ف ة ولك ة والمحلي صادية والثقافي ة واالقت ة االجتماعي اة اإلداري بالحي

ى                         . 2. والشباب أثير عل ى يمكن أن تكون ذات ت داول المعلومات الت ة لت توفر السلطات المحلية امكانية الحصول على الوسائل الالزم
ة الحصول             . ألفراد وتعمل على جعلها وسائل مؤثرة وواضحة      ا ولتحقيق ذلك تشجع السلطات على تعلم تكنولوجيا الكمبيوتر مع امكاني

  .عليها وتطويرها بشكل منتظم
ادة  اح  "14م دأ االنفت وقهم     . 1مب ة حق ن معرف ون م تمكن المواطن ث ي ل اإلداري حي اح العم ى ضمان انفت ة عل دن الموقع ل الم تعم
تظم     وال شكل من ورة ب ة ومتط ون مفهوم ي يجب أن تك ة والت نظم المحلي شر ال ن خالل ن ة م سياسية واإلداري اتهم ال ن حق .2تزام  م

م إال في وجود عوائق خاصة أو أسباب                               ة الخاصة به اإلدارة المحلي ة الخاصة ب المواطنين الحصول على نسخة من األعمال اإلداري
ز في             3فراد في الخصوصية    تتعلق بالصالح العام أو تتعلق بحق األ       اد وعدم التميي  يتم تطبيق مبدأ االلتزام بالوضوح واإلعالن والحي

  :أعمال القوى المحلية فيما يلي
  إبرام العقود المحلية تطبيقا لالدارة الدقيقة لالنفاق المحلى 

  اختيار المسئولين وغيرهم من موظفي الجهات المحلية طبقا لمبادئ التميز والقدرة
  .سلطات المحلية مبادئ االنفتاح والسيطرة الكاملة على استخدام األموال العامةتضمن ال

  
  )1995(إعالن القدس 

  )مشروع ميثاق حرآة الحقوق السكنية الفلسطينية(
ساء،ف             . "....2 نهم الن سكان، خاصة م ع ال يما والتمكين يقتضي شمول آافة التدابير المتعلقة بالسكن والخدمات والمرافق األساسية لجمي

ك الحق                : وهذا يعني ما يلي   . يخص بالتوجه وإتخاذ القرارات الرئيسية     ا في ذل سياسية بم ة وال ضمان ممارسة الحقوق األساسية المدني
 ."في اإلعالم وحرية التنقل والتعبير والتجمع وتكوين اجمعيات

  
 )1998 (5+ إعالن ملتقى منظمات حقوق اإلنسان في أمریكا الالتينية والكاریبي، فيينا 

 
ة                      . 9...نقترح  "  شارآة المدني ضمان الم ة ل ة، آعناصر مطلوب أن تتصل آلية حقوق اإلنسان وتنال الحصول على المعلومات والمعرف

ويجب على منظمات وشبكات حقوق اإلنسان، وأيضًا جميع المجتمع أن يحصل على            . والتأآيد مجددًا على العمل الديمقراطي للمجتمع     
دم                            افعالم، ويتلقى معلوما   ا، علىى ق شاريعها وأفكاره ر عن م ة في التعبي ديها حري ت دقيقة ومتزامنة مع األحداث ويجب أن يكون ل

  "المساواة
  
  

  التعليم
  

 :القانون العرفي الدولي
  

  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
يم      " ) 1: (26مادة   ل في م            . لكل شخص حق في التعل ى األق ا، عل يم مجان وفر التعل ة واألساسية   ويجب أن ي ه االبتدائي ويكون  . رحلتي

يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان ) 2 (.....ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم    . التعليم االبتدائي إلزاميا  
ين              . وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية      صداقة ب سامح وال اهم والت ا يجب أن يعزز التف ات         آم ع الفئ م وجمي ع األم  جمي

  ."العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع بها األمم المتحدة لحفظ السالم
 
  

  :قانون المعاهدات الدولية



 
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل 

ادة  دريجي .  1 ":28م ذا الحق ت ل له ال الكام ا لإلعم يم، وتحقيق ي التعل ل ف دول األطراف بحق الطف رف ال افؤ تعت ى أساس تك ا وعل
  :الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي

  جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،) أ(
دابير المناسبة                        ) ب( اذ الت ال، واتخ ع األطف ا لجمي ا وإتاحته ي، وتوفيره تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهن

  م المساعدة المالية عند الحاجة إليها،مثل إدخال مجانية التعليم وتقدي
  جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،) ج(
  جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع األطفال وفى متناولهم،) د(
  .والتقليل من معدالت ترك الدراسةاتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس ) هـ(
تتخذ الدول األطراف آافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع آرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق          . 2

  .مع هذه االتفاقية
دولي في األمور المتعل               . 3 التعليم، وبخاصة بهدف اإلسهام في            تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون ال ة ب ق

ة                   وتراعى  . القضاء على الجهل واألمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديث
 ."بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد

  
  )1966(اعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتم

يم    . تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل فرد في التربية والتعليم" ): 1 (13مادة   ة والتعل ه التربي وهى متفقة على وجوب توجي
ات األساسية              سان والحري وق اإلن رام حق د احت ى توطي ا وإل ذ   . إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامته ة آ لك وهى متفق

سامح                     اهم والت ق أواصر التف افع في مجتمع حر، وتوثي دور ن على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين آل شخص من اإلسهام ب
م المتحدة من أجل صيانة                             ا األم وم به ي تق والصداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة الت

ه  )أ(: ول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب          وتقر الد  .2 .السلم  جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحت
ة                            )ب(مجانا للجميع،    ع بكاف ا للجمي ه متاح ي، وجعل ي والمهن انوي التقن يم الث ك التعل ا في ذل انوي بمختلف أنواعه، بم  تعميم التعليم الث

 جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة )ج( باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم، الوسائل المناسبة وال سيما
يم،            ة التعل ن، من أجل                      )د(الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجاني د مدى ممك ى أبع ا، إل ة األساسية أو تكثيفه شجيع التربي  ت

وا أو       م يتلق ة،          األشخاص الذين ل ستكملوا الدراسة االبتدائي م ي ستويات،              )هـ ( ل ع الم ى جمي اء شبكة مدرسية عل ى إنم شاط عل  العمل بن
  .وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين األوضاع المادية للعاملين في التدريس

دائي في        تتعهد آل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من آفالة إل                  . 14 يم االبت زامية ومجانية التعل
دريجي                    ي والت ذ الفعل صلة للتنفي بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت واليتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مف

 ."لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خالل عدد معقول من السنين يحدد في الخطة
  
 

 يميةقانون المعاهدات اإلقل
  

  )2000(ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي 
  الحق في التعليم: 14مادة 

يم إلزامي بالمجان              -2.  لكل إنسان الحق في التعليم والحصول على التدريب المهني والمستمر          -1 ة تلقي تعل ذا الحق إمكاني شمل ه .  ي
ادئ ال   -3 االحترام الواجب لمب ة ب سات تعليمي شاء مؤس ة إن رم حري دريس    تحت يم والت ي ضمان أن التعل اء ف ق اآلب ة، وح ديموقراطي

 ."ألطفالهم يتفق مع اعتقادهم الديني والفلسفي والتربوي وفقًا للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحرية وهذا الحق
  

 )1981(الميثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
ادة  ع . 1": 17م ول للجمي يم مكف ل. 2. حق التعل ع  لك ة للمجتم اة الثقافي ى الحي ة ف تراك بحري ى االش النهوض . 3.  شخص الحق ف

  ."باألخالقيات العامة والقيم التقليدية التى يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة فى نطاق الحفاظ على حقوق اإلنسان
  
  

  )1948(ميثاق منظمة الدول األمریكية 
ى األسس              – طبقًا لتشريعاتها الدستورية     –لجهود  تبذل الدول األعضاء أقصى ا    ": 49مادة   يم عل ة لحق التعل ضمان الممارسة الفعال  ل
ال في سن االلتحاق بالمدرسة        –يتم توفير التعليم األولى     ) أ: (التالية ستفيدوا      – اإلجباري بالنسبة لألطف ذين يمكن أن ي ة ال ذلك لكاف  آ

دم              يتم الت ) ب(منه، وعندما توفره الدول يكون مجانيًا،        سكان بهدف التق وسع في التعليم المتوسط بشكل تدريجي ليشمل أآبر قدر من ال
ام، و                            يم الع وفير التعل ة دون اإلخالل بت ة لكل دول ي باحتياجات التنمي ذي يف شكل ال يم    ) ج(االجتماعي، ويجب أن يتنوع بال يكون التعل

 ."ات األآاديمية من أجل المحافظة على مستواه العاليالجامعي متاحًا للجميع بشرط الوفاء بالمعايير التنظيمية أو المستوي
  



  
  :الفقه واألدوات مثبتة

 
  ) 2001(إعالن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة، والتمييز العنصري، وآره األجانب وما یتصل بذلك من تعصب 

اريخ      نسلم بأن المنحدرين من أصل افريقي مازالوا منذ قرون ضحايا للعنصرية والتمييز ا             ".34 سار الت لعنصري واالسترقاق، وإلنك
وقهم       ... آثيرًا من حقوقهم   راف بحق ة و        ... وعليه ينبغي االعت ارفهم التقليدي ة مع نظم            ...  وفي حماي شط في وضع ال في االشتراك الن

م ذلك حقه ز؛ وآ رامج ذات الطابع المحدد والممي نظم والب ك ال ي ذل ا ف ا، بم ذها وتطويره ة  وتنفي رامج التعليمي ك والب ان ذل ا آ ، حيثم
  "منطبقا، في أراضيهم التي سكنها أجدادهم؛

ز                    ".96 سهم في تعزي دائي مجاني هي أمور يمكن أن ت يم ابت ى تعل ع عل ة حصول الجمي ة وإمكاني نسلم بأن التعليم الجيد ومحو األمي
م               ين األم ا ب سةوصداقة فيم ستقرة ومتجان ات م ة عالق راد    شمولية المجتمعات وفي تحقيق اإلنصاف وإقام شعوب والجماعات واألف  وال

  " وفي تشجيع ثقافة السلم وتعزيز التفاهم المتبادل والتضامن والعدالة االجتماعية واحترام آافة حقوق اإلنسان للجميع؛
ث. "121 دائي       یح يم االبت ك التعل ي ذل ا ف يم بم ًا،على التعل ًا وبنين ال، إناث ع األطف صول جمي ضمان ح زم ب ى أن تلت دول عل  ال

ز من أي                      المجاني سامح دون أي تميي ،وضمان حصول الكبار على التعليم مدى الحياة، على أساس احترام حقوق اإلنسان والتنوع والت
  "نوع؛
ة               یحث. "122 اذ أي ع عن اتخ ة، وأن تمتن انون، وفي المارسة العملي يم، بموجب الق ى التعل  الدول على أن تضمن حصول الجميع عل

  "  خرى تفضي إلى فرض أي أشكال العزل العنصري فيما يتصل بالحصول على التعليم في المدارس؛تدابير قانونية أو أية تدابير أ
  

  )  من العهد13المادة " (الحق في التعليم. "13اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 
ع أشكاله          في حين أن التطبيق الدقيق والمالئم لألحكام سيتوقف        .6  على الظروف السائدة في دولة طرف محددة ُيظهر التعليم في جمي

 :وعلى جميع المستويات السمات المترابطة واألساسية التالية
وافر) أ( ة الطرف   - الت صاص الدول اق اخت ي نط ة ف داد آافي ة بأع رامج تعليمي سات وب وافر مؤس ذه  .  يجب أن تت ه ه اج إلي ا تحت وم

للعمل يتوقف على عوامل عّدة من بينها السياق التنموي الذي تعمل في إطاره؛ ويحتمل على سبيل المثال أن        المؤسسات وهذه البرامج    
سين،                 ة، والمرافق الصحية للجن ة من العناصر الطبيعي تحتاج جميع المؤسسات والبرامج إلى مبان أو إلى شكل آخر من أشكال الوقاي

دربين        ك؛ في حين أن             والمياه الصالحة للشراب، والمدرسين الم ى ذل ا إل دريس وم واد الت ًا، وم سية محلي ات تناف ذين يتقاضون مرتب ال
 البعض منها سيحتاج أيضًا إلى مرافق مثل مرافق المكتبات والحواسيب وتكنولوجيا المعلومات؛

ز،                 - إمكانية االلتحاق ) ب( ع، دون أي تميي ة سهلة الوصول للجمي رامج التعليمي في نطاق اختصاص     يجب أن تكون المؤسسات والب
 : وإلمكانية االلتحاق ثالثة أبعاد متداخلة هي. الدولة الطرف

ز ألي        -عدم التمييز  "1" ع، دون أي تميي انون وفي الواق ات، في الق  يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع، وال سيما أضعف الفئ
ًا      "2"؛ ) بشأن عدم التمييز37-31انظر الفقرات (سبب من األسباب المحظورة  يم في          -إمكانية االلتحاق مادي  يجب أن يكون التعل

ول                       شكل معق م ب ع جغرافي مالئ ع        (المتناول ماديًا وبطريقة مأمونة، وذلك إما عن طريق حضور الدراسة في موق ثًال في مدرسة تق م
امج     (أو من خالل التكنولوجيا العصرية ) بالقرب من المسكن ى برن ل الوصول إل د   "مث يم عن بع ة االلتحاق من     "3"؛ ")للتعل  إمكاني
ع          -الناحية االقتصادية    اول الجمي ادة              .  يجب أن يكون التعليم في متن صياغة الم ات االلتحاق يخضع ل د إلمكاني ذا البع ي  ) 2(13وه الت

دول  " مجانًا للجميع "ففي حين أنه يجب أن يوفر التعليم االبتدائي         : تميز بين التعليم االبتدائي والثانوي والعالي      ة     فإن ال  األطراف مطالب
 باألخذ تدريجيًا بمجانية التعليم الثانوي والعالي؛

مثًال، أن يكون   ( يجب أن يكون شكل التعليم وجوهره مقبولين، بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس،                - إمكانية القبول ) ج(
ة           للطالب،  ) وثيق الصلة باالحتياجات ومالئمًا من الناحية الثقافية والجودة        ذا يخضع لألهداف التعليمي ضاء؛ وه دين حسب االقت وللوال

 ؛))4(و) 3(13انظر المادة (وما قد توافق عليه الدولة من معايير تعليمية دنيا ) 1(13المطلوبة في المادة 
ستجيب     يجب أن يكون التعليم مرنًا آيما يتسنى له التكيف مع احتياجات المجتمعات والمجموعات المت              -قابلية التكيف   )  د( غيرة وأن ي

 .الحتياجات الطالب في محيطهم االجتماعي والثقافي المتنوع
 .يجب التفكير من باب أولى في مصالح الطالب" الخصائص المميزة المترابطة واألساسية"وعند التفكير في التطبيق المالئم لهذه  -7

ذلك من               -15 يم وآ ادة   ( الحق في العمل        يشكل التعليم التقني والمهني جزءًا من الحق في التعل ادة    )). 2(6الم دم الم ) ب)(2(13وتق
ذا المستوى من                                ى ه ي والمهني عل يم التقن ة الخاصة للتعل ا يعكس األهمي انوي، بم التعليم التقني والمهني على أنه جزء من التعليم الث

يم        ال تشير إلى التعليم التقني والمهني فيما يتصل بمستوى محد    ) 2(6غير أن المادة    . التعليم ذا التعل رى أن له ل هي ت يم؛ ب د من التعل
ة ومنتجة          "دورًا أوسع نطاقًا، بما يساعد على        ة آامل ردة وعمال ة مّط ة وثقافي صادية واجتماعي ة اقت ق تنمي إن اإلعالن    ". تحقي ذلك ف وآ

ى شرط أن        سان ينص عل وق اإلن المي لحق وم      "الع ًا للعم ي والمهني متاح يم الفن ادة  " (يكون التعل ة أن    )). 1(26الم رى اللجن ه ت وعلي
 ."التعليم التقني والمهني يعد عنصرًا يشكل جزءًا ال يتجزأ من التعليم على جميع المستويات

  
  

  )2000(إعالن المنامة بشأن المدن والمستوطنات البشریة في األلفية الجدیدة 
ال الكامل والمطرد للحق في           ) ب: (نؤآد مجددًا التزامنا باآلتي    -10 ه في              العمل نحو اإلعم ا هو منصوص علي م آم  اإلسكان المالئ

ا        ) هـ . (جدول أعمال الموئل والصكوك القانونية الدولية، في إطار التشريعات المحلية   ز دوره ادة تعزي رأة وزي ين الم ى تمك العمل عل
  ."في عملية صنع القرارات



  
  

  )1995) (إعالن الرباط(اإلعالن العربي حول التنمية المستدامة للمستوطنات البشریة 
  المبادئ والمنطلقات العامة

يم          . عنصر أساسي في حرآة التطور واالنتاج في المجتمع     الشباب   -5 م في التعل امهم الفرص الواسعة الخذ حقه اح أم وينبغي أن تت
ة   والتدريب، وتأمين حقهم في العمل والحصول على المسكن المالئم لتكوين األسرة، وتمكينهم من المشارآة المجتمعية الفاعلة          في آاف

 ."فعاليات التنمية المستدامة
  

  )1986(إعالن الحق في التنمية 
ة ويجب أن تضمن، في                               ". 1: 8مادة   ال الحق في التنمي ة إلعم دابير الالزم ع الت وطني، جمي صعيد ال ى ال ينبغي للدول أن تتخذ، عل

  ...إلسكان وا... جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد األساسية 
ا في إطار                          ". 1: 9 ى آل واحد منه ة ومترابطة وينبغي النظر إل ذا اإلعالن، متالحم ة في ه ة، المبين جميع جوانب الحق في التنمي

 .الجميع
  

م المتحدة ،                      ة لألم ة العام رار الجمعي ي المأل بموجب ق  2542إعالن حول التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي، اعتمد ونشر عل
   1969دیسمبر / آانون األول11 المؤرخ في )24-د(

  األهداف: الباب الثاني
راد                        " ع أف اة جمي ادي والروحي لحي ستويين الم يجب أن يستهدف التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي تحقيق االرتفاع المتواصل بالم

د         ق األه ة  المجتمع، مع احترام ومراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وذلك بتحقي سية التالي ة    ) هـ : (اف الرئي ي األمي القضاء عل
ام              ع المستوي الع دائي، ورف وآفالة حق الجميع في نيل الثقافة وتلقي التعليم المجاني في جميع المستويات واإللزامي في المستوي االبت

  ..."للتربية الثقافية التي يتلقاها اإلنسان طوال حياته
  

ول         البروتوآول اإلضافي لالتفاقية األمری    ة،  بروتوآ ة والثقافي صادیة واالجتماعي سان  "كية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقت
  ) 1988 (69، منظمة الدول األمریكية، سلسلة، المعاهدات رقم "سلفادور

  الحق في التعليم: 13مادة 
  . لكل شخص الحق في التعليم-1
ى            توافق الدول أطراف هذا البروتوآول على وجوب توجيه التعل         -2 سانية وعل يم نحو التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية والكرامة اإلن

ه يجب أن              ى أن ذلك عل وجوب تقوية االحترام لحقوق اإلنسان وتعدد األيديولوجيات والحريات األساسية والعدل والسالم، آما توافق آ
ددي ومن أن يح                 ى              يمكن التعليم آل شخص من أن يشارك بفاعلية في مجتمع ديمقراطي تع شجع عل ه، وينبغي أن ي ًا ل قق وجودًا الئق

ى                    شطة من أجل المحافظة عل ة ويعزز األن ة أو الديني ة أو اإلثني ة الجماعات العرقي م وآاف ة األم ين آاف صداقة ب سامح وال التفاهم والت
ي  ي) أ: ( تعترف الدول أطراف هذا البروتوآول أنه من أجل تحقيق الممارسة الكاملة لحق التعليم   -3. السالم جب أن يكون التعليم األول

ات،  دون نفق ع ب ًا للجمي ارًا ومتاح ة ) ب(إجب كاله المختلف انوي بأش يم الث ام التعل ع بوجه ع اح للجمي يم –يجب أن يت ك التعل ي ذل ا ف  بم
درج،               شكل مت يم الحر ب ة الوسائل المناسبة وبوجه خاص بإدخال التعل ك بكاف ي، وذل اح   ) ج(الثانوي الفني والمهن يم  يجب أن يت التعل

شكل      – وذلك بكل الوسائل المناسبة – على أساس قدرات آل شخص    –العالي للجميع بالتساوي     يم الحر ب  وبوجه خاص بإدخال التعل
ي،                 ) د(متدرج،   يم األول يجب  ) هـ (يجب تشجيع التعليم األساسي أو تكثيفه بأآبر قدر ممكن ألولئك الذين لم يتلقوا أو يكملوا حلقة التعل

اً             وضع برامج ت   دنيًا أو عقلي اقين ب دريب الخاص لألشخاص المع يم والت وفير التعل ا يتفق مع    -4. عليمية خاصة للمعاقين من أجل ت  بم
شرط أن يتفق مع             –التشريعات المحلية للدول األطراف      ائهم ب دم ألبن ذي يق يم ال وع التعل ار ن  يجب أن يكون لدى اآلباء الحق في اختي

شاء وإدارة المؤسسات                              ال   -5. المبادئ المذآورة أعاله   ات في إن راد والهيئ ة األف د لحري ه تقيي ى أن سر عل ذا لبروتوآول يف شئ في ه
  ."التعليمية وفقًا للتشريعات المحلية للدول األطراف

  
 

 مصادر شعبية 
  

  )2000(الميثاق األوربي لحقوق اإلنسان في المدینة 
شباب في سن      . تعلميتمتع آل المواطنين بالحق في ال. 1 الحق في التعلم 13مادة   ال وال تمنح السلطات المحلية التعليم األساسي لألطف

ة                     يم الديمقراطي رام الق وفر واحت الغين في سياق ت يم الب ى تعل وفير المساحات والمراآز       . 2المدرسة آما تشجع عل ساهم المدن في ت ت
ة من       . 3التعليمية والثقافية والمدارس في إطار التماسك االجتماعي متعدد الثقافات؛           ع مستوى المواطن ة في رف تسهم السلطات المحلي

ر      ة الغي صرية وآراهي سانية والعن اعي أو الجن وع االجتم ين الن ساوااة ب دم الم ة ع ق بمحارب ا يتعل ي خاصة فيم ين التعليم خالل التلق
 .والتمييز وغرس مبادئ التسامح وحسن الضيافة

  
 

 المقدرة وبناء القدرات



 
 مصادر قانونية 

  
 :هدات الدوليةقانون المعا

  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية 

يم    . تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل فرد في التربية والتعليم" ): 1 (13مادة   ة والتعل ه التربي وهى متفقة على وجوب توجي
ا وإ       ات األساسية       إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامته سان والحري وق اإلن رام حق د احت ى توطي ذلك    . ل ة آ وهى متفق

سامح                     اهم والت ق أواصر التف افع في مجتمع حر، وتوثي دور ن على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين آل شخص من اإلسهام ب
م المتحدة من أجل صيانة                والصداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة             ا األم وم به ي تق  الت

  ."السلم
  

 ) 1965(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
سبب        : "....5مادة   ز ب سان، دون تميي تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق آل إن

الحقوق السياسية، ) ج:.. (لقومي أو اإلثني، في المساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية      العرق أو اللون أو األصل ا     
م وفي إدارة                   ساوي، واإلسهام في الحك ام المت راع الع ى أساس االقت يحًا ـ عل ًا وترش ات ـ اقتراع وال سيما حق االشتراك في االنتخاب

 ..."الحق في التعليم والتدريب" 5) "هـ...   (وتولي الوظائف العامة على قدم المساواةالشؤون العامة على جميع المستويات، 
 

  )1962( بشأن األهداف والمعایير األساسية للسياسة االجتماعية 117اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
ة االنتا      ) د (4 ز الطاق ا لتعزي ستويات      تتضمن التدابير التي يتعين على السلطات المختصة اتخاذه زراعيين وتحسين م ة للمنتجين ال جي

 .." االشراف على نظن حيازة األراضي وعلى ظروف العمل فيها لتحقيق أعلى مستويات معيشة ممكنة: معيشتهم ما يلي
  
  

 الفقه واألدوات مثبتة
  

  )2002(خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
سين  -9 شترآة وتح راءات م اذ اج ة      اتخ دمات الطاق ى خ سين الوصول إل ستويات لتح ع الم ى جمي اون عل ى التع ة إل ود الرامي  الجه

ة                      ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي سير تحقي ستدامة من أجل تي ة الم سبة          / الميسورة التكلفة والموثوقة لغرض التنمي ا هدف خفض ن ا فيه بم
ة أخرى للتخفيف من وطأة          ، و2015األشخاص الذين يعيشون في حالة فقر إلى النصف بحلول عام           د خدمات هام أداة لتولي ذلك آ آ

الفقر، وذلك مع مراعاة أن الوصول إلى الطاقة ييسر القضاء على الفقر، وسيشمل ذلك إجراءات في جميع المستويات من أجل تحقيق  
  : ما يلي

 خالل بناء القدرات، وتقديم المساعدة المالية       تعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدولي لدعم الجهود الوطنية بما في ذلك من            ) أ(
راء                   ين الفق والتكنولوجية آليات التمويل االبتكارية، بما فيها على المستويين الصغير والمتوسط، واإلقرار بالعوامل الخاصة ألجل تمك

 لالستفادة من ذلك؛
ا            ) ... و( ة االحتياجات في مجال بن ة        وذلك بتيسير تهيئة الظروف المالئمة وتلبي اطق الريفي ام خاص بالمن الء اهتم درات، مع إي ء الق

  ...والمعزولة، حسب االقتضاء؛
 ..."تعبئة الموارد المالية المالئمة والتي يمكن توقعها، ونقل التقنيات وبناء القدرات على جميع المستويات) أ (-39
  

  )2001( وما یتصل بذلك من تعصب إعالن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة، والتمييز العنصري، وآره األجانب
وارق        ".158 اعي والف صاء االجتم يش واإلق ف والتهم ر والتخل شار الفق ي انت ك ف همت بالش د أس الم التاريخيةق ذه المظ أن ه سلم ب ي

ة                         دان النامي الم، وخصوصًا في البل درك  . االقتصادية  وعدم االستقرار واألمن التي تؤثر على العديد من الناس في مختلف بقاع الع وي
ك في إطار شراآة                                 شتات، وذل ذه المجتمعات وفي ال صادية في ه ة واالقت ة االجتماعي المؤتمر ضرورة وضع برامج من أجل التنمي

 "تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك بناء القدرات؛...جديدة تقوم على روح التضامن واالحترام المتبادل في المجاالت التالية
  

  )1996) (الموئل الثاني(ني، اعتمد من قبل المؤتمر الثاني لألمم المتحدة بشأن المستوطنات البشریة جدول أعمال الموئل الثا
  : آما نلتزم باألهداف التالية " :45مادة 

سانية األساسية وصون            ) د( ه اإلن ة احتياجات دعم تقدم وأمن السكان والمجتمعات المحلية بحيث يتمكن آل عضو في المجتمع من تلبي
  الشخصية وسالمته وقدراته االبداعية وتحقيق تطلعاته في الحياة؛آرامته 

ى    ) و( ا يفضب إل ي بم وطني والمحل ستويين ال ى الم درات عل اء الق وع الجنس وبن ي تراعي ن ة الت سية والقانوني ز األطرالمؤس تعزي
  المشارآة المدنية والمساهمة عريضة القاعدة في تنمية المستوطنات البشرية؛

ات                 تشجيع إنشا ) ز( ك من أشكال الكيان ر ذل دني وغي ء منظمات على مستوى المجتمعات المحلية ومنظمات على مستوى المجتمع الم
  غير الحكومية التي تسهم في الجهود الرامية إلى تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة في المستوطنات البشرية؛



ي           تعزيز بناء القدرات والتدريب في مجال تخطيط المستوطنا       ) ط( وطني والمحل صعيدين ال ى ال ا عل ا وتنميته شرية وإدارته ا  . ت الب بم
  "في ذلك التعليم والتدريب وتعزيز المؤسسات وخاصة لفائدة النساء والمعوقين؛

 
  )1995) (إعالن الرباط(اإلعالن العربي عن التنمية المستدامة للمستوطنات البشریة 

يم          . في المجتمع عنصر أساسي في حرآة التطور واالنتاج     الشباب   -5 م في التعل امهم الفرص الواسعة الخذ حقه اح أم وينبغي أن تت
ة            والتدريب، وتأمين حقهم في العمل والحصول على المسكن المالئم لتكوين األسرة، وتمكينهم من المشارآة المجتمعية الفاعلة في آاف

  ....فعاليات التنمية المستدامة
  ..تعهدات

درات والم. 15 ة الق اء وتنمي اء، بن ية، ، والبن ة األساس ي، والبني شرية واألراض ستوطنات الب سكن، وإدارة الم ة بال ارات المتعلق ه
  .واإلسكان بالجهود الذاتية من خالل التدريب، وبرامج إعادة التأهيل والتوجيه

  
  

  )1948(اإلعالن األمریكي لحقوق وواجبات اإلنسان 
ادة  ب أ ".... 12م ذي يج يم ال ي التعل ق ف خص الح ل ش ساني لك ضامن اإلن الق والت ة واألخ ادئ الحري ى مب ًا عل ون قائم   .ن يك

ًا      –وباإلضافة إلى ذلك      لكل شخص الحق في التعليم الذي يعده لكي ينال حياة الئقة، ولكي يرفع مستوى معيشته ، ويكون عضوًا نافع
ة في           للمجتمع، ويتضمن الحق في التعليم الحق في المساواة في الفرصة في آافة األحوال وفق               زات والرغب ة والممي ًا للمواهب الطبيعي

 ." على األقل التعليم األولي–االنتفاع بالموارد التي توفرها الدولة أو المجتمع، ولكل شخص الحق في تلقي تعليم مجاني 
 
 

 مصادر شعبية 
  

  )1995(إعالن القدس 
  )مشروع ميثاق حرآة الحقوق السكنية الفلسطينية(
ساء،فيما            والتمكين يقتضي ش  . "....2 نهم الن سكان، خاصة م ع ال مول آافة التدابير المتعلقة بالسكن والخدمات والمرافق األساسية لجمي

ك الحق                : وهذا يعني ما يلي   . يخص بالتوجه وإتخاذ القرارات الرئيسية     ا في ذل سياسية بم ة وال ضمان ممارسة الحقوق األساسية المدني
 ."وتكوين الجمعياتفي اإلعالم وحرية التنقل والتعبير والتجمع 

 
 "أمارتيا صن"إطار القدرات لـــ

وق                 ة والحق ر، والتنمي ة للفق رؤى المتمكن ان من        . تطور الفكر العام علم االجتماع مع التدقيق وال ر والحرم ة للفق م األسباب الجذري وفه
امًال الن  ل ع رة تمث شية المفق ه أن الظروف المعي ذي قوام سيط ال وم الب اوز اآلن الفه وق يتج دخلالحق اض ال شية . خف الظروف المعي ف

  .الفقيرة تتصف بالخصوصية والمحلية وأيضًا مع بعض االستناءات تعد نسبية لقدرة المجتمع على تلبية الحاجات لشعبه بدون تمييز
م، آ                      سكن المالئ ا  والحصول على المعلومات والمهارات، حيث بناء القدرات واالمكانات عنصر أو حق أساسي في بلوغ الحق في ال م

اع                 . هو الحال بالطبع مع حقوق أخرى      م االجتم ا من عل أتي إلين ذا الحق ي شعبي له ه         . والمصدر ال ا جاء ب ًا بم ا سين  "واقتناع " أمارتي
Amartya Sen سباوم  "في اتجاهات مختلفة لدى " مقاربة القدرات" حائز جائزة نوبل في االقتصاد، تطورت ا ن " أمارتيا سن، مارث

Martha Nussbaumوقد أعطت المقاربة األساس الثقافي للتنمية البشرية وهي تقدم حجج قوية عن . ة نامية من أخرين ومجموع
ة آمالمح                          ساني والحري شارآة، وحسن الحال اإلن ك الم ا في ذل وق، بم الحق في التنمية، والتي تعد عنصرًا مكونًا في حزمة من الحق

ة سية للتنمي ن بحث جي   . رئي ة ع ن الحج ط م ذا الخ ر ه د أثم يم،   وق سياسية، والتعل ة ال صاد، والنظري ة، واالقت سفة األخالقي ي الفل د ف
االت أخرى  ين، ومج ة والتمك ة أو البيي نظم االيكولوجي ذاء، وال أمين الغ صحة، وت ر . وال ات غي ة داخل المنظم ى التنمي ائمون عل والق
  . الحكومية والمؤسسات المتعدد ينخرطون مع هذه لمقاربة، يرسمون رؤى متعددة النظم
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 المبادئ الالزمة للتطبيق. 3
تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن                     

ز                       . معظم النظم القانونية في العالم     ر المصير، وعدم التميي ل الحق اللصيق في تقري وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب وتشمل هذه المب
ة وت     -بشكل عام، والمساواة بين النوع االجتماعي      ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق

  .ن طريق تبني تدابير تشريعيةعلى المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة ع
د         ة، يع ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق ة       في حال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  المصدر  العه

ة الطرف يفضي إل                     دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل ى ضمان  األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة المعاه
، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1، فقرة 2المادة  (أي الدولة،   " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة     "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ضمن     نفي ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع ق ينبغ روف  " الح ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
 تلزم الدول بأن تتخذ، بمفردها وعن        العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       في   2 من المادة    1فقرة  آما أن ال  

الحقوق                             ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال طريق المساعدة والتع
حيث تلتزم الدول األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه المبادئ خارج            . د، وذلك باستخدام آافة السبل المالئمة     المتفق عليها في هذا العه    

ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ة  " التع صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي جانب
  .لدولة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسانوالثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات ا

ه والتي           ) عنصر(أما عن الرصد الشامل للحق في السكن المالئم فإنه يتطلب قياسًا لكل حق               ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق
  :تنشأ عن المبادئ القانونية األساسية التالية

  .تقریر المصير .1
 .عدم التمييز .2
 .جتماعيالمساواة بين النوع اال .3
 .حكم القانون .4
 ).عدم التراجع/ عدم النكوص(التحقيق التدریجي  .5
 .التعاون الدولي .6

 النهج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط يويقتض
مة المشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالز

 الحق في نفيذوهذا الجزء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وت. جميع الحقوق
 .السكن المالئم واألرض

  
  تقریر المصير 

  وصف عام
ة               إن مبدأ الحقوق المتس    شترآة الفعلي اتج عن الممارسة الم دولي الن انون ال ادئ الق اوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب

ام             . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ذي  1945ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت ، ال
  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها

ا                                  . 2 أن يكون لكل منه شعوب وب ين ال وق ب سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال رام المب إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت
  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 848...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

ذي يقضي      رغبة في تهيئة دواعي االستقرار      " والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ ال
  :بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة على

ل     ) أ( وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م صادي  تحقي دم االقت ور والتق  التط
  849واالجتماعي،

ة   ) ب( ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال صادية واالجتماعي ة االقت شاآل الدولي ول للم سير الحل تي
  والتعليم،

سبب الجنس أو                   ) ج( ز ب ين          أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي ق ب دين، وال تفري ة أو ال اللغ
    ".الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال

سان   وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل م، فإن ومن ث
ادة            رة    ،2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ى النحو               2 الفق ة، عل المي لعضوية الدول ه، الواجب الع  من

  : التالي
بااللتزامات التي أخذوها  لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية         "

  ".على أنفسهم بهذا الميثاق

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26 الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، 848
  .55، المادة "التعاول االقتصادي االجتماعي الدولي" المرجع السابق، الفصل التاسع، 849



ى نحوٍ   سها          وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير عل ذ تأسي م المتحدة من ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني دريجي وتعريف م   850. ت  وت
ام                       ا في ع م تبنيهم ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه ر المصير أآث ة لتقري ة المادي  1966.851توضيح الدالل

ادة  رة  (1والم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب الحقو : الم اص ب د الخ اص   العه د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي ق االقت
  : بالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك

ة عن              ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال لجمي
ان أي شعب         . المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي    مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ         ة حال حرم وال يجوز في أي

  .من أسباب عيشه الخاصة
سكن              /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     درآون بواسطتها الحق في ال ي ي المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت

دول      . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة     . فتحديد المصير هو حق لل إن الدول ك، ف ومع ذل
دولي                  ام ال انون الع هي الشخصية القانونية الملزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق

 852.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها
وم  صير آمفه ر الم ى      إن تقري ة عل ة الفعال سيطرة المحلي رات الخاصة بال اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ق، وال  وح

ز    ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم التطورات والعالق
ا،               ة المعترف به ة           الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي ا لدول ة المعترف به ر مصير داخل الحدود الدولي أو وحدة تقري

 854. وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة 853موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع
م ال         )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق متحدة  ، أعطت اللجنة المعني

  : توجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التالي
ادة  .65 ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم الًً بمقاصد ميث ع 1عم أن لجمي سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه

ة خاصة،            . الشعوب حق تقرير مصيرها    ر المصير بأهمي ين              ويتّسم حق تقري رام الفعلي ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل ألن تحقيق
انون            . لحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها       ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري

دين      بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى ال1الوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة   ا في العه منصوص عليه
  . وقبل هذه الحقوق

رتين     1وتكرس المادة   .66 ا 2 و1 حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب وفقا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه
افي              "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة  وتفرض ا  ". في تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم لم

ام أخرى               . على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة      وهذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك
 . للعهد وقواعد القانون الدولي

ادة           .67 شمل الم ارير ت ديم التق ذه     إ، ف 1وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ط من ه ل فق ارير يعطي   ن القلي التق
ادة       . شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذآورة        ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1وقد الحظت اللجنة أن الكثير من هذه التق

دول األطراف          . معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في
 .1رير تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة تقا

ا، من ممارسة                    1 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة     .68 ن، عملي ي تمك سياسية الت ، ينبغي للدول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال
 . هذا الحق

شعوب، ف                2وتؤآد الفقرة    .69 وغ      جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال ى بل ي إطار سعيها إل
ي    ة، ف دافها الخاص اون          "أه ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام الل بأي ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته صرف الح الت

                                                 
ة   "؛7 ، الديباجة والمادة)1960(منح االستقالل لبلدان وشعوب مستعمرة    شأنإعالن ب  انظر على سبيل المثال،      850 وارد الطبيعي رار  " السيادة الدائمة على الم ق

ز العنصري              7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
اعي          ؛ إعالن 5 اء االجتم دم واإلنم شأن التق واد  )1969( ب دولي                3،  2: ، الم انون ال ادئ الق ه؛ إعالن مب اني من دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(، والجزء الث مب

شعوب    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري         "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل ادة  )1978(؛ المجلس االقتصادي االجتم ؛ 9  و5، 3، 1، الم
 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(إعالن حول الحق في التنمية 

دة                        851 م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب ق
اذ     1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 دء النف اني    3: ، تاريخ ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه

دة                            م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي سياسية اعتم  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200بالحقوق المدنية وال
  .49، وفقا للمادة 1976مارس /آذار 23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون

  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم" ، والتي تذآر أن 21اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  852
وق مم             853 ه حق ع، ل ـ    في حين إن التعريف القانوني ألمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتم زة آ مجموعة من األشـخاص  "ي

يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن     
." ليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض         الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقا               

  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم 
ر المصير  ا " Hurst Hannumمن أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوم854 ا    : الستقالل، السيادة، وتقري وق المتصارع عليه سوية الحق ". ت
 ).1996مطبعة جامعة بنسلفانيا، : فالديلفيا(



شه              . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي          ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي
دولي". ةالخاص ع ال ى المجتم دول وعل ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب ة عوامل أو . ويرتب ه ى أي شير إل دول أن ت وينبغي لل

ع    ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته
  .بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد

 تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول األطراف، ال فيما يتصل بشعوبها         3وفي رأي اللجنة أن الفقرة       .70
ذا                   وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه

د،           "وهي تنص على أنه     . ة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها       وتتأآد الطبيعة العام  . الحق ذا العه دول األطراف في ه على ال
ى             اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي

ان     ". لحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدةتحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا ا       ا إذا آ فااللتزامات موجودة بصرف النظر عم
دول األطراف في                . أحد الشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال              ع ال ه ينبغي لجمي ك أن وينتج عن ذل

ذه اإلجراءات     . المصير واحترام هذا الحق العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير            وينبغي أن تكون ه
دول عن              اإليجابية متفقة مع التزامات الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال

ر                    لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       .  المصير  التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق
  .معلومات عن الوفاء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغاية

 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، 1وفيما يتصل بالمادة  .71
ة         وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة      ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال  بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األم

 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24العامة بتاريخ 
ة                      نفيذوترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن ت       .72 سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري ة    حق ال ات ودي عالق

 . وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين
 

  تقریر المصير بالتطبيق على المجتمعات
دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق

سان  1 هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في المادة     وفي ضوء . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن .  المشترآة بين معاهدات حق
ق         ة، يطب اقم األدوات "وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل

  . هد، والتي تضمن الحق في السكن من الع11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 
  

ستند    " تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ع، ي اقم األدوات "إلى أقصى حد، على مستوى المجتم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل
شفهية     ( د   ) معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د  المجتمعات في تحد  " حق "والتي تؤآ ي

  .  الحقًاه تعريفسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . مصيرها
  

م               لقد صار تقرير المصير من الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك
دو    -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       سان           الجندر، والتعاون ال وق اإلن ع حق سق مع جمي ى مستوى    . لي المت وعل

الي،   " حاجات "عد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها        الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف
  . انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله

  
الناتجة عن سياسات    " اإلبادة الثقافية "و" اإلبادة العرقية " أن الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ           وينبغي مالحظة 

م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال
سنة  169 االتفاقية رقم    ي، وتبن )1956(         المستقلة لسنة    ة  ) 1989( بشأن الشعوب األصلية والقبلية ل سائل   . في النهاي ومن الم

م                     ة رق ة العمل الدولي واد من        169ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقية منظم -13 في الم
دولي      في ا " الشعب"، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         19 انون ال ة آمصطلح في الق ًا لحق   (التفاقية ذو دالالت تطبيقي أي مانح

  ).تقرير المصير
ًا          " الشعوبية"ومع ذلك، فإن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست      ة أي سألة حيوي ر المصير م ي تجعل من تقري القانونية هي الت

تم  عي حق اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   ( للمجتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ـ     ) أو ل ا آ م دولي راف به االعت
ة ل         "أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         ل، ضرورة لتجنب النت ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث

رًا و       صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عو             /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي سريًا، أو إجراءات          أو فصًال عن ة، أو إخالءًا ق لم
ة شكل     -تنموي ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت صيري، بغض النظر عم وي وم ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ا ي  هن
  . في حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. مشترك



إن مصطلح                     من هذا المنطلق،   ًا، ف ًا أو خارجي ة      " وباالعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ر المصير الداخلي " وحدة تقري
ى حدى                    ذا      . آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق

راء                    . و أحد الشعوب األصلية   إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أ       ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي ابًال للتطبي ائز أن يكون ق ومن الج
وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /الحضر، خاصة إذا آان بقائهم و      ل حق حق ويقتضي تفعي

  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
  

ى أن                      حال، البد للمُ  على أية    د عل انوني للتأآي ار الق ه التحدي واالختب ًا أن يجاب ًا أو داخي ر المصير سواء خارجي طالب بالحق في تقري
سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت

ر مصير اآل    لتقرير المصير على القيم الب   ى حق تقري اعي        يئية العامة، وال عل وع االجتم ين الن ساواة ب ساء في الم  -خرين، وال حق الن
  .الجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخ

دمها  ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير                   التي ق
شعوب األصلية،      ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي

ـ         . حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال
ذا المجتمع                 للخواص المشكلة لمجت   دفق        ) 1(مع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون ه ى ت ًا عل ابقًا تاريخي س

ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل
  . تقرير المصير

  
  ق في تقریر المصيرالتعریف القانوني ألصحاب الح

دول                      " األمة"أو  " الشعب"تعد التعريفات الخاصة بـ      سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب ر المصير، غي ة في تقري وق القانوني أصحاب الحق
ة              ة "وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب

دة          انطب لية واح ة أص لي أو أم عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ذا التعري ا، البرت (اق ه تثناء، وربم تبعدنا غباس ال، إذا اس
ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق

سطين،         (ق على حاالت التخلص من االستعمار       وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطب       ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي أنجوال، الجزائ
في ضوء التخلص " أمة"شعب و "وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ). بورتو ريو، الخ  

إن         . من االستعمار آقيمة، وغرض    انوني، ف ذا المرجع الق ـ        وبالرغم من ه ي لل شعب " التعريف الفعل ة "و" ال زال محل جدل       " األم ال ي
  . ألسباب سياسية وعملية

دينا تعريف في        " الشعب"باإلضافة إلى التوجيهات المتعلقة بـ    ر المصير، ل وق تقري ين لحق الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني
و        وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دا   ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب سالف  (ل عن الن

ذآر ين    و).  ال ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ة األول ة الدولي ر المحكم ا عب أتي إلين ي
  :جمهورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولى

  
دين           مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موق        ة والعرق وال م ومتحدين في الهوي ع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به

ا يتوافق                          الهم بم ة أطف يم وتربي ى تعل واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل
  855.ضمع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البع

  
ة             سكان   (وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض من رأي المحكم ل ال وم       ) نق ه الي ر مسموح ب ذي         856غي انوني ال إن التعريف الق ، ف

ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". أمة"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع
دول فى     . أو سيطرتهم على األرض/صندوق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم والدول تجده بمثابة   وحتى اآلن تصر بعض ال

في الخفوت أو  " شعوب/شعب"بحيث يأخذ استخدام مصطلح " السكان األصليين"المقابل على تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو      
سبة              ذلك الحال بالن ستحقة والحافظة                   النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ ة الم وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه لمطالب أبن

ى     . لنفسها والمرتبطة بتقرير المصير    ر المصير عل ه   " مجتمعات "ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب
  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع

  
ر ذ دد  األم ًا ضيقًا ومح ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم شاري التعريف رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ن . و الدالل م يك ث ل حي

انون        اك واضح للق ة انته لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب
ا تنحرف عن                         وهذا ال يرجع فقط لغ    . العام الدولي  ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي ي سانية الواضحة الت ياب التوافق، والمعاناة االن

ر المصير                           ل الحق في تقري ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ـ  -المفهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك  ل

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم ."  855
أبعاد حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها نقل "،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoخاص عون الخاصاونه وريبوت هاتانو انظر تقرير المقرر ال  856

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،
  



ن       ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقري      .  مواطنيها جميع ة في ف اق الحكوم اس اخف ر المصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي
  . الحكم الفعال

  
أمم، على غرار ما فعلت / وهذه األطروحة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوب

تدعمها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون األآثر من ذلك أن القيم التي . المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال
إيجازًا يمكن القول، . الضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء الناتجة عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بها

فإن " م األدواتطاق"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . إن تقرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحق
أو بقاء واستمرارية المجتمع /تحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخاص، وروح الشعب و" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"

  .بكرامة في مكان عيشه
 

  تقریر المصير بالتطبيق على المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات
ومات والتعليم، بما في ذلك المقدرة وبناء القدرات يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم، وبمعناه بالتطبيق على الحقوق المطابقة في المعل 

وحداته /التقليدي، أن لكل شعب وأمة حق لصيق في تحديد شروط الحصول على المعلومات المؤثرة في سكنهم وأراضيهم في وحدته
ذه، أو أشخاص آخرين متأثرين يشكلون مجتمعًا، يصبح التدبير الخاص ومن ثم فإنه بالنسبة للشعوب في حالة آه. اإلدارية واإلقليمية

مطلوبًا لتحقيق الحقوق المطابقة في المعلومات والتعليم، بما في ذلك المقدرة وبناء " تشاور حقيقي"بتقرير المصير والمؤآد من خالل 
  .القدرات

  
  عدم التمييز 

  وصف عام
ى مستوى                        عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق        سية عل ة الرئي نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن  لصيق من حق

  .فهو يسفر حتمًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسان. العالم، فغياب التمييز على أي أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالة
واد        وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من الم               سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن بادئ الالزمة لحق

  . األولى لكل معاهدة رئيسية من معاهدات حقوق اإلنسان
ات               ع اإلعالن دة لجمي إن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول األطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه

  . حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والشعوب بعضها البعضالدولية والقرارات المعنية بقضايا
ق                          دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم ادة األول سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال ين العه شترآًا ب ز م وري يأتى عدم التميي وق   الف ع الحق  لجمي

ضيلي      857.المتضمنة في هذه اآلليات    ة التف اذ الخطوات                 فالعهدان يحّرمان المعامل دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم ة المتع ة أو العقابي
ز                دون مفاضلة أو تميي وق ب ضمان ممارسة الحق دين، أو              "الالزمة ل ة، أو ال ون، أو الجنس، أو اللغ سبب العرق، أو الل وع ب من أي ن

  858." غير ذلك من األسبابالرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو
  

  :التمييز العنصري بأنه) 1965(وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
ستتبع          " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق

سياسي                      تعطيل أو عرقلة االعت    دان ال ساواة، في المي دم الم ى ق راف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عل
  859."أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة

ز         والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنسا           دأ عدم التميي ة خاصة لمب ني في السكن، مع مرجعي
  :آواحد من المبادئ الالزمة

ة           2إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة         من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف
يما         أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو   انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن  األصل الق

  .الحق في السكن) 3: .... (الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية) هـ: .... بصدد التمتع بالحقوق التالية
ز م      زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس اده وعن م، مف ن    : ه ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن

ا           " والتمييز العنصري " العنصرية" ة يجب مكافحته ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع تأتي ضمن التزامات الدول األطراف وحكوماته
ز ال . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              عنصري هو   والتميي

وق اآل                    ادي لحق اك م ه ووجوده، انته د، في تجلي ذي يع اء لممارسة أو            . خرين التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال أي فعل رسمي أو إلغ ف
  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوريالتغاضي عن تمييز عنصري يعد انتهاآًا اللتزام 

وهو موجود أيضًا في أنساق أخالقية، . التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    
  :، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع"القرآن الكريم"حيث جاء في 

وا اهللا إن             يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منك            وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع م شنئان قوم عل

                                                 
دم ال 857 دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م سكن    لمزي ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح التطبيق عل ز ب تميي

  . .E/CN.4/2002/59المالئم
 . 1 . 2؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 . 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 858
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106لي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار ، االتفاقية الدو1المادة 859

 . 1969 يناير 4حيز التنفيذ في 



 860.اهللا خبير بما تعملون
سية                      ورة الفرن اء الث شعار      . والتفريق األخالقي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته

ساواة، اإلخاء     "طن يتمثل في    الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والموا      ة، الم ة          ." الحري ثالث مرغوب صفات ال ا جاءت ال وبينم
شريعهما          م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطوير       . وضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية والمساواة فق ا اإلخاء فق أم

ة يمكن أن تتخذ       ومع .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي
  . في سبيل عدم التمييز على أرض الواقع

ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال 
 العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص والجماعات على العكس، فالقانون. تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني

  861. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانتوآيدي أو فعل إيجابي/ أو الحاضر، آتمييز تصحيحي/تمييز في الماضي وللالمعرضين  
 

  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدراتعدم التمييز بالتطبيق على 
 يضمن مبدأ عدم التمييز أال يكون األفراد المعلومات والتعليم، بما في ذلك المقدرة وبناء القدرات،لى الحقوق المطابقة في بالتطبيق ع

والجماعات محرومين من فرص الحصول على المعلومات، شامًال ذلك المقدرة وبناء القدرات، وهذا الضمان يشمل تطبيق القانون، 
وال يجب إنكار تلك الحقوق ألسباب تتعلق بالعرق، أو اللون، أو العقيدة، أو النوع . ف القانونيوالحماية القانونية، واالنتصا

العجز البدني، /االقتصادية، أو اللغة، أو القدرة/االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الرأي السياسي، أو المكانة االجتماعية
وبالنسبة للشعوب األصلية القبلية أو شعوب . أو أي معيار أخر أصلي أو تعسفيأو الملكية، أو أي شكل لعمل مشروع، أو نسب، 

أخرى متمرآزة، تلتزم الدولة باالعتراف بحقها في الحصول على المعلومات والتعليم، متضمنًا ذلك المقدرة وبناء القدرات في 
 deقانونية القانونية لممارسة أو التغاضي عن تمييز وبالمثل، ال تمتلك أي دولة السلط. القانون وفي األمور اإلدارية سواء بسواء

jure أو فعلي  de facto  يفضي إلى فقدان أو نفي الحق في التمتع بالمعلومات والتعليم بما في ذلك المقدرة وبناء القدرات ألي
  . عضو في أي جماعة، خاصة إذا ما آانت في صالح جماعة أخرى وبصورة غير عادلة

ممارسة التمييز العنصري، أو القبلية، أو المحاباة واألشكال األخرى من أشكال الفساد التي تسمح بمنافع غير وهذا ما ينطبق على 
متناسبة ألسرة أو موالين سياسيين، وأيضًا التفضيالت المعطاة لجماعات معينة والتي من يمكن أن تفضي إلى نشوب صراعات 

  862.اجبة التطبيق الفوري من قبل الدول األطرافوعدم التمييز هو من بين االلتزامات و. اجتماعية
أو الحاضر، /ويدعو القانون العام الدولي الدول لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي و

  863.آما هو في برامج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمان
 
  

   الجندر-جتماعيالمساواة بين النوع اال 
  وصف عام

ذآر    ( الجندر   -بالرغم من القبول العالمي لمبدأ المساواة بين النوع االجتماعي         دولي، إال أن        ) الدور االجتماعي لألنثى وال انون ال في الق
اعي                    دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء  حوالي ثلث  .  آثير من النساء محرومات من المعاملة المت  ن

ل من              ة ويملكن أق ر مالئم الم   1% العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غي ر    864. من ممتلكات الع ين الفق اطع ب  والتق
ل أخرى  سن،    (وعوام ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق مث

ة الحصول     . إنما يزيد من تهميش المرأة) ة أو المواطنة، الخالعجز، الترمل، الجنسي   اقص إمكاني ر، وتن وفي سياق التأنيث المتزايد للفق
خذ في التزايد في أوضاع   آعلى الخدمات العامة وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة، فإن المرأة توضع وبشكل                 

  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا
ويمكن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق             . ر السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       وإنكا

سياسية           ال         (في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق
، العنف ختطافعلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال (جعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف          المالئم يمكن أن ي   

  ).القائم على التفريق بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، الخ
د ذآر     الجندر آواحد من ال    -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق مبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن

ادة             سان، الم وق اإلن ز   (2بشكل عام في اإلعالن العالمي لحق ة         ) عدم التميي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت ضًا ورد عل وأي
ساوا     ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    اعي   على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت الم وع االجتم ين الن  -ة ب

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور         : "آمبدأ الزم ملزم في المادة الثالثة المشترآة بين العهدين الدوليين         الجندر  
  ."واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

                                                 
  ).8(األية } سورة المائدة {860

انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : قوق اإلنسانالفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات ح"، " Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 861
  . 74-249، )2002 (43للقانون الدولي، المجلد 

 المالئم،  لمزيد من االسترشاد حول االلتزامات القانونية بالتطبيق الفوري لمبدأ عدم التمييز بالتطبيق على حقوق السكن، انظر تقرير المقرر الخاص حول السكن 862
E/CN.4/2002/59. 

انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 863
  ..74-249، )2002 (43للقانون الدولي، المجلد 

 .قسرية، صحيفة حقائق حول حقول المرأة في السكن، وألرض والملكية مرآز حقوق السكن واإلخالءات ال 864



يداو (ح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة               وقد تم تنقي   ادة    865).س زم الم  13 حيث تل
الدول األطراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي                   

سا     ك من أشكال                          تكفل على أساس الم ر ذل اري، وغي رهن العق ى القروض المصرفية وال وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم واة ب
ة     2 من االتفاقية، فقرة     14في المادة   . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل محدد    ،"س ساواة مع        ، وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق

المرافق الصحية                     الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المناطق ال        ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي ريفية في التمت
ى القروض         شمل      . واإلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتعليم واالتصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "ويمت الم
و                 شاريع الت ذلك في م ادة     ." طين الريفي  في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن

سئولياتها         1 الفقرة   16 مع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين تكفل المادة             يحقوق المرأة بالتساو   رأة وم ا حق الم  منه
ق بالمل     ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم ساواة بالرج ات، م ازة الممتلك ة، وحي كي

  . واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها
ي تعترض حصول                          ات الت ع العقب وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة التأسيسية لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي

ددة األطراف            ويظل هذا    866.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول على األرض          ات متع ًا في االتفاقي ًا أو ثابت نموذج
ل          ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ة والت ستدامة     867)1996(الالحق ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم ة التنفي  وخط

)2002.(868  
 

ة     " ماستريخت"وآانت توجيهات    ة والثقافي صادية واالجتماعي ، والتي طورت من أجل     )1997(         بشأن انتهاآات الحقوق االقت
رأة             ،فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وق الم ز ضد حق ى التميي ه من أجل القضاء عل ى أن  قد أآدت عل

رأة والتي                      نتجت   المعترف بها في االتفاقية، فإنه على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
  869.عن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية أخرى

فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من النساء يخلقن . وبالمثل، يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية في العالم
وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . في المجتمع عامةالدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واألبوية 

 .المكان الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة االجتماعية
  
 

  معلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات الجندر بالتطبيق على ال-المساواة بين النوع االجتماعي
بقة، الشعوب األصلية، الالجئين، الهجرة، النظام االجتماعي، التوجه الجنسي، األغلبية مثل الط(يجتمع الفقر مع عوامل أخرى 

ليزيد من عزل النساء عن حقهن في المعلومات والتعليم والمقدرة وبناء ) العرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، الخ
ول على الخدمات العامة وتدمير البيئات الطبيعية، وهي آلها ظواهر وفي سياق التأنيث المتزايد للفقر ، وتناقص الحص. القدرات

تتصاعد في ظل العولمة االقتصادية، نجد النساء أآثر تعرضًا وعلى نحو متزايد للوقوع في أوضاع من الحرمان وتناقص الحصول 
  . على المعلومات والتعليم وما يتضمنه ذلك من الحرمان من المقدرة وبناء القدرات

 هو شيء ال يتسق مع والتعليم، والمقدرة وبناء القدراتن تكريس أي ممارسة لحقوق غير متساوية فيما يتعلق بالمعلومات إال أ
 الجندر الواردة في -االلتزامات بحقوق اإلنسان ويكون من المرجح أن يشكل انتهاآًا لألحكام المتعلقة بالمساواة بين النوع االجتماعي

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، العهد الدولي الخاص بالح
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، وآذلك األحكام والنصوص األساسية الواردة في معاهدة فيينا الخاصة بقانون المعاهدات 

)1969.(870 
 
  

 حكم القانون 
  وصف عام

ك  . دئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية         في المبا  ومعنى ذل
ا        قواعدأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              .  يمكن أن تكون غير متسقة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق

  .والمؤسسي

                                                 
دة  865 م  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتح سمبر  18، 34/180 رق ق في     1979 دي ز التطبي  3، ودخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 
 .)م (58 الفقرة 866
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 867
  ). ب (67الفقرة 868
رأة                   869 ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي سيداو ( المصادر ذات الصلة بالمساواة بين النوع االجتماعي للنساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء عل ) ال

ادة  )3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم
ادة        4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 سياسية، الم ادة         26؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2؛ والعه

  . 27 والمادة 1 فقرة 16، و1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 
اتج ومبدأ القانون العرفي، الن." ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهدات "27تقر اتفاقية فيينا، في المادة  870

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي : " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن8عن المادة 
    ."يمنحها إياه الدستور أو القانون



ي  و مكرس ف ا ه ادة وآم سان، الم وق اإلن المي لحق ه بالشخصية  "6اإلعالن الع رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن
د  ) 16المادة (وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     ." القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ

لمي في المحاآمة العادلة، الذي يتضمن افتراض البراءة، نجده مكرسًا في العهد الدولي آما أن الحق اللصيق والعا 871.على الحق ذاته 
  873.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 872الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
سق أو تعسفي        ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  اإن الدولة المطبقة للقانون وموظفيها ال ينبغي أن يكبحو         ر مت ، أو أن  القانون على نحو غي

ر                . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            شكل غي وا تحت ضرر ب سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال وال
عادل أو غير قانوني لهم الحق في الحصول المذلل على االنتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من                 

  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبتحمل الدولة االلتزام 
  

ع                       ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب  والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات يتمي   إمكاني
ذ      على الخدمات  يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . الحصول عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا        العامة، مثل تنفي

ى تنف            . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي وسلوك ضباط ووآالء النياب انون يمكن أن يحدد م ذ الق
نفيذ القانون ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على ت   . آان حكم القانون محترمًا أم منتهكاً     

وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقيقة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة   .  له نأو الممتهني والممارسين  
ة          انون    874.والمعايير الخاصة بالضرورة والنسبية في حالة استخدام قوة الدول ا يكون الق شريعي   وأينم وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق

  .ن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكنالسك
  

دولي     . وقد ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد في آليات إعالنية لحق الحصول على العدالة     انون ال ًا لتطوير الق وتتويج
شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                  المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في        العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب

  :توضح الحق وما يتعلق به من التزامات الدولة، آما يلي) 2003(أجل ضحايا انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلنساني 
  

  حق الضحية في االنتصاف) سابعًا
  : ت حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية فيتشمل سبل االنتصاف من انتهاآا. 11

  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  وجبر ما يصيب الضحية من أذى؛) ب(
  .والحصول على المعلومات الوقائعية بشأن االنتهاآات) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق العمليات ال   يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل        -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

دولي           انون ال دولي                     . القوانين المحلية القائمة وفي إطار الق انون ال ة االلتزامات الناشئة بموجب الق وانين المحلي اح في الق ويجب أن تت
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. اءات نزيهة وغير متحيزةلضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجر

انون             ) أ( ة والق سان الدولي وق اإلن اك حق ي حاالت انته ع سبل االنتصاف المتاحة ف ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي أن تعل
  اإلنساني الدولي؛

ا األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حده        ) ب(
ا من                         ة أو غيره ضائية أو اإلداري د اإلجراءات الق اء وبع سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل وفي أثن

  اإلجراءات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛
بة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناس      ) ج(

  .حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني الدولي
  

ن الض . 13 سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب ذ أي ضاء، يجب أن تتخ ى الق راد إل ى وصول األف اوى حوإضافة إل ع دع ايا برف
  . جماعيجماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر

ع اإلجراءات                        . 14 شمل جمي دولي ي ساني ال انون اإلن إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق
ة األخرى               . الدولية المتاحة التي يمكن أن يكون للفرد فيها وضع قانوني، ويجب أال يمس هذا الحق  في أي من سبل االنتصاف المحلي

                                                 
  .3ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة ؛ واالتفاقية 5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 871
ا، للفصل في                             : " تذآر 10المادة  872 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

هم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاآمة علنية آل شخص مت" تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ."تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8؛ االتفاقية األمريكية المادة 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 873
ى تنف     874  ائمين عل انون اإلجراءات للق رار          ق ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي د من قب انون، اعتم ذ الق سمبر  17، في  34/169ي ادة  1979 دي ادئ  3، الم ؛ المب

ا،                 ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثامن لألمم المتح
 . 11-1، الديباجة والمواد من 1990 سيبنمبر 7تى  أغسطس وح27



875 
  

العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على /  السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضيةإن التعويض عن
والتزال الجهود مستمرة لتطوير هذه المناهج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولية . ضحايا انتهاآات حقوق السكن

  876.حول التعويض لالجئين
 

  معلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات بالتطبيق على الحكم القانون
في حالة وقوع نزاع يتعلق بالحق في سكن مالئم على الحصول على المعلومات والتعليم، والمقدرة وبناء القدرات، تتحمل الدولة 

صة فيما يتعلق بالحق المتأثر بالضرر التزامًا بضمان تطبيق حكم القانون في سياق من المساواة، وعدم التفريط وعمومية الحقوق، خا
مثل المحاآم، المؤسسات المالية العامة، مخططو البلديات، (وفي الحالة التي يضطلع فيها ممثلو الدولة ). أي الحق في السكن المالئم(

 واإلحجام عن انتهاآات بدور في نزاع على الحيازة، فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة بحقوق اإلنسان) الشرطة، الخ
الحق في السكن، بما في ذلك الحصول على المعلومات، والتعليم، والمقدرة وبناء القدرات، مثل اإلخالء القسري، أو أشكال أخرى 

  . من العنف تتم بأي نوع من االرتباط بإنكار الحصول على المعلومات، والتعليم والمقدرة وبناء القدرات
ون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال ينكروا الحصول على المعلومات، والتعليم والمقدرة وبناء والدولة المراعية للقان

والسكان الذين فقدوا مسكنهم دون وجه . القدرات في مجال السكن، أو أن يمارسوا أي شكل من أشكال التمييز ضد أصحاب الحيازة
 في الحصول على المعلومات والتعليم والمقدرة وبناء القدرات، يكون لهم حق وبصورة غير عادلة أو قانونية نتيجة إلنكار حقهم

الحق في الوصول المذلل إلى وسائل االنتصاف، متضمنًا ذلك تعويض الضحايا، والذي تتحمل الدولة إزاءه االلتزام المرتبط بهذا 
  .الجانب

 
  التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 

  وصف عام
" التحقيق التدريجي"ولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان      من العهد الد   2تحدد المادة   

ا         . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    د إنم ذا العه دول الطرف في ه ى أن ال وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن
سببت        د إذا تهاونت أو ت ذا العه وق     " تراجع  "في تخرق ه ع بحق من الحق ة          . في التمت ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق

دولي،  اون ال ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن يس لالم ديم ول ع -النكوص عنتق  التمت
   .الئم وما يتطلبه من حقوق أخرىبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك السكن الم

ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث ات مع          وقد مضت الهيئات التعاقدي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال  العملي
سان                 ال  خرين  آأطراف   وق اإلن ة لحق ل االلتزامات التعاقدي ذ أو تفعي ال،      877.يمكن أن تثار لتبرير عدم تنفي ى سبيل المث ة     عل  إن الطبيع

ادة    )1969(الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات              ادة  27،  توضح في الم  ، والم
ة                  إثارة منها، أن    47 ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي دم تفعي ر لع وًال آتبري ة  ا ولتناسق  878. قانونًا داخليًا ليس مقب  مع  اللتزامات التعاقدي

التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع            
ل يجب أن                     . القرار في الدول الملتزمة بالقانون     وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق ق أو بل ة تحقي ومن ثم، فإن عملي

  ).11المادة " (مستمر للظروف المعيشيةالتحسين ال"تضمن 
صادية      Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه

ة     ة            Maastricht" ماستريخت "وتوجيهات   ) 1986(واالجتماعية والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة   حول انتهاآات الحق والثقافي
ة                        879،)1997( صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب دولي من خالل الوظائف الرصدية للعه ه ال وأيضًا حاالت عديدة من الفق

  . والثقافية
صادية           / األمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر العولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز الحقوق االقت

صادية ال                   . الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي ومن ثم فالدولة تتحمل التزام
ي أو ضغوط من طرف خارجي،                               ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج تسبب قلقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذل

شكل        " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       . ةمثل مؤسسة مالية دولي    م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ
دولي                 اون ال ة    . جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية المتعلقة بالتع ذه العملي وه

                                                 
  .  E/CN.4/2000/62 (2000)آما جاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قرار 875 
 يونيه، 2يًا، السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخل"تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرتو،  876 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  877

لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11لمتخصصة في جينيف، إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت ا
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

ن أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي م): "القانون الداخلي ومراقبة المعاهدات (27 المادة  878
 ال يجوز إلحدى الدول إثارة -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46وهذه القاعدة ال تطغي على ماجاء في المادة ." المعاهدات

علنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على استخالص المعاهدات آمؤثر الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أ
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2. على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية

  ”. تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمةدولة
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 879



ة               رية تتطلب تنسيقًا محسنًا وسط ا     يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . لهيئات الحكومية ذات ال وه
دريجي   "من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في                   ق الت ل  " التحقي ب

  .  منه2ي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األطراف في العهد الدول
للدول فيما يتعلق " االلتزامات الجوهرية"إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد علق أيضًا على 

ولة، فهناك خطوات بعينها يجب اتخاذها فوريًا، وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن حالة التنمية ألي د. بتطبيق الحق في سكن مالئم
 عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحقوق، وأيضًا االنخراط على اإلقالعوتشمل . باإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسان

ية وفقًا للعناصر المحددة نحو إيجابي في ممارسات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم المعيش
  880.والتي شرحناها آنفًا

 
  التحقيق التدریجي بالتطبيق على المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات/ عدم التراجع

ينبغي على هيئات ومكاتب الدولة، على آل المستويات، وأيضًا سياساتها المرشدة وتشريعها ضمان أن يتمتع السكان بمزيد من 
 وخطط، موازناتوهذا ما يعني أن هناك قوانين، و. المعلومات، والتعليم، والمقدرة، وبناء القدرات في مجال السكنالحصول على 

السلوك الخدمي والممارسات البد من أن تتحسن في اتجاه الحصول على المعلومات، والتعليم، وسياسات جديدة، وآذلك نماذج من 
د بذلك أيضًا أن أولئك األطراف المماثلين يجب أن يطوروا من وسائل االنتصاف من أجل آما ويقص. والمقدرة وبناء القدرات للسكان

  .الذين قد حرموا من الحصول على المعلومات، والتعليم، والمقدرة وبناء القدرات في مسائل تؤثر على مسكنهم
 
  

  التعاون الدولي 
  وصف عام

دولي    "ياق  تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في س         ادة    881".التعاون االقتصادي ال رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق
اون                       ساعدة والتع ق الم ا وعن طري العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده

ع        الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده    ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م
  .الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

إن          ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "وبروح االتفاقيات العديدة متعددة األطراف بشان حق ق الت صادية واالجتماعة   للحق " التحقي وق االقت
ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دولي"والثقافي اون ال ن خالل  " التع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :العالقات مع الدول األخرى، واألمم والشعوب
  في المؤاخاة والتضامن

 ديمقراطيًا وخارج حدودها
  جماعيًاأو/فرديًا، وباالشتراك مع و

  
وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظمة العالمية على النحو           

سح  "على أنفسنا    ة أف رة   ." أن ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم
ي     الم دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح اق تح صادية      "يث صبغة االقت ة ذات ال سائل الدولي ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع تحقي

ا بال              ك إطالق واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذل
  ." أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساءتمييز بسبب الجنس أو اللغة 

  : من الميثاق55 علينا المادة ووبربط التعاون الدولي مع تقرير المصير آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتل
ر       ى احت ذي يقضي    رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل دأ ال ام المب

ى أن                             م المتحدة عل ر مصيرها، تعمل األم ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب رام       ...بالتسوية في الحقوق بين ال الم احت شيع في الع ، ي
  " .حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين

  
ه من                    ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانو       م المتحدة، أن اق األم ن الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث

  :  الضروري

                                                 
ان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال تتطلب          وكما هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، ف               "880

وبقدر ما تعتبـر أي خطـوات كهـذه         . سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها              
ن المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد              متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون م         

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك23 و22 و)1(11
   2 .1 المادة المشترآة 881



اق؛                 ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ا يتوافق مع الميث ةأخرى بم اون مع دول وم     ) ز...(واجب الدول للتع دأ أن تق مب
ة في إطار                    الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات       ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم المفترضة من قبله

 882..المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛
 

اظ ع                     ك للحف نهم، وذل سالم    يتقاسم الدول األعضاء باألمم المتحدة واجب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي ى ال ل
ذه      . واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاهية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز               وفي سبيل ه

  : الغاية النبيلة، جسد اإلعالن بواسطة أعضاء األمم المتحدة تعهدات، مثل
سيادة             تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت اال        ) ج( ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي صادية واالجتماعي قت

  والتكافؤ وعدم التدخل؛
ام   )  د( تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو منفصلة بالتعاون مع األمم المتحدة وبما يتفق مع األحك

  .ذات الصلة الواردة في الميثاق
وم والت             وعلى الد  دم          كول أن تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي

دولي  افي ال ي والثق دان        . التعليم ا يخص البل ة فيم الم، خاص ستوى الع ى م صادي عل و االقت ة النم ي ترقي اون ف دول أن تتع ى ال وعل
 883.النامية

  
م                2ء في المادة    باإلضافة إلى ما جا     من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعلن العهد تعريف نظم األم

ة   -ويمكن العهد المجلس االقتصادي واالجتماعي من إخراج تقارير الرصد        . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   884.نية لألمم المتحدةعن الميثاق آدليل للمساعدة الف

بعض          دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معايير التفاقيات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensمعايير أو قواعد حقوق اإلنسان وغيرها من مبادئ القانون 

ومن أجل أغراض االتفاقية . تفاقية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانون العام الدولي تجتنب اال 
الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول ومعترف به من قبل المجتمع الدولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن                     

  .  يار الحق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصيةتعديله فقط بتوسطة مع
ق                     والدول األطراف التي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما يتسق مع التحقي

صادية وق االقت دريجي للحق ة/ الت ة/االجتماعي د. الثقافي ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف سان الخاصة وم وق اإلن ى نحو خاص لحق  عل
  .السكن المالئمباألرض و

  
وق المتضمنة في الحق      آآلوبالنسبة للدولة المانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت      أي من الحق

ة           دان المنتفع ا يتضمن تجنب أي فعل يفض            . في سكن مالئم بالنسبة للسكان في البل ذا م دم       وه سرية، مصادرة أو ه ى إخالءات ق ي إل
ازل ون   . من د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال سفر عن إزاح ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال وف

ان المنصوص موضوعًا للتشاور مع األشخاص المتأثرين وعلى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنس          
  .عليها في الميثاق

  
ا من إجراءات             رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف الهيكلي، واالستثمار األجنبي غي

وق اإل    ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي ساعدة للترتيب رامج الم ات وب صطبغ باتفاقي ة ت سان للدول ن
والدول األطراف  . واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة             . المتأثرة

ة                            ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل سئولية الحف ة وم ة الذاتي ديها فرصة الحماي سان ل وق اإلن في آليات حق
  . لضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان القانوني للحيازة بالنسبة للسكان) ، القانونية، العمليةاألخالقية(

ر في                        وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مسألة محلية، فإن اآلليات اإلقليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب
دول وإجرا       ة                تحديد التزامات ال ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب نح        . ءات عملي ال، يم ى سبيل المث عل

  :، والتي تفر بأن1 : 21اتفاق واسع على مدة التعاون الدولي في مادته ) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 
  

ان شعب   .  هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم ويمارس. تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم
ه الحق المشروع فى استردادها                     . 2. من هذا الحق بأى حال من األحوال       ى ممتلكات تيالء عل م االس في حالة االستيالء، للشعب الذى ت

ي     بااللتزاميمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. وفى التعويض المالئم   اون اقتصادى دول ة تع  بتنمي
ة        . 4 .قائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال

                                                 
 2625 األمم المتحدة، اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا رقـم   إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق 882
 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(
 .  المرجع السابق883
ة                          " تنص على أنه     22 المادة   884 االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي م المتحدة األخرى وهيئاته ات األم اعي استرعاء نظر هيئ للمجلس االقتصادي واالجتم

زة آل في مجال اختصاصه،                         بتوفير المساعدة  ك األجه ساعد تل د ویمكن أن ت ذا العه  التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها في هذا الجزء من ه
 ”.على تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهد



دول   تت. 5 .أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي               عهد ال
ا           األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين

  .لشعوبها من االستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية
  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ة المرتبطة بالتجارة،                إن الدول األطراف مطالب      ات الممتلكات الثقافي تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ة بمراجع
ساعدة              ة، وشروط الم ة التجارة العالمي ددة األطراف، في سياق منظم واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع

ساق مع                          واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق      ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه  النقد الدولي الت
ا                    ة لمواطنيه ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق . االلتزامات المرتبطة المنصوص عليه

ة مشروطية س      والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        ضمان أن أي ة      ل صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق تكون معرضة ل
  . والثقافية بالنسبة لسكان الدولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاق

  
ة                     ازة آمن سكن والحق في حي وق ال ان من حق ة                . وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حرم ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال

ازتهم              والذين تم تس   دون حي ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ى في الحاالت    . ريحهم آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م وحت
ال في                   وق العم دفاع عن حق دول األطراف في محل ال سبة لل التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية الدولية بالن

  . نونية والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرىالسكن المالئم عن طريق الحماية القا
  

ازة اآل فيوالمثال على التعاون الدولي     ة   انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطبيق على السكن المالئم والحي من
ا   هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أط           ق به راف ثالثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل

دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمرات استيطانية، أو ممن جرائم دولية، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات         
ة  ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال سماح والواجب . أي أشكال أخرى م ن ال دول األطراف م ع ال يمن

ال يمكن               للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصالح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم
ذ             . أن تسهل من انتهاآات دولة أخرى للميثاق او اتفاقية بهذه الطريقة           اتزال ه ة في دول م ه األشكال من   وهناك اليوم العديد من األمثل

ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  . االنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو تعاون مع دول أخرى   
  . هذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة المرتكبين لها بعد على أي مستوى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدولية

  
ة ألشخاص                      إن مشارآة دولة في      ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل عقوبات اقتصادية دولية من النوع الذي ي

واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق صادية .  الدول الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال د نص العه وق
ة أو       واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد    نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعي
   885.جزائية والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاك

  
 من(للتنمية والمساعدة المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق واإلمداد المباشر أو المشارآة في برامج 

وهو ما يشكل خرقًا ). قبيل، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن، أو اإلخالء القسري، الخ
وعلى نحو أآثر تحديدًا، البد للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق . لاللتزامات التعاقدية

وجه ويحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض شرطيات اقتصادية على دول مودعة أن ي
وقد أصبحت قانونية تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات . أخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية للسكان

كنة من الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير القسرية من جميع المستويات واألحجام المم
  .مباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخاصة بحقوق اإلنسان

 
  المعلومات، والتعليم، والمقدرة وبناء القدراتالتعاون الدولي بالتطبيق على 

ول على المعلومات، والتعليم، والمقدرة وبناء القدرات في مجال السكن، ينبغي أن يتحسن فعليًا آمحصلة للتعاون الدولي في الحص
أو قطاع أخر ينبغي أال يؤثر سلبًا على الحصول على /وأي تعاون واستثمار متقاطع في المستوطنات البشرية و. مجال التنمية

  .وبناء القدراتالمعلومات، والتعليم، والمقدرة، 
  

  مبادئ تطبيقية أخرى  
ا  . إن المبادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك المذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان        في الوقت نفسه، يمكنن

م       سكن المالئ ذه الم  . األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال اهيم من خالل     وتظهر ه ادئ والمف ب
ات والتوصيات                      ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي تم بواسطة الهيئ الفقه الدولي لمراجعات الدول األطراف والتي ت

ألطراف، آما أنها تأتي أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متعددة ا              . العامة لتلك الهيئات  

                                                 
 ." العالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 8 انظر التعليق العام رقم 885



سان          آومن   وق اإلن ق حق ق     . راء الخبراء الموجودة في األدب القانوني، ومن الخبرة المتطورة في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن
  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" عدم تجزأ الحقوق: "البد من وضعها في االعتبار تعرف بـ 

  
  عدم تجزأ الحقوق
ات حق       م يأتي  و.  سان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت نفسه          مفهوم حقوق اإلن   رز محتوي دما نف ه عن ن اإلدراك بأن

  . من الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًا
سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل ة أو          . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ دهور في المالمح البنائي رك      فالت زل يت ة للمن الهيكلي

ضمان الصحة     "السكان عرضة  للتلوث في المحيط المباشر للسكن، وهو بال شك يؤثر على التمتع بالحق في                  شة یكفى ل مستوى معي
الحقوق                25على حد ما جاء في المادة       " والرفاهة له وألسرته،   دولي الخاص ب د ال  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه

ة یمكن بلوغه     حق "دية واالجتماعية والثقافية بصفته    االقتصا  –." آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي
  .  من العهد12 المادة

دول، حيث                         وق التصويت في معظم ال ار حق ًا النك د مطابق ان محل         أوبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع سجيل والتصويت يتطلب ن الت
ده،   في "ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق آل فرد . domicile fixe إقامة ثابت  ة لبل المشارآة في إدارة الشئون العام

سان            " إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        وق اإلن المي لحق ادة  (آما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق
ام           سياسية ع ة وال وق المدني دولي للحق رد في          1966 العهد ال ا              " آحق لكل ف ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام شارك في إدارة ال  أن ی

ة،        ارون في حری ادة   " (بواسطة ممثلين یخت ل و           ). 25الم دولي للموئ رة أعضاء التحالف ال ع خب الم،     آوبتجمي ى مستوى الع خرين عل
ساني       صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "فت انتباهنا أيضًا إل ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل

  . وسط الحقوق أو العناصر المكونة للحق في السكن المالئم
ه               سر فهم ا يي ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي وق  . إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون ت وحق

بعض،                      ومع ذل . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       ى بعضها ال دة عل سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل ك فعل
ي جاءت في اإلعالن                   . والفصل الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي         سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق من األمثلة على ذل

صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق يين    . الع دين أساس ي عه ي تبن سبب ف ى     وال ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م ، ب
ام                     دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966أيديولوجيات الحرب البادرة المتعارضةالتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي

صا         الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال دية أي
ة الخاصة    "واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األيديولوجية أيضًا لتستبعد حق من حقوق اإلنسان وهو          من  " الحق في الملكي

ه الفصل          ). 17المادة  (هذا العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان             ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال
سياسية يعترف في                      بين العهدين ا   ة وال الحقوق المدني لقاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال أن العهد الدولي الخاص ب
  :ديباجته، بأن

ة     .... السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري
سياسية،           المدنية وا  ة وال ه المدني ع بحقوق سان من التمت ين آل إن ة الظروف لتمك لسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ

  وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
دهورات أخرى                    وق المدني     . وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سبة للحق ي     بالن سياسية الت ة وال

ة          (الثقافية  /االجتماعية/حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الحقوق االقتصادية        ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت
ؤلف ا  يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن وق" أجي صادية    [1]886..للحق وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن /  مق
ـ             . الثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتهاآات       / ماعيةاالجت سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "فترشيح الحقوق المدني من  " جي

وق  " الجيل الثاني : "الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية         وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق
ة    ". جيل ثالث"، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير، أصبحت تعتبر آـ مميزة عن الحقوق الفردية  ذه الرؤي وقد ظلت ه

ك                  " التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال وب في العه المطل
                                                 

886[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 
the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . ترى الحرايت أساسًا مدنية وسياسية في طبيعتها وتخدم لحماية من جور الدولة ’Vasakمن وجهة نظر فاساك .  يتعامل مع الحريةالجيل األول من حقوق اإلنسان
 ,freedom of speech, right to a fair trial.  المحاآمة العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهااألول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

freedom of religion,  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية21-1وذلك آما جاء في المواد من . 
وهذه النظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما يجعلها ، ة، ثقافيةومن ثم فالجيل الثاني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادي

 أن تحجم عنها التي يفترض أال تقوم بها الدولة أواألعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال  أي إن ;positive rights حقوق إيجابية 
  .  في سبيل إدراك الحقوق-مثل اإلخالء القسري

وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق ." التضامن"الجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو 
  . غير مؤآدة قانونيًاومعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق لم تعد ملزمة بعد و. رآة في التراث العام للجنس البشريفي المشا

، وروج )مدنية وسياسية(وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستند على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق 
، حقوق التضامن، متمثل )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة(والعالم الثالث ). االقتصادية واالجتماعية والثقافية(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  .  االستعمار المعطلة حتى اليومفي نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من
. 



ق أو     خماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال      التحقيق المتروي للحقوق االقتصادية واالجت     وق معرضة للتحقي ك الحق اصة بتل
اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     م حقوق اإلن ذا أن       .  المتدرجة أو الجيلي م، فال يمكن لطاقم األدوات ه ومن ث

ي تفصل                    يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحقوق اإلنسا        ات الت ة أن النظري ل لحقيق ة، ب ة أو فكري ن، ليس ألسباب أيديولوجي
  . بدقة بين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقع

  : ومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
م ال يمكن أن ينظ            وق                  إن الحق في السكن المالئ ـين الخاصين بحق دين الدولي ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س ر إلي

. وقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز            . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     
وق            سائر الحق ع الكامل ب ل الحق في حري       -ويضاف إلى ذلك أن التمت ات        مث وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ل رابطات   (ة التعبي مث

رارات                     )المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية      اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت
وبالمثل، يشكل . فئات في المجتمع أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصالح جميع ال        -العامة  

الغ           دا ب ه أو مراسالته بع حق الفرد في أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل
  [2]887.األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم

 
  االلتزامات الجوهرية

الم                   إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص المعاهدات،        دول األطراف حول الع وب لل ه المحدد المطل دم التوجي وحدها، ال تق
ة ا الدقيق ة التزاماته دول  . لمعرف ب ال ة تطال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي والن

دابير  "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " باتخاذ خطوات" ي الت  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas) "بتبن
" تدريجية"،  " مالئمة"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/القليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون عليه تلك الخطوات           

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  ي  ، تتضمن اون دول ش تع مل  وت
ة                      ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق ة بالرصد تتحمل مهم ة القائم ات التعاقدي إن الهيئ ومن ثم ف

  . لإلمداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطراف
م   ة التزامات ا  : "3وفي تعليقها العام رق دول األطراف  طبيع ة         [3]888”"ل صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  وفى العه

  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 
ستويات األساسية                                دير، بالم ل تق ى أق اء، عل زام األساسي بضمان الوف ى من االلت يقع على عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن

وق       واد                            . الدنيا لكل حق من الحق راد من الم ام من األف ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل ومن ث
ية،  يم األساس يين، أو من أشكال التعل أوى والمسكن األساس ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس الغذائي

د    ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزام       ا بمقتضى العه ى،           . اته زام األساسي األدن ذا االلت ى نحو ال يحدد ه د عل رئ العه إذا ُق ف
  raison d’être .889[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 

ة من ا      ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود مادية للدول           زم آل دول د تل دول  من العه ل
ا المتاحة      "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       "بأقصى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ ،  وق

ي هي تحت تصرفها في                   "التعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها           وارد الت د من أجل استخدام آل الم قد بذلت آل جه
   [5]890."األولوية، بهذه االلتزامات الدنياسبيل الوفاء، على سبيل 

ه                  " االلتزامات الجوهرية الدنيا  "آما تتضمن    م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي
دابير       . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ين الت ق        ومن ب ى تحقي ة، إضافة إل المالئم

انوني                             ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق االتساق بين التشريع المحلي والحقوق المنصوص عليها في العه
صاد            . الوطني وق االقت ة من الحق ق جوانب معين ية وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي

ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ز فوري دم التميي ل ضمان ع ن  . مث ه م ة أن ددت اللجن د ح صعب مواصلة"وق ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ٍو طبيعي        - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ى نح ذاتها عل ضًا مع شروط           .  ل سق أي انوني يت سند الق ذا ال انون      وه ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء                   "علىلتي تنص   ، وا )1969(المعاهدات   ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]891."إحدى المعاهدات

                                                 
 ). 1991 (9فقرة ." الحق في السكن المالئم: 4التعليق العام رقم  [2]887
  . E/1991/23) 1990(تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها الخامسة  [3]888
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]889
 .المرجع السابق[5]890
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23 اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في [6]891

 ال -1: تذآر) يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهداتأحكام القانون الدولي فيما  (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "تذهب المادة أيضًا إلى أن ." امعاهدات
يجوز إلحدى الدول إثارة الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على 

 يظهر -2. قتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسيةاستخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها ومواف
 ”.االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة



ات مع أطراف أخرى                         وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السياسية والت
  [7]892.رًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسانيمكن أن تثار تبري

م                           ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث دولي الخاص          . ربما يكون عدم التميي د ال د نص العه وق
رى،      ياء أخ ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت ي "ب ولي  ينبغ راف أن ت دول األط لل

ار بوجه خاص                       ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  . األولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش في أحوال غي ه
ات             ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ة، أال توض الحال

 [8]893."األخرى
أي، أن هناك آثير من  . وتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتطبيق الفوري  التزامات سلبية      

دمير                                  ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال التدابير لتحقي
سفي للمن  ين   التع صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ة "ازل، واإلخ ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م

 . تلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامة. الجماعات المضارة
  

  العمومية
یولد جميع الناس أحرارا ومتساوین في      : "إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   حقوق اإلنسان بسيطًا في ا    " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     

شرية  ). 1المادة  (." الكرامة والحقوق  ومن  . فالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب
دولي،  .  اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل    وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إذا آان للحضارة            وفي القانون ال

سق مع حق             ى نحو مت ع "يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال
ة للحد األدنى من ا  التمييز إعماًال    ٍو خاص، ال       . اللتزامات الجوهري ى نح سكن، عل سير    وفي مجال ال دول تف سمح لل ى من    ي الحد األدن

نهم دون                واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آالتزاماتها الجوهرية بشكل انتقائي، أي على مواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال
خ          " للجميع"أيضًا   اجرين، ال ال المه ين، والعم ك المقيم ل في آو        . بما في ذل انون تتمث دة المتاحة في الق راد  والخصوصية الوحي ن األف

  . المعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آأعضاء في األسرة البشرية
ة في الماضي، آل              ة، واإلسهامات الثقافي وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد العبودي

سا        ستويين                      هذا خدم آوسائل لتعزيز وترقية حقوق اإلن ى الم ٍد سواء وعل ى ح انون والممارسة عل ة في الق دمجت في النهاي ن والتي ان
دولي ي وال ًا أو    . المحل ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل وم

سان،              وقد ساهمت المقاومة والفلس   . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      وق اإلن راف بحق ة في االعت فة الشعبية بدرجة عظيم
  : واالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوال. ولكنها لم تحمل قوة القانون

  :حدود مجال التطبيق
ام            إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستوى العالم، تعد أ            .48 ق باالحتك ا تطب ة أنه ة بفعل حقيق يضًا ذات محدودي

 .إلى جماعة فكرية أوعقيدية ما، دون تطبيقها بعمومية
ة العظمى      " الماجنا آارتا "فرضت   .49 واطنين خاصة                     1215أو الوثيق دة للم وق جدي ة حق ة آانت بمثاب ى الحصانة الملكي  حدودًا عل

 . نجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الجغرافية للملك اإلنجليزيومع ذلك فإن هذا اإل. المواطنين الحائزين ملكية خاصة
  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق

ة  "حققت   .50 ة والتي         " الثورة األمريكي ستعمرات اإلنجليزي ة الحق في                 أصبحت في الم ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي  في النهاي
ومع ذلك، فإن الحق في تقرير المصير آحق لصيق، طبق في .  raison d’étatلوجود تقرير المصير آحق قانوني شرعي وسبب ل

ز             شعوب األصلية األخرى    . حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -أم
 . لوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم مازا-والذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا لإلزاحة

راد           .51 ة لألف وق المحقق ا والحق ة في سياق         . الثورة الفرنسية، بكل انجازاته وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت سعى الفالحون الفرن
ا : الثورة  liberté, egalitéءومع ذلك رفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، والمساواة، واإلخ

et fraternité وبترآيز فردي؛  
ة الخاصة         . نتائج الثورة البلشفية أسست لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ         .52 ا    . ومع ذلك رفضت الحق في الملكي ومع آونه

ان ا         ة لحرم أداة عام ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه ًا لمنطق الغ ات أسست أخالقي ألشخاص والمجتمع
  . وشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن أهمية تلك الحقوق

  
  التراجع

                                                 
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanلثقافية خطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية وا[7]892

لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(تصادي االجتماعي المجلس االق

  ."طبيعة التزامات الدول األطراف: "3التعليق العام رقم [8]893 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم "} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]893 
 لكل شخص حق اللجوء إلى " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إن 8ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن المادة " ،توفاءها بأداء إحدى المعاهدا

  ."المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون



أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تحت قيادة عبد سابق صار في             
الم       Toussaint Louverture"رتوسان لوفرتيو"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي أنتجت الث

ق بمصالح        1801 عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة في             12فقط قبل    ة  ألسباب تتعل ، إمبراطوري
  . تمتد إلى يومنا هذامرجعة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية في تاهيتي مع عواقب 

ا في                د ساهمت جميعه ي ق وبالرغم من أوجه القصور المذآورة، فإن هذه الشواهد في اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل
فقانون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي في شكل قانون          . تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي       

  . عمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إنسانية بدون حماية متبادلة في النظام القانوني متعدد األطرافدولي و
 حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت                    عموميةإن  

ات، سواء ألسباب    العموميةآما أن . وى أقلشعوب الثقافات األخرى تستحق مست     تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من االلتزام
وق                    ة تنتهك الحق ى ممارسات تقليدي خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل

  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق
ة   آما هو الحال في       ( مع ثقافة ما     وتفسير الحقوق باالتساق   ة الثقافي سكن  المالئم رات دارجة        )  لل ارات وتعبي ًا الختي ًا محلي ي تطبيق يعن

ازة، أو            اومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ضمان الحي ساوية ل ر مت لممارسات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي
 سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي ومن المرجح أن تنتهك آل               الوراثة، أو أية حقوق أخرى من حقوق اإلنسان في        

اعي    وع االجتم ا الخاصة             -من أحكام المساواة بين الن دة فيين واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه در ال  الجن
   [9]894).1969(بقانون المعاهدات 

تراتيجيات      نفيذي في تقديم التحديد بشأن توبينما تمضي خبرة التطبيق والنضال المحل    وع من االس  حقوق اإلنسان، آاشفة عن عدد متن
ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       داد              )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق سماح باالرت ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي ، ف

ر            ة واالستحقاقات المعب ادئ الالزم اقم األدوات    بالحقوق بشكل ينتقص من المب ا في ط ا هن راهين       . عنه د من خالل الب ا هو مؤآ وآم
  . األخالقية والسند القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكان

  
  خاتمة

أما .  إن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسان                 
فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإلنسان أو معترف بها في الفقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث                 " التطبيق األخرى مبادئ  "

  . وضعها في االعتبار
ادئ اإلضافية    وضع هذهإن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على           المب

  .  وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاءها آخطوات إضافية في عملية الرصدفي االعتبار
 الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم            ئةفعدم تجز 

فهي  " الحقوق المطابقة "أما  . لحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد على الحق في السكن         على العهد الدولي الخاص با     4
ين                                  ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف مشتقة من حق

  . ر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم عدم التجزأ بشكل عمليومن ثم، فإن االستحقاقات أو العناص. وآليات أخرى
 في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق تنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و

م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه سكن ال    (، والمجسدة هن م من   عناصر الحق في ال د    ).  ح-أ مالئ إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب
ة             نفيذالمحلي بالنسبة لطبيعة ومستوى الجهد المطلوب لت        الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي

  .وبطرح حلول من جهتك لمشكالت في المجال والميدان
سه في المدى       ، ضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم      الحق في سكن مالئم فهو موروث أي       عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م

دولي   لكل من 2الواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم             انون ال المصادر   ومصادر الق
  . الشعبية

مندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آمادة لدورة األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة هذه المبادئ ال
فبتطبيق . ومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافية.  آانتاتعليمية، تدريبية، أي

دئ المرتبطة ببعضها البعض المنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع جميع هذه المبا
  .والمعتمدة بعضها على بعض موضع الممارسة الحية

  
  الضمانات. 4

  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم
يمكن أن . سوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدك

ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . مستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي األآثر آليةنبدأ بالتقييم على ال
قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني 

  .في السكن المالئم

                                                 
 



التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية(وًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصديقها على المعاهدات الدولية ومن ثم يجدر بنا أ
أو (ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة . اإلنساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددة

ا على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب أن يساعدنا التقييم على تحديد أي القواعد والقوانين أم. في الدستور الوطني) مساوية
. المشرعة أو النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق يخوله الحق اإلنساني في السكن المالئم

والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور التطبيق العملية يفترض أن تمثل السياسات والبرامج والمؤسسات العامة 
  .المكملة لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني على أقصى المستويات اإلجرائية المحلية

  
  .هنا یبدأ التحري

فمن اآلن سوف يصبح . عددًا من األسئلة للراصد آي يجيب عليها" ناتالضما"اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في التحري عن 
دورك أآثر تفاعًال، وبالتالي سوف نتبع منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام إلى الخاص 

  :ومن ثم نرآز على
للمعاهدات ذات ) دوليًا وإقليميًا(ة عن التصديق متعدد األطراف االلتزامات الناتج: التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 

 . الصلة
 .ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم: النصوص واألحكام الدستوریة 
 .التشريع والقانون المحلي: النظام القانوني الوطني 
 .اعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفيتشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي أو آشخصية اجتم: المؤسسات 
 .ذات التطبيق واسع المدى على مستوى البالد بأآملها: السياسات 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: البرامج 
 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

كتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق من الحقوق االثنى عشر التي يخولها الحق وبهذا التنظيم والتسلسل، سوف ي
" المصادر"وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك األسئلة من خالل األقسام السابقة عن . اإلنساني في األرض والسكن المالئم

العديد من أدوات المعاهدات متعددة األطراف التي تضمن الحق فقد تعرفت، على سبيل المثال، وحددت ". المبادئ الالزمة"و
 سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال الصورة الخاصة بكيفية ترجمة تلك المعايير إلى ناإلنساني في السكن المالئم واآل

  .قوم بتقييمهضمانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من حقنا اإلنساني تختار أن ترصده وت
ًا في        (في اعتباره الضمانات المتعلقة بالمبادئ الالزمة للتطبيق        أن يضع   لقائم بالرصد   ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ا وضحت آنف آم
ى         المبادئ الالزمة بالتطبيق على   " درات          الحق في الحصول عل اء الق درة، بن يم، المق ات، التعل م       " المعلوم اقم     3في الخطوة رق  من ط

ة                   ). األدوات سان، يفترض أن تكون من العمومي وق اإلن سية لحق ع المعاهدات الرئي ى بجمي وهذه المبادئ التي وجدت في المواد األول
. تطبق على مستوى العالم من أجل تأمين السياق الخاص بتحقيق آافة الحقوق، وليس فقط الحق في السكن المالئم واألرض                  القابلية لل و

ئلة   وحيث أن هذه المبادئ تظلل، أو  ة األس  تأتي على قمة اإلطار الحقوقي الذي ينطبق على السكن واألرض، فإنها تظهر أوًال في قائم
ة       . في مسار تحقيقنا   . وهذه األسئلة تتضمن قائمة من األدوات القانونية والتعليقات من قبل الدول لضمان هذه المبادئ المظللة أو الالزم

ا تجد أن بعض        نرجو مالحظة أن هذه قوائم توضيحية؛ أي أ       ( نها ليست شاملة أو نهائية، وقد تكون على علٍم بضمانات أخرى، وربم
  .) من المدرج هنا ال ينطبق على الوضع في بالدك

ه ضمانات        ريوبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح     ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  حول ال
  .  تحقيق الحق في السكن واألرض عمليًا على أرض الواقعأآثر دقة وعملية تضمن

الخاصة بتطبيق المبادئ ) المتعلقة بالسياقعامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا تتضمن اختبارًا لـ 
أي، تقرير المصير، وعدم التمييز، (لسكن حالة الحق القانوني الخاص بالموقع المالئم  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في الالزمة

الضمانات ) 2(، وأيضًا )عدم النكوص، والتعاون الدولي/ الجندر، وحكم القانون، وعدم التراجع-والمساواة بين النوع االجتماعي
 .المنبثقة عن الضمانات المذآورة أعاله لموقع المالئم لسكنل) الوظيفية والمحددة(المحلية 

 
 بادئ الالزمةضمانات تطبيق الم 

  تقریر المصير
ر                     دأ تقري ق مب ة تضمن تطبي ا الدول أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليه

  المصير، متضمنًا سياق السكن؟
ية أو        ة القاس ة أو العقوب روب المعامل ن ض ره م ذيب وغي ضة التع ة مناه اتفاقي

 )1984(الالإنسانية أو المهينة 
  )1979(ال التمييز ضد المرأة إتفاقية القضاء علي جميع أشك 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107قم اتفاقية منظمة العمل الدولية ر 



  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في        هل شارآت الدولة في      ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(جتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان اال 
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(نا إعالن وبرنامج عمل فيي 
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    (إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002) (تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
   تطبيق مبدأ تقرير المصير، بما في ذلك سياق السكن؟أي المعاهدات اإلقليمية صادقت أو انضمت إليها الدولة، وتضمن

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(ريات األساسية لحماية حقوق اإلنسان والح) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1948(عالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان اإل 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
   عدم التمييز

سان،                     وق اإلن أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق التحرر من التمييز، آمبدأ الزم وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979( القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة إتفاقية 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107نظمة العمل الدولية رقم اتفاقية م 
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989(البلدان المستقلة  بشأن الشعوب األصلية في 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  



  ) 1961(اتفاقية تقليل األشخاص الذين ال دولة لهم  
  

خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطر   ات، ال م أو تجمع اف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم
  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(لتنمية في الميدان االجتماعي إعالن حول التقدم وا 
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

ا  ًا   توجيه زاحين داخلي خاص الم شأن األش دة ب م المتح صويت  ) 1998(ت األم ه بالت م تبني  UNHRCRت
E/CN.4/1998/53/Add.2 1998 فبراير 11 بتاريخ . 

  )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  ب وما يتصل بذلك من تعصبالمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجان(إعالن وبرنامج عمل دربان  
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال        وق، ش أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق

  ذلك سياق السكن؟
  

 )1981(ق اإلنسان والشعوب الميثاق اإلفريقي لحقو 
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
ددة األطراف في شك        ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح     هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ل م

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999(إعالن قمة اسطنبول  
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي

اعي           أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقاً       وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    - أو الحقًا، تضمن تطبيق الم در، آمب  الجن
  من حقوق اإلنسان، شامًال ذلك سياق السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979( المرأة إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  



  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( االجتماعية  بشأن السياسة117اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(ن وأفراد أسرهم اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجري 

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  الجندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامالً -صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي           
  ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث ة لألم       5+ الموئ ة العام رار الجمعي م المتحدة  ، ق
 )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(ة قرارات الجمعية العامة لألمم المتحد 
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001( المستدامة وخطة التنفيذ إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية 

  
اعي               وع االجتم ين الن ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي ادئ    -أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق در آأحد المب  الجن

  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(ق اإلنسان االتفاقية األمريكية لحقو 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

ؤتمرات اق        ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح     هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ليمي
اعي  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف ياق -الق ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن

  السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(رات االتحاد االفريقي قرا 
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

امًال     أي المعاهدات الدولية انضمت اليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق حكم القانون، آمبد              سان، ش وق اإلن أ الزم وحق من حق
  ذلك حيز السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  



  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957(األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأن حماية ودمج الشعوب 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169ظمة العمل الدولية رقم اتفاقية من 
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954( من ال دولة لهم اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص 
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  لحقوق، ممتدًا أيضًا إلى مجال السكن؟صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق حكم القانون آمبدأ الزم وحق من ا
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث رار ا   5+ الموئ م المتحدة      ، ق ة لألم ة العام لجمعي
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  م المتحدة المعنية بحقوق اإلنسانقرارات لجنة األم 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(تنمية المستدامة وخطة التنفيذ إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول ال 

  
ضًا                             د اي ذي يمت ة، وال ادئ الالزم انون آأحد المب م الق ق حك أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبي

  إلى مجال السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969 (االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

ة أو          ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح    هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع قم
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ حكم القانون آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(ات المفوضية األوروبية قرار 
 إعالن قمة اسطنبول 



 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التراجع 

م، ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترا
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
مم المتحدة أو أدلت بصوتها هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لأل

صادية      وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ع  ف دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل
 واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(نمية في الميدان االجتماعي إعالن حول التقدم والت 
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ذ   {إع صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع ن الم لك م

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
رام،                      دأ عدم التراجع  في احت ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ما هي المعاهدات اإلقليمية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن

  جتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واال
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(لعربية قرارات جامعة الدول ا 
 )2000(إعالن المنامة  
 )1995(إعالن الرباط  

هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في 
ا      منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الح         ة بم ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ق

  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(رارات جامعة الدول العربية ق 
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  



  
  التعاون الدولي

ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، 
   واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(تمييز العنصري اتفاقية القضاء على جميع أشكال ال 
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957(ن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأ107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970(ية  بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النام131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم اتفاقية  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

 
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها 

دولي   اون ال ق التع ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق صادية  ل وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ضمان احت ل
  واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(ميدان االجتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في ال 
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(ن اسطنبول إعال 
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ام  الن وبرن ان إع ل درب ن    {ج عم ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ا الت                       ضمام إليه ا أو االن ة بالتصديق عليه ي قامت الدول ة الت ضمان       ما هي المعاهدات اإلقليمي دولي ل اون ال دأ التع ق مب ي تضمن تطبي

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(مريكي لحقوق اإلنسان اإلعالن األ 
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  



  
دلت بصوتها لصالح قرارات في هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أ

منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(ريكي لحقوق اإلنسان اإلعالن األم 
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
ة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، ما هي االلتزامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدول

  . وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبالتالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية
  

 على ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية
تعد مراقبة تلك االلتزامات المهمة المعهود بها إلى الدول األطراف في . اإلعالنات غير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسية

  .والتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراقبون من الحكومة والمجتمع المدني) الدول المصدقة(المعاهدة 
ر أن بعض اإلعالنات متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية والمالية آما يجب أن نضع في االعتبا

تلك االتفاقيات قد تعوق . الدولية قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسان
افية ولذا يجب أن تحتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسان الثق/االجتماعية/التمتع بالحقوق االقتصادية

  في المقام األول وليس العكس 
 

 ضمانات محلية 
   تصدیقات وتعليقات دولية

ا     المالئم، خاصة     صادقت عليها الدولة تضمن الحق في السكن      انضمت إليها أو    أي المعاهدات الدولية     اء       الحق في المعلوم درة، بن يم، المق ت، التعل
  .)لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق في المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات (؟القدرات

  
  أحكام دستوریة

 هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم بما في ذلك المعلومات، التعليم، 
  المقدرة وبناء القدرات؟

 
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟ 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من عدم التمييز؟ 

  
  ؟ الجندر-هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساواة بين النوع االجتماعي 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟ 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ 

  
ه، يضمن إجراء العال                 ا يماثل ة دستورا، أو م ا               هل تحوز الدول ا فيه سان بم وق اإلن ة في ظل إطار عمل وأهداف حق ات الدولي ق

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟
  

  النظام القانوني القومي
هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم، شامال المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات، آحق منفصل في النظام القانوني  

  للدولة؟
  

  ى التشريع القومي مع الحق اإلنساني في األرض والسكن بما في ذلك المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟هل يتماش 
  



  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ 
  

الحكومة ويتم /ن التي شرعتها الدولةهل يتماشى التشريع القومي والمحلي مع الحق في التحرر من التمييز؟ ما هي القواني 
تطبيقها بالفعل لضمان عدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة المعلومات، التعليم، 

  المقدرة وبناء القدرات؟
  

معلومات، التعليم، المقدرة وبناء هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصولهم على الحق في تحقيق ال 
  القدرات تتالءم وتتساوى مع اآلخرين؟

  
هل يحافظ القانون القومي والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات، التعليم، المقدرة  

 وبناء القدرات؟
  

 الحصول على العدالة والتمثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك 
  المتعلقة بالسكن واألرض والمعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات ؟

  
  هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة؟ 

  
الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل داخل البالد، في ظل هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات  

إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم شامال 
  المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟

  
لقانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم بما في هل يضمن أداء خدمات تطبيق ا 

  ذلك المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟
  

هل يتميز أداء القضاة والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك المعلومات، التعليم،  
  المقدرة وبناء القدرات ما هي األمثلة على ذلك؟

 
  شرائع ومؤسسات

  هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم في تقرير المصير؟ 
  

ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن  
   خاصة المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟المالئم

  
هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء  

  القدرات؟ 
  

الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في  
  السكن المالئم خاصة المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟

  
ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق  

  وبناء القدرات؟في السكن المالئم خاصة المعلومات، التعليم، المقدرة 
  

التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  
  وخاصة المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟

  
لمساواة بين النوع االجتماعي في ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة معها التي تعمل آضمان ل 

 الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟
  

آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات لمن  
  يحتاجون ذلك؟

 
  السياسات



ما هي السياسات التي تطبق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء  
  القدرات؟

  
ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 

ادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المب
  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي

  
ة من المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبول 

  القدرات؟
  

  آيف أثرت السياسات الوطنية إيجابيا على المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات في البالد من اجل ضمان عدم التمييز؟ 
  

لقدرات في مجال السكن آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تحسين ظروف المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء ا 
  خاصة لمن يحتاجون ذلك؟

  
آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقيق العدالة إلى تعظيم ظروف المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات خاصة لمن  

  يحتاجون إلى ذلك؟
  

السكن من حقوق مثل آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما يخوله الحق في  
  المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟

  
ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو  

ئم خاصة ما يخوله من المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات لمن هم احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المال
  في حاجة إلى ذلك؟

  
إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو ممارسات دولتك الرسمية في ضمان الحق في المعلومات، التعليم،  

  المقدرة وبناء القدرات؟
 

  البرامج
) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(تي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية ما هي الخطوات التقدمية ال 

إصالحات قانونية، تطوير : قد تشمل(من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟ 
، برامج تسجيل السكان، برامج للنظر في التصديق على العهود الدولية وتقييم تطبيق البنية التحتية، طرق تنفيذ وتطبيق اآثر فعالية

  )الخ....حقوق السكن
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
مييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم الت

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

م وخاصة ما هي برامج  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئ 
  المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟

  
آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء  

  القدرات؟ 
  

ن تأثير عدم التمييز إيجابيا على ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضما 
  المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات في الدولة؟

  
هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تحسين  

 السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض وقضايا ظروف المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات في مجال
  الميراث؟ 

  



ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن هم  
  الحق في المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم 

  
آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من المعلومات، التعليم،  

  المقدرة وبناء القدرات لمن هم في حاجة لذلك؟
  

اه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها برامج اإلسكان الوطنية اتج 
احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات لمن هم 

  في حاجة إلى ذلك؟
ير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غ 

  المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات لكل من يعيش على أرضها؟
 

  المشروعات
سنوات أو منذ آخر / سنة(ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  
في شكل مشروعات استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من المعلومات، )  قمت بهتقييم

  التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟ 
  

ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم،  
  معلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات ؟وخاصة ال

  
آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف المعلومات، التعليم، المقدرة  

  وبناء القدرات؟ 
  

ثير عدم التمييز إيجابيا على ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأ 
  المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات في الدولة؟

  
هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى  

لسكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض تحسين ظروف المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات في مجال ا
  و قضايا الميراث؟ 

  
ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة  

م المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء لمن هم في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظي
  القدرات؟

  
آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من المعلومات، التعليم، المقدرة  

  وبناء القدرات لمن هم في حاجة لذلك؟
  

عالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود ما هي الطرق التي ضمنت بها مشروعات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه ال 
الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات 

  لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
  

لك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذ 
  من خالل مشروعات تطور بالفعل من المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات لكل من يعيش على أرضها؟

 
 موازناتال

 القدرات؟ آيف تتوازى  العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة المعلومات، التعليم، المقدرة، بناءموازناتما هي ال 
 الميزانية مع أهداف اإلنفاق والتطبيق الحقيقية؟

  
هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج والمشروعات المؤثرة على  

 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟
 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازنات يتمتع العامة وأفراد الشعب بإمكانية االطالع على هل 

 التأثير على ما تخوله حقوق السكن من المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات ؟



  
عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية هل تدعم المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين  

 للمحتاجين خاصة بالنسبة لما يخوله الحق في السكن من المعلومات، التعليم، المقدرة وبناء القدرات؟ 
  

ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من القدرة على تحمل  
 اء؟األعب

  
ما هي االلتزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من المعلومات، التعليم،  

 المقدرة وبناء القدرات؟
  

م، المقدرة ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من المعلومات، التعلي 
 وبناء القدرات؟

 
   عقبات، عراقيل، عوائق.5

في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناصر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح القانوني للسكن المالئم، 
تصنيف الحق مع االلتزامات وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيما يتعلق ب

ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات االجتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئيسي . الموازية على الدول المصدقة
لمحلية تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واألولويات ا. لحقوق اإلنسان على مر التاريخ

  .آما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق على الحالة التي تتناولها. لحقوق اإلنسان
  

ضمانات                                 م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م وفي هذه الخطوة فإنك تتق
وق                    .المكونة له  ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق  سوف تنتق

ات                       . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان عينات األسئلة التالية تساعدك آراصد عل
و       دات والقي ات،               والعراقيل والعوائق والتهدي ان من حق وعنصر  المعلوم اك والحرم سبب في االنته سببت في أو هددت بالت ي ت د الت

  .التعليم، المقدرة، بناء القدرات الذي نتعامل معه حاليًا
  

وافر                 عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت
فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وضعنا،                  . ر المعلومات ثقة  أفضل وأآث 

  :إال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالية لمعلوماتك
 .التمام أو األحكام •
 .درجة التفصيل والتحديد •
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  •
 ).نقص التناقضات: مثال(مل المعلومات تكا •
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(االستخدام الفعال للغة  •
 .االرتباط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكن: االتصال •
 ).السمعة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمع(مصداقية المصدر : المصداقية •
  

جام بين التأآيدات النظرية للحق اإلنساني في األرض والسكن والواقع المحلي سوف تحدد ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنس
اآلن إلى أي مدى تساهم العوائق، العقبات، العراقيل، التناقضات في انتهاآات محتملة أو فعلية للحق في المعلومات، التعليم، المقدرة، 

  :وسوف تدعم األسئلة التالية تلك العملية. بناء القدرات
 

هل تعوق العقبات والعراقيل أمام الحصول على معلومات مالئمة وآافية تتعلق باإلسكان وتنمية المجتمع الحق اإلنساني في  
  ) في طاقم األدوات"الحق في المشارآة والتعبير عن الذات"انظر (المشارآة؟ 

 
 عقبات تعترض المبادئ الالزمة  

  تقریر المصير
 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟هل الناس غير راضين عن شروط   

 
هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة دور فعال في تحديد شروط  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء  

  القدرات؟
مالئم، خاصة الحق في  هل يفتقد المجتمع إلى المعلومات الكافية أو القدرات الكافية للتمتع بالحق اإلنساني في السكن ال 

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات"انظر {المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ 



هل تعد األمية عائقًا أما الحصول على المعلومات الكافية للتمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يخوله من حق في   
 }"تافي طاقم األدو" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات: "انظر{عليم، المقدرة، بناء القدرات؟ المعلومات، الت

 
  عدم التمييز

 إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ 
يز الممارس عشاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو أي نوع من التمي) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

  مؤسسي في صورة ما يؤثر على   المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟
 ما هي طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟  

  
   الجندر-الجتماعيالمساواة بين النوع ا

  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يطبق على تفعيل الحق في  
 المعلومات، هل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على  

  قدرات؟التعليم، المقدرة، بناء ال
هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآور واإلناث في جميع  

 األعمار؟ آيف؟ 
 

 حكم القانون
هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات ذات الصلة دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإلنساني في السكن  
 ئم؟المال
هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية يمكن أن تحد من اثر الضمانات  

  الخاصة بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في الحق المخول  في المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟
  تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السكن؟هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء 
هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصلة والتي تغطي الحق اإلنساني في السكن  

  المالئم؟
لقة بتنفيذ الحق هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتع 

 اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 بسلطة مستقلة؟ ) القضائية، التشريعية، التنفيذية(هل تعمل الفروع الثالثة للحكومة  
 هل تنسق الفروع الثالثة للحكومة بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل نظام واحد من القانون؟ 
  الجندر؟- يضمن المساواة بين النوع االجتماعيهل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

 الديمقراطي؟ 
 وف المعيشية؟ هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين المستمر للظر 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات الدولية في إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان،  

 متضمنًا ذل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ 
ا في ذلك  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء هل يفتقر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، بم 

 القدرات؟
هل تعوق أوجه القصور القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع  

 ؟القدرات المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء عن الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في 
هل أخفقت الدولة المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مشكلة بذلك حدود على خيارات البحث  

 عن العدالة ووسائل االنتصاف أمام االنتهاآات الكبرى للحق اإلنساني في السكن المالئم؟
  السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة؟هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما بين 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  

 الديمقراطي؟
 القدرات؟ المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء هل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  
أو السياسات المكافحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك /هل هناك قصور في انفاذ القوانين و 

 النساء واألطفال، واأليتام، الخ؟: الضمانات الخاصة بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل
وق اإلنسان والتي وقعتها هل تخفق السلطات المحلية في االعتراف علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحق 
أو صادقت عليها الدولة والتي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذلك الحق في  /و

 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟
هل أخفق التشريع في تحقيق االنسجام بين القوانين القومية وااللتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان  

في فيما يتعلق بتشكيل سياسات تؤثر في الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة  المعلومات، التعليم، 
 المقدرة، بناء القدرات؟



هل يعتبر التشريع القومي والمحلي غير متسق مع الحق اإلنساني في السكن واألرض، بما يشمله ذلك من الحق في  المعلومات،  
 رات؟التعليم، المقدرة، بناء القد

  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟هل يعد انفاذ القانون غير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في  
هل المسئولين عن انفاذ القانون في حاجة إلى تدريب ومعلومات حول الحق اإلنساني في السكن المالئم بغرض االلتزام والحفاظ  

 درة، بناء القدرات؟ المعلومات، التعليم، المقعلى الحق في 
أو القضاة إلى الوعي والتدريب على حقوق األرض والسكن والذي يخولهم الحفاظ على /هل يفتقد المحامون ورجال النيابة و 

  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ والدفاع عن الحق في 
يا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم هل أخفق النظام القومي للمحاآمة بأي صورة آانت في قبول مطالب الضحا 

   المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ضحايا انتهاك الحق في 
هل يخفق حكم القانون، أو القواعد، أو انفاذها في حكم قوى السوق بشكل فعال لضمان احترام، وحماية، وتعزيز، وتفعيل الحق  

؟ وآيف يؤثر هذا على )لسيطرة على االحتكارات، وإجراءات التصحيح والتعويض القانونيعلى سبيل المثال، ا(في السكن المالئم 
  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟التمتع بالحق الذي يخوه الحق في السكن والمتمثل في 

ي من شأنها توفير احترام والدفاع هل يقيد القانون المحلي منظمات المجتمع المدني من الدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات الت 
 عن وتعزيز وانجاز الحق فيالسكن، متضمنًا ذلك الحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

  
  عدم النكوص/ عدم التراجع

ء القدرات،  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناهل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة المؤثرة منها في  
 الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ ) العام أو األعوام(على مدار الفترة 

 المعلومات، هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  
 ؟ التعليم، المقدرة، بناء القدرات

 سات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم في الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في هل أنقصت سيا 
 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

 ي هل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم فيالفترة األخيرة،خاصة ما يؤثر منها ف 
  ؟المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات

هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكلية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم،  
  ؟ المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدراتخاصة ما يؤثر منها في 

 المعلومات، مستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق هل أخفقت برامج على ال 
  التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

هل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحق  
  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟  خاصة فيما يتعلق بالحق في اإلنساني في السكن المالئم،

هل أخفقن مخصصات الموازنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحقاإلنساني في السكن المالئم، خاصة ما  
   المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟يتعلق بالحق في 

، خاصة بالنسبة للفقراء  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات جهود الحكومة قاصرة في تحسين شروط إلى أي مدى جاءت 
 والفئات المستضعفة أو األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟ 

 
 

  التعاون الدولي
 دك وتؤثر على الحق في هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببل 

 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ وهل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟
سلبيًا ) دول، أو مؤسسات مالية(إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية  

  الحق في على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بضمان
 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون "هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  
وامكاناتها " دولي، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه مواردها

في  المعلومات، التعليم، ) خاصة الفقراء والمستضعفين(لضمان حقوق الناس 
 ء القدرات؟المقدرة، بنا

 
 عقبات محلية  

  شراع ومؤسسات
  بقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 

المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات، هل هناك فجوات أو أوجه قصور 



حقوق السكن من الحق في  لدى الدولة، الحكومة، ومؤسسات عامة أخرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما تخوله 
  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

ما هي المؤسسات العامة أو التابعة للدولة التي توجد آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الحق  
 ؟اإلنساني فيالسكن المالئم، خاصة  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات

 ؟هل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسسات المجتمع المدني والتي يعتمد عليها المجتمع 
هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر وتنفيذ  

 ، المقدرة، بناء القدرات؟الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة  المعلومات، التعليم
تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني في ) بما في ذلك القواعد االجتماعية(غير الرسمية ) الشرائع(ما هي المؤسسات  

 895السكن المالئم، وخاصة  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟
 

 ؟   المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدراتلحماية هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية  
هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام المالحظات الختامية الخاصة بالهيئات التعاقدية ذات  

 الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟
 

  سياسات 
الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات المؤثرة في هل تتقاعس الوزارات ذات  

 الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ 
 وخاصة،  المعلومات، ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، 

 التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ 
 

 هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير المصير في تحديد شروط وظروف  
 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ آيف ولماذا؟ 

على نحٍو إيجابي ) تى بالرغم من التصريحات التي تفصح عن نية رسميةح(هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  
   المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ آيف ولماذا؟للتأثير على 

 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء  الجندر إلى تحسينات في ظروف -هل أدت السياسات القومية للتعامل مع النوع االجتماعي 
 يف ولماذا؟القدرات؟ آ

 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ خاصة هل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  
 لمن هم في حاجة لذلك؟ 

هل أخفقت السياسات القومية للسكن في تأمين التحسين المستمر للظروف المعيشية، خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق  
   المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟وله حقوق السكن في الذي تخ

أو الرجوع إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في /هل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبار في و 
 درة، بناء القدرات، وأي هذه االليات تلتزم بها الدولة؟  المعلومات، التعليم، المقالسكن المالئم و

إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق ب المعلومات، التعليم،  
  المقدرة، بناء القدرات األمنة والتحرر من نزع الملكية؟

 لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار حقوق اإلنسان عن طريق هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة منفذة 
وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة الحق في  

 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟
 

  البرامج
تقييم أو (الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/العام( السلبية التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة ما هي الخطوات 

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ وقد يتضمن ذلك قوانين تقليل ) قياس قمت به
 حتية بدون اصالح، انحدار جهود التفعيل أو التنفيذ؟ المساعدة القانونية، تدهور البنية الت

ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن المالئم،  
 ؟  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدراتخاصة 

 
ية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير تحسين هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراع 

 ، في مجال السكن، خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ ظروف  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات

                                                 
بهذا المعنى تضم قواعد اللعبة التي يجري في ظلها األنشطة الرسمية وغير " المؤسسات. "م آل من المؤسسات الضامة والموصلة المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يض 895

ب، على سبيل المثال الحادثة من خالل الشبا(الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات والقاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة 
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، . ووفقًا لـ دوجالس س). التكنولوجية، التحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، وغيرها من السلوآيات الجديدة

 ." اخنراع انساني يشكل التفاعل اإلنساني"، تعد المؤسسات 1993



  هل البرامج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟ 
ك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أجل تحسين هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولت 

 أو انجاز الحق في السكن المالئم، خاصة  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟/وتقدم احترام، والدفاع عن، وتعزيز، و
بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير تابعين هل تقاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما  

 لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا من أجل تحسين الحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟
 

  مشروعات
 أو ما هي األعمال أو االخفاقات ذات الصلة والتي تمت من قبل الدولة وأدت إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في  ) الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت به) األعوام/العام(االستكشافية في القترة 
 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

 الهدف في ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ 
 ؟  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدراتضمان الحق في السكن المالئم، خاصة 

 
 

هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف   
 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ آيف ولماذا؟ 

 تجري في قطاع السكن والمستوطنات هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة 
  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ آيف ولماذا؟ البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في 

هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلية أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن  
انجاز الحق اإلنساني والخدمات العامة وأزاحت دور ومسئوليات الدولة والسلطات المحلية في 

 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات لمن هم في حاجة إلى في السكن المالئم، خاصة 
 ذلك؟

  
 موازنات

هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول النفقات العامة في قطاع  
 ، بما في ذلك  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ السكن، أو في مجاالت تؤثر على التمتع بالحق اإلنساني في سكن مالئم

هل هناك نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في المعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة في  
  مجال السكن والمرتبطة بالحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

 الموازنات العامة غير مالئمة لضمان الحق في السكن المالئم، وخاصة  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟هل تعد  
هل هناك قصور نفقات في الموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤثر على  المعلومات، التعليم،  

 المقدرة، بناء القدرات؟
 الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات لتحسين هل تعكس بنود 

ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات، ألولئك السكان المستضعفين والمحتاجين 
 داخل بلدك؟ 

انية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي تعمكل في هل يتوفر للعامة امك 
  مجال السكن ولها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من الحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

للمسئولين والمؤسسات المسئولة عن التحسين المستمر هل المعلومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة  
  للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

 ذلك التأثير السلبي على هل تؤثر االلتزامات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها في قطاع السكن، مضمنًا 
  الحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

على أي شيء تؤثر االلتزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في قطاع السكن، بما في ذلك  المعلومات،  
  التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

من الموازنة العامة وتأتي بعواقب سلبية على قطاع السكن، بمافي ذلك الحق في  المعلومات، ماهي السياسات المالية التي تقيد  
 التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟

 هل انجاز  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟  
، وبالتالي تجنب الفساد، والتواطؤ واالحتيال والتمييز، هل تخفق الدولة في التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان 

  والمحاباة، والمعاير التعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الحق  في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟
 بناء القدرات، هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على  المعلومات، التعليم، المقدرة، 

  فرديًا وآذلك جماعيًا؟
هل تسمح سلطات الدولة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول على  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء  

  القدرات؟ فرديًا وآذلك جماعيًا؟



لحصول على امكانية  المعلومات، التعليم، هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعوزين ل 
 المقدرة، بناء القدرات؟

   المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات، خاصة للفقراء والمستضعفين، والمعوزين؟هل تفتقد الدولة إلى موارد لتأمين  
 معلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟  الهل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئمو 
أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن من /هل هناك صراع في بلدك يعوق المؤسسات الخاصة و 

 ؟  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدراتظروف 
ًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك  هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة سلبي 

المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ وهل تعوق هذه الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة فاعلين على 
  المستوى العام والخاص؟

  
  األآثر ضعفًا/  تحدید الضحایا.6
  

ألرض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق ا
  .آما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضح. الذين يظلون أآثر ضعفًا وعرضة للتأثر

  
صلية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من شعوب أ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 

ومن الهام تحديد عدد األفراد المتأثرين ونسبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل . مصادرة األراضي
  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص

  
خصيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والش

. آما أن األرقام والبيانات الديمغرافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاك.  األآثر ضعفا
ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد . د من أنواع التمييزشاملة أآثر من نوع واح) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 

آما يعد تحديد جوانب . أو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد أي مجموعة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعل
 عوامل ديموغرافية سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي(الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 

 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى
  

  .المجموعات األآثر ضعفًا/التمييز بين الضحایا 
  

أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 
قة من العملية وذلك عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء معين ضد سيما في مرحلة الح

وعلى أية حال فمراقبة األآثر . االنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما حدث بالفعل
تحديد حل معين للحالة سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة من ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد 

  .أجل اإلعمال الكامل للحق في األرض والسكن المالئم
  

التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع الترآيز على البعد اإلنساني في ) عينة(وتوجه األسئلة 
 .انتهاك ما يخوله الحق في السكن من الحصول على المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدراتقضية 

 
 

  الضحایا
 :حدد نوع وشكل انتهاك الحق في الحصول على  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات 
o عدم وجود مأوى 
o اإلخالء القسري 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o ة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامةمصادر 
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
  

  من الذي تأثر بانتهاك الحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟
  

  هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(اضي ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الم
  

  :حدد التفاصيل الديمغرافية للضحايا، مثال



o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o ذوي االحتياجات الخاصةعدد ونسبة آبار السن، المعوقين ،  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

  ...)ر، ريف، حض(أين يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان  
  

  متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟ أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك تلك األوقات؟ 
 
 

  :الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
 القدرات والتحرر من نزع حدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال للحق في المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء 
  :الملكية
o  عدم وجود مأوى 
o  اإلخالء القسري  
o الهدم التعسفي  
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة  
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة(  
  

  آثر عرضة النتهاك الحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ لماذا تعد اآثر ضعفا؟من هي الجماعات األ 
  

  :حدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/  الشعوب األصلية وعدد ونسبة 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o  عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على

  .عملهم، أو وضعهم االقتصادي
o ى ذات صلةعدد ونسبة أي مجموعة أخر. 
 

قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول  
النساء، األطفال، الشعوب األصلية، (الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي 
  )العمال المهاجرون، المزارعون/سكان األحياء الفقيرة، الالجئون، العمال

 
 

  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب
عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على األنواع المحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل وقف قضيتك وينال تدعيمًا يتطور م

ويجب على القائم بالرصد أن يحدد . المتداخل/ الترآيز على المجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مثالية للحرمان متعدد الجوانب
  ).أعاله(ن لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء تلك األشكال المتعددة من الحرما

تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك الحق في 
  :السكن المالئم أو انتهاك متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطة

  



  النساء
اء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات والتحرر من هل تعد النس 

  نزع الملكية؟
  

  ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى؟ 
  

 بحقها في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء هل تعوق ممارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها 
  القدرات؟

  
هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في  المعلومات، التعليم،  

  المقدرة، بناء القدرات؟
  
  

  األطفال
 بناء القدرات آعنصر من عناصر الحق في السكن المالئم هل تعوق ظروف السكن الحصول على  المعلومات، التعليم، المقدرة، 

 إلى حد ظهور العنف واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنزل أو المجتمع؟
  

هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات، مالئمة لألطفال إلنجاز أو إتمام تعليمهم  
 آارهم؟واستذ

  
هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستويات الصحة  

 البدنية والعقلية؟
  

  ...الجماعات العرقية، وغيرها 
  

 م، المقدرة، بناء القدرات؟من هم ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكار  المعلومات، التعلي 
  

من حقهم في السكن المالئم خاصة  المعلومات، التعليم، المقدرة، ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  
 بناء القدرات ألنهم ينتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو شعوب أصلية؟ 

  
  لى الوضع الحالي؟ آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، ع 

 
 

 استمارة توثيق حالة الضحية 
 
  العواقب / الخســائـــــر. 7

   منهجية التحدید الكمي 
  . داة لتقييم اثار عمليات الهدم والمصادرة واإلخالء القسريأ: نتهاآات الحق في السكن المالئمالكمي القياس ال

ساعد استخدام   يتمثل الهدف من هذه األداة في تحديد قيمة الخسائر والتكلف         ة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم ، آما ي
  : لحق في السكن ومن هذه المراحلرصد السليم النتهاآات معينة لللهذه األداة في مختلف المراحل الضرورية 

  .التوثيق والتسجيل .1
 . وإعداد التقاريررصدال .2
 .التقييم/ الكميالقياس .3
 . التعرف على المشكالت وحلها .4
 . المتابعةقياسات  .5
 .بعثات تقصي الحقائق .6
 . اإلعالم الجماهيري والحمالت .7
 . التعبئة االجتماعية .8
 . العمل اإلعالمي .9

 .عمليات التعويض .10
 . المقاضاة القانوني ودفاعال .11



 . تنفيذ االلتزامات الدوليةصد ر .12
  
ك        العاملين بمجال حقوق اإلنسان   " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي  بكل مرحلة من مراحل عملي

ضارة عن انتهاآات                       ار ال دخل لتخفيف اآلث ان الت م أو آ عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ
ة الر                   . حدثت بالفعل  سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق اك       وفي بعض األ     صد وقد يشترك نفس الع ان يكون هن حي

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  ن هذه األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمبطريق
ا             ة ذاته ة في العملي ر من منظم ر من شخص أو أآث اك،    ف .ومكملة لبعضها البعض وذلك في حالة اشتراك أآث ان هن ى سبيل   إذا آ عل

ة تتخصص   أو منظمات  ق عمل   ، فر المثال ا ف       مختلف ة بعينه اطق جغرافي أنه      إفي دراسة األوضاع بمن ة من ش ذه اآللي ق ه أن ن تطبي
  . في مثل هذه الحاالتوارد حدوثه ساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقائق الي

  
وي إنما  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم       منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    ة الرصد، سواء          تق ى عملي ائمين عل  حجة الق

اهيري             دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    سياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم د          . أو تحليل ال م فهي تحشد التأيي ومن ث
  . للحرآة من أجل وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهم

  
ة لكل                            إق ف ومن هذا المنطل   دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال ن التكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته

تم اخذ                ) ويقصد بها هنا األسرة   (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال متضررة ثم يتم جمعها ، وبالتالي فف
  .  متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررةعينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد

  
اس           ة للقي ر القابل د الكمي   وعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي ا في         أو التحدي ارير به سجيلها وإعداد تق ضا ت ين أي والتي يتع

  . جدول الخاص بالقياسويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل لل سردية، صورة
  

يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلدك مثل قانون     (ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل             
ث                     الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل ًال من أجل   المرور والخالفات التي تنشأ في هذا الشأن أو الق

در             إ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي ن التحديد ال
ين الرا اون ب ر من التع زمنصدآبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت ك ف. ومجتم ى جانب ذل ن إ إل

دار الوقت   الحصول على قد   ى م م   . ر آبير من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن
ل            ي امج و    تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو تنسيقه من قب ديهم برن ذين ل زام با  هؤالء ال اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل

  . المدى البعيد
  

ا ف                   لتسعى  هذه األداة   إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال
سيين  ذا   الرئي ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته ن ج رة م اتهم مباش تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ؤالء ال م ه صد به سيق

سري االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخ    خ  ،الء الق اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ
ذين يتعرضو                   م هؤالء ال ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال و  نيطلق عل ال    خسائر  ن للخطر ويتحمل  ناتجة عن أفع

ر مباشر، و                        شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب     من   موجهة لغي ر      ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال
  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين

  
اس     " المنهجية"يحتوي العمود الثاني والمعنون      ة      " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   بجدول القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل

واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى  سابها ، آما يرشدك     التي تم تقديرها وح    سجيل أن بت
م           "االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع الخسارة أو التكلفة في           سكن المالئ وم        " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال

د                        وفي هذا المكان أيضاً   .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل  يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف
ازل   د المن دم أح راء ه ن ج ًا م ضررين جماعي ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ود . لمت ذلك العم وارد ب أن الوصف ال

  . سطر أو سطرينيجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود " المنهجية"
  

غير أننا نوصي بأن   (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ائج                  ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن حساب      .)يشترك جميع المراقبين في دراسة أي ى سبيل المث  وعل

وفي جميع . لضحايا المباشرين أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي      خسائر ا 
ة االنتهاآات الخاضعة للدراسة         المي لتكلف الي ع م إجم واردة في       . األحوال من الضروري الوصول إلى رق يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel ة من التكلفة باستخدام المعادلة المرفقة ببرنامج العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريح
  

  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 
  
  . الخسائر المادية للضحايا •



 .الخسائر غير المادية للضحايا •
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  •
 ). متضمنة الخسائر االجتماعية( الضحايا الخسائر غير المادية لغير •
  
  

  التكلفة/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر
  الخسائر المادیة للضحایا 

  المــبانــــي
سجالت    . القيمة السوقية العادلة للمنزل، أو المأوى أو أي مباني أخرى       رد في ال وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت

داً         إوعلى سبيل المثال ف   . مية لمعظم القوائم الضريبية الحديثة    الرس سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي
سوق               قديمًا ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ة مع القيم ضا    .  غير متوافق مع الزمن الحالي بالمقارن د تكون أي وق

الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر"، وهي القيمة التي يعبر عنها     "قيمة المضاربة "القيمة السوقية أقل من     
يم  - إذا تم الحفاظ على جزء منه -معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وبعد إجراء تغييرات عليه          للتداول في النهاية أو إعادة التقي

السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة        يتمثل في   ه في تحديد القيمة السوقية      والمرجع الذي يعتمد علي   . فيما بعد 
تعتمد المنهجية األساسية على الحصول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط        . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      

  . العادلةأو التداولية وقية بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة الس
  

ة               د القيم ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق
  . السوقية هو التكلفة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحالية

  
ذه           تمثلون في الضرر في هذه الحالة ي     م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي

   . الوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم الحيازة التقليدية
  
  

  األرضقطعة 
ي             قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        وائم مع األوضاع الت ار            األرض والمباني بشكل منفصل للت انبي العق ة ج د قيم ا تحدي تم فيه ي

ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المباني، ولكنه ينص             امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     
زاع  آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند         . على الحق في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني            حدوث ن

ى حساب                             . على إحداهما دون األخرى      ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال
  . ، يمكن الجمع بين قيمة المباني وقيمة األرض أيضا في النموذجقيمتهما معًا

  
ا  وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم             ى أو حيازته ى من       .  عليها المبن ة، يكون عل ك الحال في تل

سائر    ساب الخ ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي ي بعض  . يجري عملي ك، ف رغم ذل وب
ه بالضرور           ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة "ة الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ل   " أرض دول تم نق أو ي

ا إذا آانت الحال                     . ملكيتها إلى الدولة   ة ليحدد م ذا   ةولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د  هك عن
  . حدوث اإلزالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمه

  
زل ف         هذا وفي حالة قيام الدول     ا المن ام عليه ه   ة بمصادرة األرض المق ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي
  . وفي مثل هذه الحاالت يتم تحديد تكلفة األرض من خالل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخر. محددة للمنطقة المقصودة

  
  
   حتویاتالم

ة جرد بالم        ينبغي على آافة المتضررين أن يتع      ات اونوا مع فريق العمل الميداني في عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية        قيمة اإلحالل وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على أساس         . عملية الهدم  ة ال د  .  لجميع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه اث،(تك ل األث خ مث ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه واد الغذائي س، والم )  والمالب
ة    . عرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكون آافية لتغطية تكاليف اإلحالل     ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . (قدت أو دمرت نتيجة لعملية الهدم   إلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي ف         وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
ن      ي ال يمك ة أو الت ر المادي سائر غي ك، فالخ ع ذل ا؛ وم اليف اإلحالل له د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي األخرى ذات القيم

درج في              " للضحاياالخسائر غير المادية    "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           ا يمكن أن ي في النموذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به

  
  الخسائر الموازیة



ذه الخسائر ممتلكات        شمل ه يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية التي أصابت ضحايا غير مباشرين بشكل خاص، وت
وفي حاالت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات         . تي اتخذت الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات ال       

  . ، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما قد تدمر تمامًاأو المتفجرات مثًال
  

  البنية األساسي
ة                     ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت ة أو اإلخالء أو المصادرة         يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني  اإلزال

ائي أو من خالل       . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    د آهرب ا بمول تم إحالله مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح
د     . شراء الطاقة من مصدر بديل     ة، ق ة    والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب ى عملي اج إل تحت

ك         . إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبية لعنصر         -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش
وع العمل                                  ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل  -العمل بالسعر السائد الستئجار ه  تمث

  . مة التي يجب حسابها في هذا القسمالقي
  

  الخسائر التجاریة
ذه الخسائر                   سم، وه ذا الق ة في ه ذه التكلف درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري

  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي
  

  المعدات واألصول
دادات                يشمل هذا البند قيمة اآلال     ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . ت والمعدات، واألصول األخرى، مثل األث

سلة أو ورش اإلصالح    . يشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين والتي فقدت أو أضيرت في الحادث         ك أن المغ والتي  مثال ذل
تم                ة ي ذه الحال ا، وينبغي أن ت    تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ا ورده ذه الممتلكات    حسب  التعامل معه ة ه ذا  ضمن قيم  ه

  . الرقم
  

  الدخل المتوقع
وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن العجز عن تقديم السلع والخدمات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،                      

ل           . فاء بها بسبب الحادث   أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الو         ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث
د                   . بطرق مختلفة  ا لتحدي تم تطويره محلي ا ي د من الخسائر منهج العمالء           "ويتبع هذا البن ا ب سوق وعالقته شرآة في ال ة ال آأحد  "  مكان

ي للمؤسسة   األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال الت            ى    (ي تتكون عبر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل
  ). قانون التأمين

  
  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 

ية     ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ة المال ي عالق أنها أن تلغ ن ش صادرة م الء أو الم ة أو اإلخ إن اإلزال
ك،   .  المادية، مثل المواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار           والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة     ورغم ذل

ات أو                                    املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ي حصل عليه يم الت ك الق سئوليته عن رد ثمن تل ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م
أما في حالة تخلى المدين عن . القسم على المدى القصير والمدى الطويلزيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا 

ذه الخسائر         ) مثال في حاالت الكوارث الطبيعية    (الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية            ينبغي رغم ذلك حساب ه
  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 

  
  

  الماشية
الزم             يتم حساب قيمة   ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه  الماشية المفقودة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه

وع من العمل          ذا الن تئجار ه ة اس ة      . خالل الوقت الذي أنفق في جمع الماشية التي تشتتت على أساس تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم
ة                        الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع ال       ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم ماشية أو منتجاتها في الظروف الطبيعي
ذآورة                      . على المدى القصير والمدى الطويل     ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ستخدم في العم ات ت وفي حالة حساب قيمة الماشية آحيوان

ية، والز            ذه الماش ود             تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه د من خسائر المحاصيل، أو البن ة المواصالت، والعائ ادة في تكلف ي
  . األخرى ذات الصلة

  
  األرض

يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير المرتبطة بالمبنى الذي وقع عليه الضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو         
وقد تكون هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،            . ا أعاله الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرن       

ة اإلخالء                 . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ا آنتيجة لعملي وقد تفقد هذه األرض بالكامل بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته
ى         وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك      . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن الحق في األرض تمام

  . في تلك الحالة، يتم حساب قيمة األرض محل التقدير آخسارة آاملة. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء



  
  األشجار والمحاصيل

ل للحصا                 ارا أو أي شيء قاب ة        يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم ات مماثل ادة زراعة نبات ة إع ى أساس تكلف د عل
د                          . محلها شكل سردي تحت بن درج ب الخسائر  "أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن تن

ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي ة األشجار ا      . حسبما يكون مالئم ا قيم ة للحصاد        أم تج محاصيل قابل ي تن لت
على المدى القصير والمدى      (وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                

ع األشجار ن               ). الطويل ع من بي سها أو  ويجب حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق ف
  . محصولها

  
ضا   - إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي  له

ة            . قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع ويمكن حساب األضرار المصاحبة     . ويتم حساب األضرار البيئية على أساس تكلف
لك على الحياة البرية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في لذ

وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . وآلما أمكن ينبغي إدراج القيم الكمية تحت هذا البند        . ذات الوقت 
ر                   التقريري في آ   ا هو أآث ى م ل من األقسام المتعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل

  . عمومية
  
  

  األجور/في الدخلاالنخفاض /الخسائر
رزق                  ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم ا  قد يترتب على فقدان المن  مرتبط

ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. بالمسكن أو باألرض التي فقدت   وذل
ا، أو              . الوقت الذي يمضي دون عمل منتج نتيجة للحادث وما يترتب عليه من أحداث             دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت

ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  (بديل، خاصة إذا آان المكان المخصص إلعادة التوطين         تفرض الضرورة ضمان عمل      بعيدا عن مك
ل من األجر أو                        . المعتاد ى المدى القصير أو المدى الطوي دخول األخرى عل ة األجور وال ة، يجب أن نخصم قيم ولحساب هذه القيم

وع الحدث    الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظ              ل وق ة قب ى عمل     . روف العادي وحيث أن الحصول عل
ا األخرى،                       ة وبعض المزاي جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سابقة، واألقدمي

ة للحساب    وقد تكون. فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل  األقدمية في العمل غي
ة      . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ا تحتمل إمكاني ة نظري ذه األقدمي ومع ذلك، فلو آانت ه

  . ا البند أيضاالترقية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذ
  

  الرعایة الصحية
ار             . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اعيين آث ين واالجتم اء الطبيعي د سجل آل من العلم وق

ائج الملحوظ    . اإلخالء وإعادة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة          ذه النت درج ه د   وبينما ت ة تحت بن
سان أو  . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "الخسائر غير المادية للضحايا   " ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن

م  "األضرار الصحية األخرى ترجع إلى قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير                  األل
ضحايا                             . "والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه ويمكن أن يشكل أي نموذج يؤخذ من مث

  . تحت هذا البند
  

وغالبا ما يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤقت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن             
ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . ا اإليواء البديل في مساآنهم الخاصة يوفرون لهم هذ   مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي

  . قيمة إضافية تضاف إلى تكاليف الرعاية الصحية) الخ
  

  اإلیواء المؤقت
ان من ال            ة مع        غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم زل عن سكنى بديل ة للمن ازة اآلمن حي

ة أخرى               ة أو في منطق ى أساس سعر           . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ة ، والتي ينبغي حسابها عل ه قيم سكن ل ذا ال وه
آخر                        شكل أو ب ضا     وي . اإليجار العادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ذا أي ؤدي ه

ارهم                               ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال إلى اتساع التعريف الحقيقي لمن ه
ا                ي يتحملونه ى أساس الخسائر الت ة عل ك          -ضحايا من الدرجة الثاني ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال

  . اإلخالء أو المصادرة أو الهدمأضيروا مباشرة من 
  

  المصاریف القضائية واإلداریة
ات                   ضائع والنفق ق بالوقت ال ضحايا لخسائر تتعل عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد يتحمل ال

ة    (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ة معرف ك في حال ل وقوعه    وذل ذا الخطر قب وينبغي حساب   ).  ه



ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري دفاع   ) البيروقراطي ة وال شارات القانوني و   . واالست ى ول حت
ة       (آانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات              ر حكومي القاعدة  أو منظمات    منظمات غي

ذه الخسائر            ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   ود    . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه اليف الجه وتتحدد تك
  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا"اإلدارية للموظفين العموميين فيما يلي تحت بند 

  
أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال ى  /وقب اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له سكن مالئ ى م ضحايا عل ال

ة         . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       املة الرسوم والخدمات القانوني ة ش ذه العملي ويجب حساب التكاليف التي تنفق في ه
  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها

  
  المسكن البدیل

  
م           ويدر ل ودائ ديل مماث د                 . (ج هنا تكلفة الحصول على مسكن ب ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي

ة األساسية                                   اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ل للمسكن ال ى سكن مماث شتمل عل ويقصد بالمسكن المماثل أن ت
ديل، حسب الظروف       وقد يتضم . والموقع والخدمات  . ن ذلك حساب قيمة الخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع

دل                    رقم المع ا، وال مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها السوقي قد يكون مختلف
ة األساسية أو الخدمات   وقد يكون ذلك المسكن مماثال في. يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   .  معظم خصائصه، ولكن تنقصه البني في ه

ي                    سعر المحل ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه اثال للمسكن             . الحالة يجب إضافة تكلف د مم ان المسكن الجدي ل، إذا آ وبالمث
ساآن،          األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة الع              ا ال ائلة والجماعة األصلية التي ينتمي إليه

  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 
  

ة                            أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة بدرجة أو ب ة دائم ه طبيع ة المدى     "وحيث أن هذا البند من الخسائر ل . من النموذج   " الخسائر طويل
ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في                وعادة ما يكون الحصول على مسكن        إن حساب ه الي ف ة، وبالت ة طويل م عملي بديل دائ

  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك
  

  إعادة التوطين
ضا     . تشكل نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطين   ذا أي شمل ه د ت وق

ل المدى           قيمة الجهد    ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت وينبغي  . والوقت المبذول من قبل أشخاص عدي
  . حساب آافة التكاليف المتعلقة بذلك بقدر اإلمكان

  
  تكلفة المواصالت

ى المواصالت   هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو ال          إن (مصادرة وما ينفق عل
ى محل              . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في االنتقال من وإل

ا  ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل رزق، وزي ام مصدر ال بر، والقي
  . بالمهام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخ

  
  الخسائر غير المادیة للضحایا

  الصحة 
ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه      إ

ه ألحد أطراف الجسم من خالل             ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخس       . في صورة مادية   ه أو فقدان دان الشخص لحيات ائر سواء فق
ال     ذه     . الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع وهن

  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك
  

  الحيز المكاني المتاح للحياة
لحيز المكاني المتاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى          ن تقليل ا  إ

سية                       ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال األسر التي تعرضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء أو األقارب في المن
د مثل العصبية الدائمة واألرق   دير الخسائر          .   باإلضافة إلى احتمال اإلصابة بأمراض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن

  . شرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي تعرض لها المتضررين
  

  الحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازل
اب            أن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي          ازل في أعق اء المن  للحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بن

دير       ي تق ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف ستهلك وال ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ اله
  . الخسائر



  
  األضرار النفسية

ني والضرر النفسي والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو          يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذه           
ات         ذه العملي اجم عن ه شرد الن أن     . اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت ذا الخصوص ف وفي ه

ى المعا                ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ ذه       األطفال هم أآث ل ه شونها في مث ي يعي اة الت ن
ل             . الظروف ة مث شريعات المحلي ى الت وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل

  . تلك المتعلقة بالمرور أو التأمين
  

  تشتيت األسرة 
سكإ ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ات ن عملي صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح ى ت ؤدي إل د ت ان ق

ول                            . العائلية ر المقب سلوك غي راد لل ذا الوضع بعض األف دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب إضافة إل
  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية

  
  فقدان المجتمع

ؤذي التماسك                  ن ع إ شتيت المجتمع وت ى ت مليات اإلخالء وخسارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل
زة                          ا من األجه ل  (االجتماعي بمرور الوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث

خ          الدعم الموجه لرعاية الطفل بأ     ي ال دعم          ). شكاله المختلفة ، وتقسيم العمل على المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم
تحملن                                 ساء ي أن الن ذا اإلطار ف ة أخرى ، وفي ه ة من جه هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآة في األنشطة االجتماعي

  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك
  

   في البنية األساسية االستثمار
ة               إ ل والطرق         (ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) مث والس

سري أو  وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإل    . آانت أجهزة اإلدارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء         خالء الق
  . المصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوعية

  
  االستثمار في المرافق الصحية ونظم التخلص من المخلفات

ة      ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلو            إ اب الخدمات العام يما في غي ا   .ل بسيطة والس ومن هن
ه والتي                 دم أو اإلخالء أو خالف ات اله اجم عن عملي شتات الن فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل

اة متضمنة الحق في     تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الح       ي
  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات

  
  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية

ذه          إ ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه
ذا         الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إ          لى جانب ذلك فأن الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه

  . العنف االجتماعي
  

  االستثمار في البنية التحتية التعليمية
ؤدي                   إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س ن المشروعات المنفذة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت
ام الدراسة      (لى انهيار التعليم الرسمي     إ ة حيث             ). مثل عدم انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من

  . يعمل فيه األبناء على أداء واجباتهم
  

  الموروثات 
اك             ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان            إ أثر وال شك من جراء االنته  والثقافة تت

وعلى جانب آخر فأن الخسائر غير . ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   
ة   "القابلة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة                    الخسائر غير المادي

  . في النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق له" للضحايا
  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 
  البيئة والنظام البيئي 



ات             إ ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف  ن مختلف أشكال انته
اة في      اإلخالء وما يستتبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي

  . بيئات غير آمنة وخطيرة عليهم
  

  األقدمية /الحيازة
ة       ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث          إ ازة آمن ع بحي ة والتمت ة من جه  الملكي

ى        . للمأوى من جهة أخرى    درة عل دون الق دان األرض يفق د فق أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع
اطق ال       . تقديم النصح أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك       ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف ا    آ ي عاشوا به ت

ا                              م إليه م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن . لفترة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني
ر ملموسة ولكن يمكن               ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي آذلك فأن التدهور البيئي الناجم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س

  .  أيضًا في النموذجحسابها
  

  التهميش السياسي 
ادة                        إ ات إع وان ثابت ، أي أن عملي ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ن األشخاص المشردين في العدي

ا                  وا إليه ي نقل اطق الت يما في ضوء    التوطين تؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن وال س
  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة

  
  التهميش االجتماعي

ه                   إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي يعيش به يعني عادة فقدان التكامل االجتم
م           تم نقله ذين ي ة                    فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع أطراف المدين  للعيش ب

  . التحتية االجتماعية على حد سواء
  
  

  مخاطر أخرى 
قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ن فقدان المنزل واألرض ورأس المال االجتماعي        إ

ساء الالتي تعرضن    . ي قد تضر بهم وال سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخل  الطبيعية الت  وفي هذا السياق فان الن
  . للتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على انتهاك حقهن في السكن المالئم

  
  
  
  

  الخسائر المادیة لغير الضحایا 
  الشرطة

ذا                        ن المسئولون المخولون    إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ
اتهم                                   ذلك مرتب م وآ ام عمله إذا قمت بحساب عددهم مضروبًا في ساعات وأي ة ، ف ام للدول اق الع الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف

  .  حجم اإلنفاق العام الذي تتكبده الدولة في هذا الشأنوالمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على
  
  

  الجرافات 
ازلهم        ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . تسن المحاآم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال

ى     . ملياتانصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه الع           ائم عل ى الق ين عل وفي الحاالت األخرى فيتع
ات                   ذه العملي ل ه ام لمث اق الع د اإلنف شغلونها لتحدي ذين ي مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال

  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم
   القانون اممارسو

ستهلكون               ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق ا      إ اآم ي املون بالمح ألرض والسكن ألحد األشخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع
ة الخاصة لكل                   ه والتكلف ذي يبذلون د ال أن مستوى الجه ذلك ف ة ، آ المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزانية العامة للدول

  . تكلفة في اإلنفاق العامتساعد أيضًا في تقدير ال) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 
  

  الجيش 
وات المستخدمة         إ سية وهي الق ة العك ذلك في الحال ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ

د                   ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه ذه   لمنع مثل هذه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف ًا لوضع ه
  . التقديرات في نظر العامة



  
  القوات األخرى 

ذه                            ام والوظائف في حين أن ه بعض المه ام ب في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي
  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا

  
   البيروقراطية والمسئولين

ة    ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت ضمين عملي ضًا ت ك أي يمكن
  . وغيرها من المهام المكتبية في المؤسسات العامة في دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامة

  
  المادیة لغير الضحایا الخسائر غير 

  التكلفة االجتماعية 
شية                             إ ه ، حيث أن الظروف المعي ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل

ى خل         . المتدهورة في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي           ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم ة   آما أن فق ات عدائي ق عالق
ه                           م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . بين السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ

ة في                     ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل د ت سة ق شية البائ الظروف المعي
  . الرعاية الصحية التي تقدمها الدولةانخفاض 

  
  النظام المدني 

دهور    إ ة ت ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت صادية واالجتماعي وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم ن النظ
سكا                   اري لل ل اإلجب د رد          الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق ة تع زع الملكي دم ون ن واله

سكن            احترام الحق في ال ا ب ازاء عدم التزامه ة ب فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول
  . المالئم للسكان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذ

  
  الشرعية السياسية 

ى أرضها االنتهاآات             ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزا         إ ي ارتكبت عل ا الت ة ذاته ى شرعية الدول ة وحت سياسية والحكوم ب ال
تها                تم دراس ي ي التوازي ف  . تتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد من حقائق وأرقام حول الحالة المعينة الت ن إوب

زة          العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نت   ذه األجه تعادة شرعية ه ة اس ة الحال تكلف ه يتضمن بطبيع جت عن
  .  ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة

 
 مصفوفة الخسائر 

 
 قائمة محتویات السكن 

 
  أصحاب الواجب /بصاح. 8

 الواجب من الناحية القانونية إن المسئول عن رصد حق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب
مع اآلخرين إما في عملية االنتهاك أو في حل ) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . والمعنوية
ا إلى إن جمهور النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتم. المشكلة

أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه /صورة آاملة وواضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض و
  .اآلخرين من البداية وحتى الوقت الحاضر

  
يث أن الدولة هي وآما ذآر آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية ح

وتتمثل واجبات الدولة  . الكيان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوق
  :في ثالث نواحي

  تجنب الحرمان 
 حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان 
 .اندة والعدالة للمحرومينتوفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المس 

  وربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهل
وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب . حماية أو معالجة الحرمان وذلك من خالل العقبات المحددة آنفا

 .لكوارث الطبيعية أو الكساد االقتصادي العالميمثل ا
  



فمن الممكن . إن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تسهم في حدوث انتهاك
وربما تجد أن . نيين والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وط IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . هؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
أي في حالة (ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . لديها نفس األثر مثل الدين أو الممارسات االجتماعية التقليدية

الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا ار أو الفشل في حماية وضمان تقديم العوناإلنك
وفى بعض . تحصل على أصول بصفة منتظمة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليات إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضي

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . ياساتها الواضحة بشأن التعويضات و إعادة التوطينالحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية س
اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للمشروعات العامة الدولية ولذلك فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين 

  .المختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجب
  
 يجب أن نغفل حقيقة أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى وال

فما هي مسئولية الدولة في . ما آان عليه، من الممكن أن يكونوا أيضا أعضاء في المجتمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحايا
 هذا الوضع؟

  
ها الجهة القانونية المسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق إن الدولة بصفت

اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل مباشرة في تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان 
والمناطق التي تمارس فيها (لتنظيم سلوك األفراد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها 

إن معاهدات حقوق اإلنسان ...  أجل الحفاظ على الحقوقمن) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر
وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق 
اإلنسان من قبل أطراف ثالثة ليس فقط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ولكن 

  .عنية أو الدولة نفسهاأيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات الم
 

وللحصول على مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب الواجب وااللتزامات القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك استخدام 
بكفاءة بما أن آل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة من " طاقم األدوات"

  .ب الواجب الذين يتماشون مع هذا العنصرأصحا
 

  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين
هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات والتحرر من نزع الملكية؟ وما  

 هي تلك الخطوات المهملة؟
...) مثال عن طريق القضاء، العودة ، التعويضات، الخ(آثر ضعفا وساندت الضحايا هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واأل 

فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصة  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات 
  الوقائية واإلصالحية؟

مثل تعليم حقوق (دعم الحق في  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية ل 
ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه ....) اإلنسان، الحمالت، إعالنات الخدمة العامة، إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخ

 اإلجراءات؟ 
هل هي عقد أم . نتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقةما هي عالقة الدولة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باال 

 اتفاق معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاية سياسية، الخ؟ 
  

  إنكار المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟على  فاعلون آخرون أثرهل :أصحاب الواجب الثانویين
 

 عن إنكار حق  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ من هم  وما هل هناك فاعلون آخرون محليون غير الدولة مسئولين 
  ؟هي أدوارهم

 مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية (IFIs)ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية  
/ تؤثر على  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات في المجتمعاتأومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط التي 

  الدول المتضررة؟
ما هو دور وتأثير الشرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات والشروط الخاصة بحق  المعلومات، التعليم،  

  الدولة المتضررة؟/ المقدرة، بناء القدرات في المجتمع
 يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئولية انتهاك حق  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ والى أي مدى يمارسون آيف 

 االنتهاك؟بالتأثير على سياسات الدولة وبرامجها والقوانين الخاصة 
  



صة ما يؤثر على التزامات   يرتبط بحق السكن وخا هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 
 المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ ولو آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ 

  
ما هي تفاصيل تلك السياسات أو ميثاق العمل؟ وآيف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم و  

 ناء القدرات؟المعلومات، التعليم، المقدرة، ب
 

 هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر مع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟ 
 

 قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل يضعون العواقب المحتملة غير المقصودة في االعتبار؟ 
 

ما هي العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية انتهاك في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين،  
 حق  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟

 
حق اإلنسان في هل تفتقر السلطات المحلية إلى االستقاللية في تنمية السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان  

 المسكن المالئم وخاصة  المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات؟
 

هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستقاللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة  
  في االنتهاك وإنكار التزامات الدولة وسياستها الوطنية؟

 
  متقيي

إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة ب المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء  
 القدرات؟

  
إلى أي مدى يكون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة ب المعلومات، التعليم،  

 ت؟المقدرة، بناء القدرا
 
 
 

1.1. Actions 
The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 
but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.  
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(website regularly for updates and further reference org.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  



Develop “limited equity 
cooperatives”896 Gather information for 

community to consider 
tenure options 

Inform and train 
community in pursuing 
land-tenure options897 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate housing898 

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations 

and centers provide legal 
advice and representation 

to disadvantaged 
individuals and 
communities899 

Organize popular 
resistance to HRAH 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)900 

Community blocks housing 
rights violations by State and 

non-State entities 

Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH901 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns902 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)903 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

                                                 
896 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 

limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

897 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research and 
Education Program, University of California, 1996). 

898 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  

899 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 
Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

900 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

901 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 
902 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
903 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 



on an affirmative-action 
basis 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education904 

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)906 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 
to build strong 

argumentation905 
Public-information 

campaigns907 

Convince public of violations 
and need for resolution 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)908 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 
Community housing and built 

environment upgraded on-site 
as alternative to relocation. 

Organize and divide 
volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social 
capital909 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Establish a tenants union910
Community presents a 

common position in defense 
of its rights and interests 

                                                 
904 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 

guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 

905 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 
Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

906 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  

907 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
908 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

909 Ibid. 
910 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  



Identify and locate 
absentee landlord911 

Cooperate and negotiate912  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution913 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions914 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

Cooperate with National 
Human Rights 
Institutions915 

Propose and lobby for the 
implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights916 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner917 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing918 

Maintained and upgraded 
social housing 

                                                 
911 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
912 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

913 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

914 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 

915 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 
(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 

916 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action [Professional 
Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 

 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 
917 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

918 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 



Train in negotiation and 
mediation skills919 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing920 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 
Propose and implement 

National Shelter Strategy921 

Develop community/local 
government cooperation 

Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

rights systems)922 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 
retrogressive violations)923 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law924  

                                                 
919 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

920 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," in 
Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

921 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 

922 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 
E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 

923 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
924 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 



Law and policy enforced to 
respect, defend, promote and 

fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Violators prosecuted and 
punished Collect sufficient data to 

determine material and 
nonmaterial losses to 

victims of housing and land 
rights violations 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., 

India)925 
Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 
Lobby parliament 
Raise test cases, 

constitutional challenges 
through court system 

Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

Law promotes housing and 
land acquisition and retention 

in disadvantaged 
communities consistent with 

international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

Conduct national housing 
and land rights 
assessment926 

Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform927 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

                                                 
925 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 

prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   
926 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 
927 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-

hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 



Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions928 

Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 

strategy training929 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences930 

Present admissible 
evidence in litigation on 

behalf of victims931 Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

                                                 
928 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 

available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 

929 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 
(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 

930 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
931 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 



lawyers, prosecutors and 
judges932 

women and gender-
discrimination victims 

losses933 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  
Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up934 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  

                                                                                                                                                                      
932 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
933 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 

934 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 



Design, adapt and 
implement alternative-

finance schemes; (e.g., 
small savings toward 

common projects) and self-
financing for needy 

inhabitants (with freehold 
tenure options)935 

Establish and operate 
nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing936 
Organize self-help 

cooperation through 
rotating community credit 

(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing937) 
Immediate, diligent and 

effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Develop microcredit 
schemes (for upgrading 

and construction, but with 
social and legal 

components providing 
HRAH content)938 

Analyze economic costs of the various possible 
alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
935 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

936 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

937 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 

938 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 



Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit939 

Plan/undertake reconstruction,940 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective941 

Develop participatory 
budgeting942 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria943 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 

                                                 
939 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 

Community Lands Trust (1996). 
940 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 
941 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); Maria 

Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

942  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
943 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 



Legal recognition of 
traditional legal and tenure 

systems and provision of 
secure title945 

Legal recognition of tenure 
and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)944 
 

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)946 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees947 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses948 

Transitional justice (post conflict)949  

                                                 
944 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
945 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 
946 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
947 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
948 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

949 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  



Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission951 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced evictions/removals952

Social reconciliation 

Social reconciliation Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences950 

Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees953 
 

Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
 

  التقييم والمتابعة. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه .  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحركإن تقييم أي 

مراحل والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع التأآيد بشكل خاص على ال. مبسط لمهمات التقييم المحددة التي ستواجهها
  .النهائية والتصور المستقبلي

  :وألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييم
والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحركمتابعة الموقف بعد االنتهاء من  )2( والتحرك تقييم ) 1(

 -النجاحات(تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة المنظمة أو المجتمع أو الشبكة التي 
أما المستوى الثاني من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع ). النجاحات القريبة، الفشل والنتائج غير المتوقعة

                                                 
950 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
951 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

952 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 

953 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 
Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



ى إن آانت النتيجة النهائية قد أتت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب أو شبكة العمل على اختبار النتيجة النهائية لنر
وأخيرًا فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج . والسكان الذين تأثروا من النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفة

 .التاليالتحرك الهام، المتمثل في، تحديد 
 
 

 التحركتقييم  
 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية ضمن عملية تقييم النشاط ثالث عمليات متكاملةتت

  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 
  مراقبة تطور التنفيذ  

ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج ويجب أن يتضمن . تعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في عملية التعلم
مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي (المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

اختياريا أن ومن الممكن . ويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النشاط لعام أو أآثر). للموئل
تقدم التقارير بشكل اآثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة الحرآة مثل حاالت التهديد 

  .باإلخالء أو الكوارث الطبيعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرى
خذ في االعتبار أنه آلما زادت المشارآة آلما آانت النتائج أفضل مع اال. يجب أن يشترك مجموعة من الفاعلين في عملية الرصد

  )وضع أفضل= مشارآة أآثر (المتضمنة في التخطيط اإلستراتيجي ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
ند إما إلى منسق النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسأو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

أما الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون . النشاط أو إلى الموظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاط
 . أو الممولين/داخلي لصالح األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األعضاء و

التخطيط وصلة أنظر إلى (علق بتوآيل المهام وتقسيم العمل ومواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط وفيما يت
  ) المذآور آنفااإلستراتيجي

 
 مؤشرات التقييم الشكلي لإلنجازات 

لمنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاييس في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة المهام المنفذة عن طريق تقييم ا
  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك

وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا . آما يجب أن تقوم بوضع خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنفيذ المشروع
صحفية أو مسوح لآلراء أو تقارير خطية أو نتائج االختبارات لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك إما في شكل وثائق أو تقارير 

ومن المحتمل أن تتطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات تقييم سريع وجمع بيانات قليلة . الخ...الخاصة بجودة المياه
تدريب والدراسات البسيطة التي تستهدف التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت أو استمارات تقييم ال

  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط
  

  تقييم ومؤشرات أثار التطویر 
أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، / إن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم بها أنت ومنظمتك

أ على المخرجات وذلك من أجل تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن سيسهم في معرفة التغييرات التي تطر
  .المالئم

من الممكن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في المرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع 
     ويجب أن يسجل هذا التقرير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي .أو التقييم الناشئ عن االستخدام األولي لطاقم األدوات/و

تستفيد منها في المراحل التالية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع 
  . المعلومات التي قمت باستنتاجها

واحي التكتيكية التي ربما تحتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  ولخدمة الن ومن أجل الحفاظ على تماسك منظمتك
ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفاالتخطيط اإلستراتيجيأنظر (نقدي في ضوء األغراض واألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة 

  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي
  مجتمع العمل؟/  بمنظمةآيف يرتبط النشاط باألغراض الخاصة •
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ آيف يرتبط النشاط بالهدف •
 هل اعتمد النشاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟ •
 ما هي النتائج المتوقعة؟ •
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ •
 هل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ •
 ن النشاط؟ما هي الدروس المستفادة م •
 تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟/ آيف قام النشاط ببناء •
 مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير التجربة؟/ آيف قامت منظمة •



ى؟ أين؟ ما هي مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ مت/ آيف قامت منظمة •
 النتيجة؟

  هل آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟  •
  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط 

 
  متابعة الموقف 

) 2(نظري و تحديد إن آان اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز ) 1: (يحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقل
  .تحديد الخطوة التالية

 والتي نظرتها المحكمة Oostenberg وغيرها ضد مقاطعة  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 
جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص بحق اإلنسان في السكن ) 1999(الدستورية لجنوب أفريقيا 

 آيب الغربية   وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . ظل القيود القانونية المفروضة على ممارسة اإلخالء القسريالمالئم وفى 
 من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل 510 من البالغين وعدد 360 بضمان توفير السكن  والخدمات لعدد  Oostenbergووالية 

وحتى اليوم . دة والبقاء واالنتفاع من الخدمات العامة المرتبطة بهذا الحق وضمان حقهم في العو wallacedeneقهري في منطقة 
  .لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل آامل

 2000   في نهاية األمر عن القرار رقم Katzir ضد  قعدانوبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائيل الخاصة بعائلة 
 وهى مستوطنة تم بنائها على أرض فلسطينية وتدار وتمول أساسا من قبل الوآالة  ( Katzirللمحكمة العليا والذي قضى بأن 

باستبعاد غير اليهود من الحصول على " الجنسية" قد تعاملت بشكل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز على أساس ) اليهودية
 وهى عائلة من  قعدان Adil and Imanمان قعدان وحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، لم تتمكن عائلة عادل وإي. المسكن

والوآالة اليهودية مستمرة في توفير منافع األرض  . Katzirالمواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستوطنة 
  .فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"والسكن للحاصلين على 

 إال أنها فشلت  رة وإعادة التوطين والتي أسفرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمنوهناك أمثلة آثيرة لعمليات إخالء المناطق الفقي
وطاقم األدوات المذآور  شبكة حقوق األرض والسكنإن: ملحوظة. (في االلتزام بالعناصر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذ

ا ما يفتقر سكان المناطق التي يتم إعادة توطينها إلى السلع والخدمات غالب). هنا ال يشجعان على إخالء وإعادة توطين المناطق الفقيرة
العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع المناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائما ما يتعرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم 

  .لتقرير المصير
قوق السكن تحتاج إلى تناولها على الرغم من  أن بعض وما زالت هناك بعض الفجوات وأوجه القصور في جهود الدفاع عن ح

إال أن االختبار الرئيسي . المدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ما
  .ليظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق اإلنسان في السكن المالئم وعلى المدى الطوي

ومع تأآيد طاقم األدوات على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئم آنوع من أنواع استكمال 
إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطاقم األدوات . التوضيح النظري الخاص بهذا الحق في القانون

ت المذآورة في هذا المقام يجب أن تسهم أيضا في أن تكون ومن ثم فإن األدوا
معيارا حقيقيا للتقييم النهائي وذلك لمعرفة إن آانت األبعاد المكونة لحقوق اإلنسان 

  .يتم تنفيذها وهل هي موجودة بالفعل أم ال
يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان في 

معايير ملزمة لكل من الدول األطراف وممثليها ويجب عليهم السكن المالئم، وهى 
مجتمعك إلى أن هناك انتهاك أو تجاهل / فإن توصلت أنت أو منظمتك. تطبيقها

  .ألحد المعايير فيجب في هذه الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاع
مل، ولكن وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال هناك احتياج إلى مزيد من الع

، األدوات المطلوبة على األقل متوفرة إن آان عليك الرجوع إلى مرحلة التخطيط
 .ولذا يمكنك البدء اآلن

 
 



   المشارآة والتعبير عن الذات.ي
  المفهوم والمعنى. 1

. (Shue 1996)تعد المشارآة الفعالة في صنع القرار بمثابة أمر ضروري لتنفيذ آافة الحقوق األخرى وعناصر الحق في السكن
ويجب أن تتاح الفرصة لألفراد والمجتمعات للتعبير عن ومشارآة آرائهم على آافة مستويات ومراحل عملية صنع القرار فيما يتعلق 

والبد أن تضمن الدولة . آما يجب أن تتم استشارتهم وأن يتمكنوا من المساهمة في تلك العملية. بتوفير والحق في السكن المالئم
  .صول لمراآز صنع القرار وأن تحارب بقوة ممارسات الفساد والتزويرإمكانية الو

  
ويشمل الحق في التعبير عن الذات، فيما يتعلق بالحق في السكن المالئم، الحق في المشارآة الفعالة في القرارات المؤثرة على السكن 

 آسب العيش، مواصفات السكن والجوانب العملية والتي تشمل الموقع، األبعاد، االتصال بالمجتمع، رأس المال االجتماعي وسبل
والبد أن تضمن الدولة عدم قيام قوانين وسياسات البناء واإلسكان بتحريم أو إقصاء حرية التعبير عن الذات بما في ذلك . األخرى

م المتناسق والفعال للمجتمع آما يجب احترام، حماية، نشر وإعمال الحق في التعبير عن الذات لضمان التصمي. التنوع الثقافي والديني
باإلضافة إلى التنفيذ والصيانة إذ أن مخاطبة اهتمامات وتفضيالت الجهات المتعددة ال يمكن أن يحدث إال من خالل التعاون في 

  .وضع آرائهم في االعتبار
 
  المصادر. 2

اعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي ، أهم القو2، الخطوة رقم شبكة حقوق األرض والسكن في هذا الجزء" طاقم أدوات"يقدم 
وتسعى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان . تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم

  .وسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصادر الشعبية اإلضافية في المستقبل
ة التزامات             يعد من الحيوي التر    آيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني

ذا الكوآب       ى ارض ه سانية  موازية على معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن شعبية مطالب     . آحق دم المصادر ال وتق
صنيفها          " تنشأ" تم ت ى ي سان حت ة أول األمر                        مع لغة حقوق اإلن سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق  وجمعه

  . آمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مختلفة من النضال التاريخي
  

  السلطة القانونية
تكون القانون العرفي ي. يرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل مستويات مختلفة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلك

ا                             رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي ة وي دول أساسية للغاي من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال
ة      سان                       . ملزمة لكافة األطراف القانوني وق اإلن ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال سان، الكي وق اإلن المي لحق ر اإلعالن الع ر   ويعتب ، اآث

ذ                  ق والتنفي ضمان التطبي األمثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل
  .الكامل

  
 منها وتنشئ آل. ملزمة لكافة الدول المصدقة األطراف فيها) العهود، المواثيق، االتفاقيات(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 

توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانونية الدولية أن يلعب آل . آيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيق
يتحدد تعريف قانون المعاهدات في . ويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا لطبيعتها الملزمة. منهما دورًا

  .أي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليمية: هأن
  

الخ والتي تعد ...تشمل أدوات القانون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات العامة
تضم تلك الفئة أيضًا . ن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصةالتزامات متعددة األطراف ناتجة ع

اإلرشاد العام والخاص بدولة معينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة 
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) القرارات(ولة باإلضافة إلى تلك األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية للد

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية
 العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا بالفعل، تعكس اإلرادة السياسية الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للمواد

  .بدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وبدون آليات المراقبة القانونية الموازية
  

زيًا الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام موا" تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
يتبعها المصادر اإليضاحية لألدوات ) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال 

  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 
  

  قانون المعاهدات الدولية 
  قانون المعاهدات اإلقليمية
  الفقه واألدوات المثبتة

  



  قيالجدل األخال
  

تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقوق في حد 
  .آما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ولكنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقة. ذاتها

  
الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : عناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئم" زغةالحقوق البا"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل - دائمة السعي نحو الكمال-فالمصادر الشعبية هي مؤشرات للخصوصية . أخرى

  .حقوق اإلنسانالمشكالت التي تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتمع 
  

. المصادر العامة: تحت عنوان) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 
وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعادًا قانونية بمعنى آونها مادة للمعايير القانونية 

  .تقبليةالمس
  

شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام، والعلوم الطبيعية " طاقم أدوات"إننا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في 
باإلضافة إلى األشكال ) اإلضرابات(واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات العمالية 

  .المبادرات العامة والجماعية لحل المشكالتاألخرى من 
  

  .المائلعن المصادر القانونية من خالل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط " طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

د قانوني إذ يقدم يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلقة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو بع
 ولكنها -وتشمل األمثلة أحكام وقرارات خاصة بحاالت محددة . األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة

إسرائيل /   لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال والصراع القانوني في قبرص، فلسطين-ذات صلة دولية
  :قياوجنوب أفري

   
، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألراضى ILA)(قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية 

للمحكمة العليا في  6698/95إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم 
  .لياإسرائيل جلسة محكمة العدل الع

  
إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطني 

  ..(1999) 6826/99وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم 
  

 18 – 40/ 1993/ 435/ 514بية لحقوق اإلنسان، قضية رقم ، المحكمة األورو) وملحقاتها50المادة (لويزيدو ضد ترآيا 
  .1996ديسمبر 

 
 

 مصادر قانونية 
  

  :القانون العرفي الدولي
  

  ) 1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
ادة  ة  . 1: "21م ي حري ارون ف ين يخت ا بواسطة ممثل رة وإم ا مباش ده، إم ة لبل شئون العام ي إدارة ال شارآة ف ل شخص حق الم   . لك

ى        . 3. لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده          . 2 م، ويجب أن تتجل إرادة الشعب هي مناط سلطة الحك
إجراء                    سري أو ب اخبين وبالتصويت ال ين الن ساواة ب دم الم ى ق ام وعل هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع الع

 ."التصويتمكافئ من حيث ضمان حرية 
 

 :قانون المعاهدات الدولية
  

  )1994(اتفاقية مكافحة التصحر 
ذلك                        "): هـ (2. 10مادة   ستعملي األراضي، وتحدد آ ة وم ة أدوار آل من الحكومات والمجتمعات المحلي تحدد برامج العمل الوطني

اي                 . الموارد المتاحة والالزمة   ور، م ة أم ة، في جمل رامج العمل الوطني وخى ب سياسات وتعزز األطر      : ... ليويجب أن تت روج ال أن ت
سكان         ستويات، وال ع الم ى جمي ات عل انحين، والحكوم اط الم ين أوس شراآة، ب ن ال روح م سيق ب اون والتن ي التع سيةالتي تنم المؤس

ى     أن تتيح المشارآ  ...المحليين، والجماعات المحلية، وتيسر وصول السكان المحليين إلى المعلومات والتكنولوجيا المالئمة           ة عل ة الفعال



يما                            سواء، والس ى ال اًال عل ساء ورج ين، ن سكان المحلي ة وال ر الحكومي ة من جانب المنظمات غي ة واالقليمي األصعدة المحلية والوطني
مستعملو الموارد، بما في ذلك المزارعون والمشتغلون بالرعي والمنظمات الممثلة لهم، في تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ                 

  ."ض برامج العمل الوطنيةواستعرا
 

  ) 1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
ة                     ": 1-22مادة   ا من أجل حماي ضمام إليه ات واالن شاء النقاب لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إن

   ."مصالحه
 "شرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مبا"): أ (25مادة 

 
 ) 1965(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

سبب        : "....5مادة   ز ب سان، دون تميي تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق آل إن
الحقوق السياسية، ) ج:.. (اإلثني، في المساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية    العرق أو اللون أو األصل القومي أو        

م وفي إدارة                   ساوي، واإلسهام في الحك ام المت راع الع ى أساس االقت يحًا ـ عل ًا وترش ات ـ اقتراع وال سيما حق االشتراك في االنتخاب
 ..."الحق في السكن" 3) "هـ...   (ظائف العامة على قدم المساواةالشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الو

 
 

 :قانون المعاهدات اإلقليمية
  

  )2000(ميثاق الحقوق األساسية للحقوق األساسية 
ة             :  حق آبار السن   :25مادة   يقر االتحاد ويحترم حقوق آبار السن في أن يحيوا حياة آريمة ومستقلة، والمشارآة في الحياة االجتماعي

 .والثقافية
ادة  ة : 26م خاص ذوي اإلعاق دماج األش ي     : ان راءات الت ن اإلج تفادة م ي االس ة ف خاص ذوي اإلعاق ق األش رم ح اد ويحت ر االتح يق

 .وضعت لضمان استقاللهم وتكاملهم االجتماعي والمهني والمشارآة في حياة المجتمع
 
  

  )1981(الميثاق االفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
ارهم      لكل   .1: "13 تم اختي ين ي ق ممثل المواطنين الحق فى المشارآة بحرية فى إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طري

دهم     .2. بحرية وذلك طبقا ألحكام القانون     ة فى بل ولى الوظائف العمومي  لكل شخص الحق فى     .3.   لكل المواطنين الحق أيضا فى ت
 ."مة وذلك فى إطار المساواة التامة للجميع أمام القانوناالستفادة من الممتلكات والخدمات العا

 
  االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان

   : يتمتع آل مواطن بالحقوق والفرص اآلتية-1  حق المشارآة في الحكم. 23مادة 
ة   -أ ارون بحري ين يخت ة      أن ينتخب وين -ب  ؛ أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثل ات نزيه تخب في انتخاب

   تجري دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛
ده           -ج ة في بل د الوظائف العام ع، فرصة تقل ساواة مع الجمي دم الم ى ق وق      -2  . أن تتاح له، عل نظم ممارسة الحق انون أن ي  يمكن للق
ة وقناعة والف ة والعقلي ة المدني ة واألهلي ة والثقاف سية والمسكن واللغ سن والجن ى أساس ال ط عل سابقة، فق رة ال ي الفق ذآورة ف رص الم

  ."القاضي المختص في دعوى جزائية
 

  )1948(ميثاق منظمة الدول األمریكية 
صادية       اقتناعًا بأن اإلنسان يمكن أن يحقق فقط النجاح الكامل لطموحه من خال            ":45مادة   ة اقت ل نظام اجتماعي عادل في وجود تنمي

ة   )د(: ... توافق الدول األعضاء على تكريس آل الجهود لتطبيق المبادئ واآلليات التالية          –وسالم حقيقي    ة وفعال  نظم وإجراءات عادل
ل،                       ة مصالح المجتمع بالكام ام الواجب بحماي اج مع االهتم ين قطاعات اإلنت ا ب شارآة    )و( ...للتشاور والتعاون فيم ادة م دماج وزي  ان

سكان   ن ال شية م ات الهام ة  –القطاع ة والريفي اطق المدني ن المن ل م ي آ ة  – ف ة والثقافي ة والمدني صادية واالجتماعي اة االقت ي الحي  ف
ديمقراطي، و                         دعيم النظام ال اعي، وت اء االجتم ة االرتق ومي، وسرعة عملي دعيم  والسياسية لألمة من أجل تحقيق التكامل للمجتمع الق ت

 "  آافة الجهود الشعبية للتنمية والتعاون من أجل تنمية وتقدم المجتمع،
 

 الفقه واألدوات مثبتة
  

  )2000(إعالن المنامة بشأن المدن والمستوطنات البشریة في األلفية الجدیدة 
ال الكامل والمطرد للحق في اإلسكان ال              ) ب: (نؤآد مجددًا التزامنا باآلتي    -10 ه في           العمل نحو اإلعم ا هو منصوص علي م آم مالئ

ا        ) هـ . (جدول أعمال الموئل والصكوك القانونية الدولية، في إطار التشريعات المحلية   ز دوره ادة تعزي رأة وزي ين الم ى تمك العمل عل
  ."في عملية صنع القرارات



  
  )1995) (إعالن الرباط(اإلعالن العربي عن التنمية المستدامة للمستوطنات البشریة 

  ...والمنطلقات العامةالمبادئ 
ستدامة                        المرأة. 3 ة الم ق التنمي يًا في تحقي صرًا أساس ل عن ًا فحسب، ب ع، ال بوصفها أم ة في المجتم الغ األهمي ال ب .  تضطلع بدور فع

ستوطنات        يط وإدارة الم سكن، وتخط اج ال ل إنت ة مراح ي آاف راآها ف ا وإش ة حياته سين نوعي ة لتح ات الالزم وفير المتطلب ي ت وينبغ
  ...يةالبشر

يم          . عنصر أساسي في حرآة التطور واالنتاج في المجتمع     الشباب   -5 م في التعل امهم الفرص الواسعة الخذ حقه اح أم وينبغي أن تت
ة            والتدريب، وتأمين حقهم في العمل والحصول على المسكن المالئم لتكوين األسرة، وتمكينهم من المشارآة المجتمعية الفاعلة في آاف

  ....المستدامةفعاليات التنمية 
    

ة     . 10 ة (المشارآة الشعبية والمجتمعي ه، وفي حشد                       )الجماعي ذه ومتابعت رار وتنفي ا، وفي صنع الق سياسات ومراجعته  في وضع ال
  ...الموارد المحلية، أمر أساسي لتطوير المستوطنات البشرية 

  ..تعهدات 
  "ار وادارة المستوطنات البشرية وتنميتها العمل على تعزيز دور المرأة والشباب في المسارآة في صنع القر-9
  

م                    ام رق ة، التعليق الع ة و الثقافي صادیة و االجتماعي الحقوق االقت م          4اللجنة المعنية ب سكن المالئ ادة   (، الحق في ال من  ) 1(11الم
  )1991(، )العهد

ائر                           "-9 ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي سكن المالئ إن الحق في ال وحظ أعاله، ف دين      وآما ل ة في العه سان المبين وق اإلن حق
ة           . الدوليـين الخاصين بحقوق اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة         ـوم آرام وقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفه

ر والحق في ح          -ويضاف إلى ذلك أن التمتع الكامل بسائر الحقوق         . اإلنسان ومبدأ عدم التمييز    ة التعبي وين    مثل الحق في حري ة تك ري
ات  ة (الجمعي ن الجماعات المحلي ك م ر ذل ستأجرين وغي ل رابطات الم ي  )مث ه والحق ف ة إقامت ار بحري ي أن يخت شخص ف ، وحق ال

ع                   -المشارآة في اتخاذ القرارات العامة       صالح جمي ه ل م والمحافظة علي سكن المالئ  هو أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في ال
 .."..الفئات في المجتمع

ذه               "... .12 ي له سان، ينبغ وق اإلن ائر حق رام س مان احت ل ض ن أج ذلك م ا، وآ تراتيجية وفعاليته اق االس ق بانطب باب تتعل وألس
سكن                 ى ال رون إل االستراتيجية أن تعكس استشارة ومشارآة جميع المعنيين باألمر، بمن فيهم األشخاص الذين ال مأوى لهم والذين يفتق

ى مم   م باإلضافة إل يهم المالئ ة         . ثل سلطات اإلقليمي وزارات وال ين ال سيق ب ي تضمن التن اذ الخطوات الت ك، ينبغي اتخ ى ذل وعالوة عل
صلة          خ           (والمحلية بغية التوفيق بين السياسات ذات ال ة ال ة والطاق صاد والزراعة والبيئ ا في        .) في االقت وااللتزامات المنصوص عليه

 . من العهد11المادة 
  

  )1976(أن احمایة والدور التاریخي للمناطق التاریخية توصية هيئة اليونيسكو بش
شارآة". 3 شجيع وانخراط إن م ى الت ة وينبغي أن يلق امج الحماي سكان أمر أساسي لنجاح برن اطق . ال ة والمن دن التارخي ة الم فحماي

  ."الحضرية تهتم بسكانها في المقام األول
 

  )1976(إعالن فانكوفر للمستوآنات البشریة 
  ."األشخاص لهم حق وواجب المشارآة، فرديًا أو جماعيًا في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج لمستوطناتهم البشريةجميع ". 13

ى                       ؤثر عل ي ت رامج الت سياسات والب شيل ال والكرامة اإلنسانية األساسية حق للجميع، فرديًا وجماعيُا للمشارآة مباشرة في صياغة أو ت
ذا              وعملية االختيار والتنفذ ل   . حياتهم ل ه شرية ينبغي أن يصمم بوضوح لتفعي مدى معين من التحرك من أجل تحسين المستوطنات الب
  "؛10فقرة (الحق 

  
   إعالن الحق في التنمية 

شارآة                        ". : 1-1مادة   شعوب الم ع ال سان ولجمي ه يحق لكل إن ل للتصرف وبموجب ر قاب سان غي وق اإلن ة حق من حق الحق في التنمي
ة     ق تنمي سان               واإلسهام في تحقي وق اإلن ع حق ال جمي ا إعم ي يمكن فيه ة الت ذه التنمي ع به ة وسياسية والتمت ة وثقافي صادية واجتماعي اقت

  .والحريات األساسية إعماال تاما
ع             ". : 2-8مادة   ام لجمي ال الت ينبغي للدول أن تشجع المشارآة الشعبية في جميع المجاالت بوصفها عامال هاما في التنمية وفى اإلعم

 ."انحقوق اإلنس
 

  )1992(، اعتمده المؤتمر العالمي لألمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية 21جدول أعمال 
ينبغي تعزيز وتنسيق  مبادرات إضافية تضم البنك الدولي، وبنوك التنمية اإلقليمية  والهيئات الثنائية وأيضًا حاملي األسهم                    ": 20. 7

وطن دوليين وال ين ال ام، خاصة الممثل ةمن ذوي االهتم ات المحلي ة . يين للهيئ صاء، مأسسة مقارب ي، حسب االقت ة ينبغ دن الفردي والم
ة حضرية                           اعلين المنخرطين في تنمي ين الف ستمر ب ى حوار م اًءا عل ستدامة، بن ام، القطاع    (تشارآية للتنمية الحضرية الم القطاع الع

  ."، خاصة النساء والشعوب األصلية)الخاص، والمجتمعات
 



  )1996) (الموئل الثاني( المستوطنات البشریة إعالن اسطنبول بشأن
درجاً                    ": 8 ًا ومت . وإننا نعيد تأآيد التزامنا بإعمال الحق في المسكن المالئم على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية إعماًال تام

امين والخاصين             شطة من جانب شرآائنا الع شارآة الن ق الم ى تحقي ة     ووضوًال إلى تلك الغاية، سنسعى إل ى آاف وميين عل ر الحك  وغي
ول                            م معق ى مسكن مالئ ساواة في فرص الحصول عل ز، والم المستويات من أجل آفالة الضمان القانوني للحيازة، والحماية من التميي

 ."التكلفة لجميع األشخاص وأسرهم
  
  )1996) (الثانيالموئل (ول أعمال الموئل، اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثاني بشأن المستوطنات البشریة دج

دور                              :.44 ام ب سي للقي ام والخاص وفي القطاع األطل سية في القطاعين الع ة الرئي ع الجهات الفاعل إننا نلتزم باستراتيجية تمكين جمي
  . في تنمية المستوطنات البشرية والمأوى-المقاطعة والحواضر والمستويات المحلية/  على المستوى الوطني ومستويات الوالية-فعال

  
م                       إعال ة لألم ة العام رار الجمعي ن بشأن المدن والمستوطنات البشریة األخرى في األلفية الجدیدة، اعتمد ونشر علي المأل بموجب ق

  2001یونيه  / حزیران9 دروتها اإلستثنائية الخامسة والعشرین المؤرخ في 7المتحدة 
ة المستوطنات             - 44 سين            ونلتزم بتحقيق هدف المساواة بين الجنسين لدى تنمي ين الجن ساواة ب شجيع الم ى ت زم عل د الع شرية، ونعق الب

ا                           ستدامة حق شرية تكون م ة مستوطنات ب شيط تنمي ر وتن ة لمكافحة الفق ك من الطرق الفعال ار ذل ذلك   . وتمكين المرأة، باعتب زم آ ونلت
شرية  بوضع وتعزيز السياسات والممارسات التي تشجع مشارآة المرأة مشارآة آاملة وعلى قدم المساواة ف    ي تخطيط المستوطنات الب

  واتخاذ القرارات المتعلقة بها؛ 
ى                             - 45 شرية عل آوي والمستوطنات الب ل الم ة لتموي ة مالئم د وتطوير نهج ابتكاري ة وتحدي ة القائم  ونلتزم أيضا بتقوية اآلليات المالي

شريعية                 . جميع المستويات  ى االضطالع بإصالحات ت زم عل دون الع ك، نحن عاق ى           وعالوة على ذل رأة الوصول إل يح للم ة تت  وإداري
ك من الممتلكات                          ر ذل تالك األرض، وغي راث وفي ام الموارد االقتصادية بشكل آامل وعلى قدم المساواة، بما في ذلك الحق في المي

 ونحن مصممون   .واالئتمانات والموارد الطبيعية والتكنولوجيات المالئمة، وآفالة حقها في ضمان الحيازة، وفي إبرام اتفاقات تعاقدية    
ة ويكون               اءة والفعالي اح والكف سم باالنفت ل إسكاني يت على العمل من أجل أن تتاح للجميع فرص متساوية ومتزايدة للحصول على تموي
مناسبا، وعلى تشجيع آليات االدخار في القطاع غير الرسمي حيثما يكون ذلك مناسبا، وعلى تقوية األطر التنظيمية والقانونية وتعزيز 

 رة على اإلدارة المالية على جميع المستويات؛القد
 

  ) 2001(إعالن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة، والتمييز العنصري، وآره األجانب وما یتصل بذلك من تعصب 
ا                .34 سار الت ز العنصري واالسترقاق، وإلنك ريخ  نسلم بأن المنحدرين من أصل افريقي مازالوا منذ قرون ضحايا للعنصرية والتميي

وعليه ينبغي االعتراف بحقوقهم في االشتراك النشط في وضع النظم والبرامج التعليمية  وتنفيذها وتطويرها، بما ... آثيرًا من حقوقهم
  في ذلك النظم والبرامج ذات الطابع المحدد والمميز؛ وآذلك حقهم، حيثما آان ذلك منطبقا، في أراضيهم التي سكنها أجدادهم؛

ة الحضرية واالستيطان                         الدولیحث  . "102 ة التخطيط في خطة التنمي  على تشجيع اإلندماج السكني لكافة أفراد المجتمع في مرحل
  "البشري، وآذلك عند ترميم مناطق اإلسكان العام المهملة، بغية مكافحة االقصاء االجتماعي والتهميش؛

 بما فيها التدابير االجتماعية، إلى تصحيح األوضاع التي تعوق ...نسلم بضرورة اتخاذ تدابير خاصة أو القيام بأعمال ايجابية         ".108
التمتع بالحقوق واألخذ بتدابير خاصة لتشجيع مشارآة جميع المجموعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية مشارآة متكافئة في جميع  

األمر الذي قد ينطوي في بعض ...واإلسكان  ... في   وينبغي أن تشمل تلك األعمال تدابير لتحقيق التمثيل المناسب        ...قطاعات المجتمع   
  "الحاالت على إصالحات انتخابية وإصالحات زراعية وحمالت ألجل المشارآة على قدمالمساواة؛

 
  )2002(خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

ة في اتخ           ")د (7 شارآتها الكامل ساني في         تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وم يم المنظور الجن صعد، وتعم ع ال ى جمي رار عل اذ الق
اة وصحتهما                          رأة والفت رأة، وتحسين مرآز الم ز ضد الم جميع السياسات واالستراتيجيات، والقضاء على جميع أشكال العنف والتميي

صاد                  ى الفرص االقت ساوية للوصول إل ة والمت يم   وحالتهما االقتصادية عن طريق توفير االمكانيات الكامل ان والتعل ية واألرض واالئتم
 "والخدمات الرعاية الصحية؛

 
  مصادر شعبية 

  
  )2003(مشروع ميثاق شعوب جبال العالم : إعالن آيتو

 (Association des populations des Montagnes du Monde, 2003)  
ستقبلهم            ين لم د من أ    . إن شعوب الجبال البد أن يستعيدوا دورهم آالفاعلين الحقيقي ك          والب اتهم، وذل ستعيدوا سلطتهم إلدارة مقاطاع ن ي

يهم شارة ممثل ى نحو ديمقراطي وباست ي يجب أن تتطور عل ة والت ة العام دون الخضوع ألدوار للمنفع يس ب تمكن من . ل د ال ا نري إنن
د ث    . استغالل مواردنا واالنتفاع بشكل آامل من نتائجها االقتصادية        ا، ونري درك قرارن درتنا ون ى     نريد أن نختار ق م أفضل عل ة تحك اني

ا         . قنوات ومسارات منتجاتنا   ى        . نريد علماء وخبراء، أيا آان تخصصهم، للعمل معن ستويات أعل ى م د أن نكون حاضرين عل ا نري إنن
ا   . حيث تتخذ القارات االستراتيجية التي تؤثر على مستقبلنا     ا ومنظماتن نريد أن يتم االعتراف بنا آشرآاء حقيقيين، من خالل مجتمعاتن

  . بحق ملزم لإلسهام في القرارات التي تؤثر عليناو
  



  )2001(الميثاق الخاص بمنظمات السكان 
  مقترح قدم إلى الجمعية العالمية لتحالف المواطنين من أجل عالم مسئول جماعي ومتحد

سكن     ".3 ضرية وال سياسات الح د لل يط والتحدي ي التخط ة ف شعبية االجتماعي شارآة ال ي الم ق ف تعادة الح ع  إن اس ك من ي ذل ا ف ية، بم
ة         ة البيئي سمح         . الكوارث، تقوم على اإلدارة الديمقراطية للمقاطعات والحماي ا ي ة، بم املة وديمقراطي سياسات أن تكون ش ذه ال د له والب

شكالت       ة الم ة لمحارب ك آطريق سنين ، وذل ال والم شباب واألطف ساء وال ال والن ة للرج سانية الكامل ة واإلن ة االجتماعي ق التنمي  بتحقي
 ."االجتماعية الحضرية التي تظهر في مدننا اليوم مثل العنف الحضري

  
  )2001(مشروع ميثاق عالمي حول الحكم المحلي 

دني في                   ": 2-10،  1-10مادة   شعبية واالنخراط الم شارآة ال ة للم د األشكال المكالئم ة أن تختص بتحدي ينبغي على السلطات المحلي
اعلين     .  المجدتمع صنع القرارات وـحقق وظيفتهم في قيادة      وينبغي أن تمكن السلطاتالمحلية من تأسيس وتطوير الشراآات مع جميع الف

 ."في المجتمع المدني، خاصةالمنظمات غير الحكومية والمنظمات القاعدية، ومع القطاع الخاص وغيرهم من حاملي األسهم المهتمين
  

  )2001(نصریة إعالن ملتقى المنظمات غير الحكومية بصدد مؤتمر مناهضة الع
ا                     ".367 يوصي بأن تقوم الدول بإلغاء القوانين والسياسات التي تنكر أو تحد من حقوق الحصول على الموارد واألاضي األصلية، بم

يهم        ي أراض ق ف م األح ديرين ه الك وم لية آم شعوب األص د بال شكل مؤآ رف وب ة، وتعت وارد تحت الترب ي الم وق ف ك الحق ي ذل ف
واردهم ى ال . وم ة      ويجب عل وارد الطبيعي اه واألراضي والم ث للمي ب والتلوي اء التخري ة إلنه دابير فعال ور ت ى الف ذ عل دول أن تتخ

 ."األصلية، ونزع الملكية وانكار الحصول على المياه، واألرض والموارد الطبيعية
ة   تطالب المنظمات بأن تتخذ الدول تدابير فورية وفعالة النهاء تخريب وتلويث المياه واألرا           .374 ضي والمقاطعات والموارد الطبيعي

ة          األصلية ى أدوات             .  ونزع الملكية وانكار الحصول على المياه، واألرض والموارد الطبيعي شكل خاص عل ؤثر ب ة ت والعنصرية البيئي
 ." العيش التقليدية للشعوب األصلية، وممارساتهم الثقافية والروحانية ومواقعهم المقدسة والتاريخية

أن ". 320 ي نوصي ب ة ف ة والقومي ة حق االجماعات العرقي ددة األطراف والثنائي ة المتع ات التنمي ات وهيئ خطط :.. تضمن الحكوم
يهم   ؤثر عل ي ت ة لت رامج التنمي شروع    . وب دورة الم ل ل ع المراح الل جمي فافة خ املة وش ون ش ي أن تك شارآة ينبغ ذه ال ة . وه وطبيع

ات التقليدي  ع العملي سقة م ون مت ي أن تك شارآة ينبغ ذلك الم وا آ ة، إذا طلب ة والقومي ات العرقي رار للجماع صنع الق الء . ة ل وينبغي إي
روس             املين لفي ال والح اقين، واألآق سنين، والمع ساء، والم ى الن ور، إل دز داخل الجماعات     HIVاالعتبار، من جملة ام  ومرضى األي

  ."نميةالعرقية والقومية، والسماح لهم التعبير عن إدراآهم للحقوق والحاجات إلى الت
ة                      ".375 وقهم المدني ز حق رامج لتعزي ة بتطوير ب شارآة آامل ساء األصليات وبم دول األصلية مع الن توصي بأن تقوم الحكومات وال

ي                       ة الت ة المشكالت العاجل اعي  والعرق؛ ومواجه وع االجتم والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وانهاء الحرمان بسبب الن
  ."..يع مجاالت الحياةتؤثر عليهم في جم

  
  )2000(الميثاق األوربي لحقوق اإلنسان في المدینة 

ادة  سياسية،: 8م شارآة ال ار الحر  . 1" حق الم ن خالل االختي ة م سياسية المحلي اة ال ي الحي شارآة ف واطنين بحق الم ل الم ع آ يتمت
ين    ين المحلي ديمقراطي للممثل راع اإل  . 2وال د حق االقت ة لم دول الموقع د ال سكان   تجته ي لكل من ال سلبي في النطاق المحل ابي وال يج

ة     ي المدين امين ف دة ع امتهم لم د إق وطنيين بع سكان ال ن ال رون م ذين ال يعتب الغين وال ين الب شارآة  3 .المقيم ى الم شجيع عل تم الت  ي
ذا الغرض يم                     ق ه ة ولتحقي د الحكومات المحلي ًا لتجدي ي تجرى دوري ات الت دا عن االنتخاب اتهم    الديمقراطية بعي واطنين ومنظم كن للم

ى                                ى مصالح المجتمع المحل ؤثر عل ي ت ة حول التحديات الت سلطات المحلي ة وطلب االستجواب من ال المشارآة في المناظرات العام
راد           " االستفتاء المحلى "ويمكنهم آذلك التعبير عن آرائهم إما بشكل مباشر من خالل            ة وعمل األف . 4. أو من خالل االجتماعات العام

نظم الهيكل االدارى                                 للح ا ت ة آم وم المدن بوضع  نظام للحكوم ة تق دن المختلف شريعات الخاصة بالم ا للت اح وطبق فاظ على مبدأ االنفت
  ..بشكل يزيد من آفاءة المسئولية التى يتوالها المحافظون تجاه المواطنين وآذلك مسئولية االدارة المحلية تجاه الجهات الحكومية

اع                 1 الجمعيات وفي االجتماع وفي التظاهر         الحق في تكوين  : 9مادة   واطنين في التجمع وفي االجتم وق الم راف وضمان حق  االعت
تقالليتها،                   2 والتظاهر، ق باس ا يتعل ة فيم را عن المواطن ة       . 3 تشجع السلطات المحلية الحياة التعاونية تعبي اآن العام ة األم وفر المدين ت

  .غير الرسمية آما تمنح الجميع فرصة التمتع بهذه األماآن في إطار القواعد المنظمة لهاالالزمة لعقد االجتماعات العامة والتجمعات 
 

ادة  ة، : 28م ضرائب والموازن ات ال دخل  . 1آلي شروط الخاصة بال سمح ال ات بحيث ت ل الموازن سئولية عم ة م دول الموقع ل ال تتحم
اق        ذا الميث ا في ه وق المنصوص عليه ذ  . واإلنفاق بتنفيذ الحق ق ه ة نظام      ولتحقي سلطات المحلي ة  "ا الغرض تضع ال ". آةاشرال موازن

ل اإلجراءات                        ة عن تموي ذه الطريق م به ويتمكن المواطنون، الذين يتجمعون في تجمعات أو قطاعات أو جمعيات من التعبير عن رأيه
  .للتمتع بتلك الحقوقالزمة ال
  

  )1995(إعالن القدس 
  )ةمشروع ميثاق حرآة الحقوق السكنية الفلسطيني(
ق                          آفالة. "2 ين عن طري سكان المعني شارآة ال سكن دون م  أاليتخذ قرار مهم يتعلق بالسياسة والتخطيط والتنفيذ واإلدارة في مجال ال

اع بالخدمات                    ة بالبيت واالنتف شية والعناي ى عن إدارة األسرة المعي سئولة األول ي هي الم هيئات استشارية وخاصة مشارآة المرأة الت
  .ة لألسرةالمجتمعية بالنسب



 ." قوة المجتمع المحلي األساسي ومشارآة المرأة، بصفتها هذه لتساهم في تصميم وتنفيذ مشاريع السكن وإدارتهاتعزیز
 

  )1995(إعالن بانكوك للمنظمات غير الحكومية حول حقوق اإلنسان 
ق  تمكين للشعوب ومشارآة علىمستوى القاعدة من في شكل ينبغي أن تدرك ]الديمقراطية"[. 6  الناس والمستويات األخرى عن طري

ة          . عمليات ومؤسسات متفاعلة ومسئولة على المستويين المحلي والقومي     سائلة الدول ساد وم دًا والتحرر من الف ًا جي وهي تتطلب حكم
اس   ام الن رى أم سلطات األخ ات         . وال ات، أي األقلي ي األغلبي ة ف ر المنخرط ات غي ك الجماع شارآة تل ة وم ن حماي ور م ي تط وه

  .وهي تتناسج مع قضية األرض والعدالة االجتماعية للريفيين والجماعات األخرى المحرومة. الجماعات المستضعفةو
 
 

 التعبير عن الذات
  

 مصادر قانونية 
  

  القانون العرفي الدولي
  

  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
ار     لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذ        " :18مادة   ه في إظه ده، وحريت ا الحق حريته في تغيير دينه أو معتق

  ."دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حده
اق اآلراء دون مضايقة،          ": 19مادة   ه في اعتن ذا الحق حريت شمل ه ر، وي رأي والتعبي ة ال  وفى التماس   لكل شخص حق التمتع بحري

 ."األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
  
 

 قانون المعاهدات الدولية
  

  ) 1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
ه في    . بيرلكل إنسان حق في حرية التع.  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ": 2-19،  1-19مادة   ويشمل هذا الحق حريت

وع أو           وب أو مطب ى شكل مكت ار للحدود، سواء عل التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتب
 ."في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

  
 ) 1965(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

سبب                   "....:5مادة   تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز ب
ة    " 7) "د(العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، في المساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية   الحق في حري

 ..."الحق في السكن" 3) "هـ(الحق في حرية الرأي والتعبير  " 8"الفكر والعقيدة والدين 
 
 

  قانون المعاهدات اإلقليمية
  

  )2000(الميثاق األوروبي للحقوق األاساسية 
دخل       : "11مادة   ار، دون ت لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء، وتلقي ونقل المعلومات واألفك

 ." لعامة وبصرف النظر عن الحدودمن السلطة ا
  

  )1981(الميثاق االفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
 ."يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح ".2-9مادة 

 
  ) 1969(االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان 

  :حرية الفكر والتعبير. 13مادة 
ر    لكل إنسان الحق في حرية       -1 ا                  . الفكر والتعبي ار وتقفيه واع المعلومات واألفك ه في البحث عن مختلف أن ذا الحق حريت شمل ه وي

ا                          يلة يختاره ة وس ي أو بأي ال يجوز أن     -2. ونقلها إلى اآلخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو آتابة أو طباعة أو في قالب فن
ة يحددها                تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابق        ة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعا لفرض مسؤولية الحق

ام           . -ب   احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛      -أ: القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان       ومي أو النظام الع ة األمن الق حماي
ئل غير مباشرة، آالتعسف في استعمال اإلشراف           ال يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسا        -3. أو الصحة العامة أو األخالق العامة     

الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف، أو تردد موجات اإلرسال اإلذاعية أو التلفزيونية، أو اآلالت أو األجهزة المستعملة في                 



رة      ع-4 .نشر المعلومات، أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل األفكار واآلراء وتداولها وانتشارها ام الفق رغم من أحك لى ال
ا من                     2 دة هي تنظيم الحصول عليه ة وحي انون، ولكن لغاي  السابقة، يمكن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها الق

   .أجل الحماية األخالقية لألطفال والمراهقين
ة أو الدي  -5 ة أو العرقي ة القومي ى الكراهي وة إل ة دع ة للحرب وأي ة دعاي الف    إن أي ف المخ ى العن ضا عل شكالن تحري ذين ي ة، والل ني

ك سبب العرق أو                                   ا في ذل ببه، بم ان س ا آ للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابه ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهم
   .اللون أو الدين أو اللغة أو األصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون

 
  ) 1950(قوق اإلنسان والحریات األساسية االتفاقية األوروبية لحمایة ح

دخل              .  لكل إنسان الحق في حرية التعبير      -1": 10مادة   ار دون ت هذا الحق يشمل حرية اعتناق اآلراء وتلقى وتقديم المعلومات واألفك
شاط مؤ            . من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية        رخيص بن سسات اإلذاعة    وذلك دون إخالل بحق الدولة في تطلب الت

سينما  ون وال سؤوليات  -2. والتلفزي ات وم ضمن واجب ات تت ذه الحري ود،     .  ه روط، وقي ة، وش شكليات إجرائي ضاعها ل وز إخ ذا يج ل
ن       المة األراضي، وأم ومي، وس ن الق صالح األم ي، ل ع ديمقراط ي مجتم ضرورة ف ضيه ال سبما تقت انون ح ي الق ددة ف ات مح وعقوب

سلطة                       الجماهير وحفظ النظام ومنع الج     دعيم ال شاء األسرار، أو ت ع إف وق اآلخرين، ومن رام حق ة الصحة واآلداب، واحت ريمة، وحماي
 ."وحياد القضاء

 
  الفقه واألدوات المثبتة

  
  ) 2001(إعالن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة، والتمييز العنصري، وآره األجانب وما یتصل بذلك من تعصب 

اريخ             نسلم بأن المنحدرين من أصل     .34 سار الت ز العنصري واالسترقاق، وإلنك  افريقي مازالوا منذ قرون ضحايا للعنصرية والتميي
وع                  ز من أي ن راف     . آثيرًا من حقوقهم، ونؤآدوجوب معاملتهم بإنصاف واحترام لكرامتهم وعدم تعريضهم للتميي ه ينبغي االعت وعلي

صادية               بحقوقهم في الثقافة وفي هويتهم الخاصة بهم؛ وفي المشارآة ب          ة واالقت سياسية واالجتماعي اة ال ة في الحي شروط متكافئ حرية وب
م،                    والثقافية، وبحقوقهم في التنمية في سياق تطلعاتهم وعاداتهم الخاصة؛ وحقوقهم في إقامة وصون وتعزيز أشكال التنظيم الخاصة به

  ....م الخاصةونمط حياتهم، وثقافتهم وتقاليدهم وطرق تعبيرهم الديني؛ وفي الحفاظ على لغاته
نشدد على أنه، لكي تعبر الشعوب األصلية عن هويتها بحرية وتمارس حقوقها، ينبغي أن تتحرر هذه الشعوب من جميع أشكال  ".42

راف   . التمييز، وهذا يستلزم بالضرورة احترام ما لهذه الشعوب من حقوق اإلنسان والحريات األساسية        أمين االعت وتبذا الجهود اآلن لت
أن تنادى بأسماءها؛ وأن تحافظ على أشكال تنظيمها وأساليب         : بحقوقها في إعالن حقوق الشعوب األصلية، ويشمل هذا مايلي        العالمي  

  ...."حياتها، وثقافاتها وتقاليدها وأن تحتفظ بلغاتها وتستعملها
  

م                    ام رق ة، التعليق الع ة و الثقافي صادیة و االجتماعي الحقوق االقت م        ، الحق  4اللجنة المعنية ب سكن المالئ ادة   ( في ال من  ) 1(11الم
  )1991(، )العهد

دين     -9 ي العه ة ف سان المبين وق اإلن ائر حق زل عن س ه بمع ن أن ينظر إلي م ال يمك سكن المالئ ي ال إن الحق ف وحظ أعاله، ف ا ل وآم
ة      وقد سبقت اإلشارة في هذا ا     . الدوليـين الخاصين بحقوق اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة         ـوم آرام لخصوص إلى مفه

وين             -ويضاف إلى ذلك أن التمتع الكامل بسائر الحقوق         . اإلنسان ومبدأ عدم التمييز    ة تك ر والحق في حري ة التعبي  مثل الحق في حري
ات  ة (الجمعي ن الجماعات المحلي ك م ر ذل ستأجرين وغي ل رابطات الم ي  )مث ه والحق ف ة إقامت ار بحري ي أن يخت شخص ف ، وحق ال
ع                   - في اتخاذ القرارات العامة      المشارآة صالح جمي ه ل م والمحافظة علي سكن المالئ  هو أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في ال

 ...."الفئات في المجتمع
 
 

 مصادر شعبية 
 

  )1995(إعالن القدس 
  )مشروع ميثاق حرآة الحقوق السكنية الفلسطينية(
ساء،فيما         والتمكين يقتضي شمول آافة التدابير      . "....2 نهم الن سكان، خاصة م ع ال المتعلقة بالسكن والخدمات والمرافق األساسية لجمي

ك الحق                : وهذا يعني ما يلي   . يخص بالتوجه وإتخاذ القرارات الرئيسية     ا في ذل سياسية بم ة وال ضمان ممارسة الحقوق األساسية المدني
 ."في اإلعالم وحرية التنقل والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

  
 
 المبادئ الالزمة للتطبيق. 3

تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن                     
ر المص                    . معظم النظم القانونية في العالم     ل الحق اللصيق في تقري وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب ز   وتشمل هذه المب ير، وعدم التميي

ة وت     -بشكل عام، والمساواة بين النوع االجتماعي      ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .على المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طريق تبني تدابير تشريعية



ة والثق      صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق د   في حال ة، يع ة       افي ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  المصدر  العه
ى ضمان                       ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة المعاه

، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1، فقرة 2المادة  (الدولة،  أي  " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة     "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ضمن     نفي ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع ق ينبغ روف  " الح ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
 تلزم الدول بأن تتخذ، بمفردها وعن         والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية      في   2 من المادة    1آما أن الفقرة    

الحقوق                             ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال طريق المساعدة والتع
عهد بتطبيق هذه المبادئ خارج      حيث تلتزم الدول األطراف في هذا ال      . المتفق عليها في هذا العهد، وذلك باستخدام آافة السبل المالئمة         

ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ة  " التع صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي جانب
  .والثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدولة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسان

ه والتي           ) عنصر(ي السكن المالئم فإنه يتطلب قياسًا لكل حق         أما عن الرصد الشامل للحق ف      ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق
  :تنشأ عن المبادئ القانونية األساسية التالية

  .تقریر المصير .7
 .عدم التمييز .8
 .المساواة بين النوع االجتماعي .9

 .حكم القانون .10
 ).عدم التراجع/ عدم النكوص(التحقيق التدریجي  .11
 .ن الدوليالتعاو .12

 النهج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط يويقتض
للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة المشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على 

 الحق في نفيذوهذا الجزء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وت. ميع الحقوقج
 .السكن المالئم واألرض

  
  تقریر المصير 

  وصف عام
اتج              دولي الن انون ال ادئ الق ة     إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب شترآة الفعلي  عن الممارسة الم

ام             . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ذي  1945ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت ، ال
  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها

ذي يقضي بال               . 2 دأ ال رام المب ا                  إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت أن يكون لكل منه شعوب وب ين ال وق ب سوية في الحق ت
  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 954...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

ذي يقضي   رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة على احترام         " المبدأ ال
  :بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة على

صادي       ) أ( دم االقت ور والتق ل التط وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م تحقي
  955واالجتماعي،

ة) ب( شاآل الدولي ول للم سير الحل ة  تي ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال صادية واالجتماعي  االقت
  والتعليم،

ين                            ) ج( ق ب دين، وال تفري ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي
    ".ات فعالالرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحري

سان   وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل م، فإن ومن ث
ادة            رة    2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ى النحو               2، الفق ة، عل المي لعضوية الدول ه، الواجب الع  من

  : التالي
بااللتزامات التي أخذوها  فل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية        لكي يك "

  ".على أنفسهم بهذا الميثاق
سها             ذ تأسي م المتحدة من ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني دريجي وتعريف ٍو ت ى نح م  وت  956.وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير عل
ام                       ا في ع م تبنيهم ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه ر المصير أآث ة لتقري ة المادي  1966.957توضيح الدالل

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26يثاق العالمي لحقوق اإلنسان،  الم954
  .55، المادة "التعاول االقتصادي االجتماعي الدولي" المرجع السابق، الفصل التاسع، 955
ة  السيادة الدائمة على "؛7 ، الديباجة والمادة)1960(منح االستقالل لبلدان وشعوب مستعمرة    إعالن بشأن  انظر على سبيل المثال،      956 وارد الطبيعي رار  "  الم ق

ز العنصري              7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
اعي           5 اء االجتم دم واإلنم شأن التق واد  )1969(؛ إعالن ب ادئ ال           3،  2: ، الم ه؛ إعالن مب اني من دولي     ، والجزء الث انون ال دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(ق مب

شعوب    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري         "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل ادة  )1978(؛ المجلس االقتصادي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم
 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(إعالن حول الحق في التنمية 



ادة  رة  (1والم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب اص    : الم د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت اص ب د الخ العه
  : نية، تسعى إلى ذلكبالحقوق السياسية والمد

ة عن              ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال لجمي
ان أي شعب         . مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي            ة حال حرم وال يجوز في أي

  .من أسباب عيشه الخاصة
سكن              /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     درآون بواسطتها الحق في ال ي ي المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت

دول      . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة     . فتحديد المصير هو حق لل إن الدول ك، ف ومع ذل
دولي                هي الشخصي  ام ال انون الع ة القانونية الملزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق

 958.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها
سيطرة ال      رات الخاصة بال اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ق، وال وم وح صير آمفه ر الم ى  إن تقري ة عل ة الفعال محلي

ز    ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم التطورات والعالق
ة                         ا لدول ة المعترف به ر مصير داخل الحدود الدولي ا، أو وحدة تقري ة المعترف به الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي

 960. وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة 959طرة الفعالة لمجتمعموحدة، أو السي
م المتحدة           )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ، أعطت اللجنة المعني

  : و التاليتوجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النح
ادة  .73 ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم الًً بمقاصد ميث ع 1عم أن لجمي سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه

ين                         . الشعوب حق تقرير مصيرها    رام الفعلي ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل ة خاصة، ألن تحقيق ر المصير بأهمي ويتّسم حق تقري
انون            . ، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها    لحقوق اإلنسان الفردية   ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري

دين     1الوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة   ا في العه  بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليه
  . وقبل هذه الحقوق

رتين      حقا غير قابل لل1وتكرس المادة   .74 ا 2 و1تصرف لجميع الشعوب وفقا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه
افي              "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة    ". في تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم وتفرض الم

ام أخرى            وهذا الحق وااللتزامات الم   . على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة      ترتبة عليه والمتعلقة بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك
 . للعهد وقواعد القانون الدولي

ادة           .75 شمل الم ارير ت ديم التق ارير يعطي       إ، ف 1وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ذه التق ط من ه ل فق ن القلي
ادة      وقد الحظت . شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذآورة        ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1 اللجنة أن الكثير من هذه التق

دول األطراف          . معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في
 .1تقارير تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة 

ا، من ممارسة                    1ن المادة    م 1وفيما يتعلق بالفقرة     .76 ن، عملي ي تمك سياسية الت ، ينبغي للدول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال
 . هذا الحق

وغ                     2وتؤآد الفقرة    .77 ى بل شعوب، في إطار سعيها إل  جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال
ي    ة، ف دافها الخاص ا  "أه ا وموارده ر بثرواته صرف الح اون       الت ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام الل بأي ا إخ ة دونم  الطبيعي

شه              . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي          ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي
دولي". الخاصة ع ال ى المجتم دول وعل ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب ة عوامل أو وي. ويرتب ه ى أي شير إل دول أن ت نبغي لل

ع    ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته
 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد

                                                                                                                                                                      
دة                     العهد الدولي الخاص با    957 م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب ق

اذ     1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 دء النف اني    3: ، تاريخ ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه
دة                           بال م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي سياسية اعتم  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200حقوق المدنية وال

  .49، وفقا للمادة 1976مارس / آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون
  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم" ، والتي تذآر أن 21 اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة 958
ـ                959 زة آ وق ممي ه حق ع، ل مجموعة من األشـخاص  " في حين إن التعريف القانوني ألمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتم

ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن  يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم    
." الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض                        

  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17 اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات
ر المصير   " Hurst Hannumمن أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوم960 ا    : االستقالل، السيادة، وتقري وق المتصارع عليه سوية الحق ". ت
 ).1996 بنسلفانيا، مطبعة جامعة: فالديلفيا(



ددة على الدول األطراف، ال فيما يتصل بشعوبها  تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات مح        3وفي رأي اللجنة أن الفقرة       .78
ذا                   وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه

دول    "وهي تنص على أنه     . وتتأآد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها         . الحق د،        على ال ذا العه األطراف في ه
ى             اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي

ان  فااللتزامات موجودة بصرف النظر عم   ". تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة       ا إذا آ
دول األطراف في                . أحد الشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال              ع ال ه ينبغي لجمي ك أن وينتج عن ذل

ذه اإلجراءات     . العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق            وينبغي أن تكون ه
دول عن           اإليجابية متفقة م   ع التزامات الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال

ر المصير                      لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       . التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق
  . التدابير المتخذة لهذه الغايةمعلومات عن الوفاء بهذه االلتزامات وعن

 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، 1وفيما يتصل بالمادة  .79
ذي اع            م المتحدة، ال ة   وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األم ه الجمعي تمدت

 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24العامة بتاريخ 
ة                        نفيذوترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن ت       .80 ات ودي ة عالق سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري  حق ال

 . وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين
 

  ر المصير بالتطبيق على المجتمعاتتقری
دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق

سان   المشترآة بين 1وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في المادة      . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن . معاهدات حق
ق         ة، يطب اقم األدوات "وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل

  .  من العهد، والتي تضمن الحق في السكن11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 
  

ستند    إلى أق" تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ع، ي اقم األدوات "صى حد، على مستوى المجتم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل
شفهية     ( د   ) معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي

  .  الحقًاه تعريفسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . مصيرها
  

م            لقد صار    تقرير المصير من الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك
سان              -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       وق اإلن ع حق سق مع جمي دولي المت ى مستوى    .  الجندر، والتعاون ال وعل

الي،   " حاجات "إنها تصبح جميعها    عد الكلي لهذه المبادئ، ف    الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف
  . انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله

  
الناتجة عن سياسات    " اإلبادة الثقافية "و" قيةاإلبادة العر "وينبغي مالحظة أن الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ            

م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال
سنة   م    ي، وتبن  )1956( المستقلة ل ة رق سنة      169 االتفاقي ة ل شعوب األصلية والقبلي شأن ال سائل ذات   . ةفي النهاي  ) 1989( ب ومن الم

م                     ة رق ة العمل الدولي ة منظم واد من     169الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقي ، 19-13 في الم
دولي           " الشعب"في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         ر       (في االتفاقية ذو دالالت تطبيقية آمصطلح في القانون ال ًا لحق تقري أي مانح

  .)المصير
ًا          " الشعوبية"ومع ذلك، فإن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست      ة أي سألة حيوي ر المصير م ي تجعل من تقري القانونية هي الت

تم   اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (عي حق للمجتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ـ     ) أو ل ا آ م دولي راف به االعت
ة ل         ،"أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         ل ضرورة لتجنب النت ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث

رًا و       سريًا، أو إجراءات                       /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي ة، أو إخالءًا ق صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم أو فصًال عن
ة وي ومص -تنموي ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ا ي شكل    هن ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت يري، بغض النظر عم
  . في حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. مشترك

إن مصطلح                        ًا، ف ًا أو خارجي ة    وحدة تق  "من هذا المنطلق، وباالعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ر المصير الداخلي " ري
ى حدى                    ذا      . آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق

راء                   . إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أحد الشعوب األصلية          ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي ابًال للتطبي ائز أن يكون ق  ومن الج
وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /الحضر، خاصة إذا آان بقائهم و      ل حق حق ويقتضي تفعي

  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(



  
ه التحدي                  على أية حال، البد للمُ     ًا أن يجاب ًا أو داخي ر المصير سواء خارجي ى أن     طالب بالحق في تقري د عل انوني للتأآي ار الق واالختب

سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت
ر مصير اآل       ى حق تقري وع        لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، وال عل ين الن ساواة ب ساء في الم اعي خرين، وال حق الن  -االجتم

  .الجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخ
دمها                    ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي ق

شعوب األصلية،      ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي
ـ         . حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال

ذا المجتمع                    ابقًا ت  ) 1(للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون ه دفق      س ى ت ًا عل اريخي
ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل

  . تقرير المصير
  

  التعریف القانوني ألصحاب الحق في تقریر المصير
وق القانو    " األمة"أو  " الشعب"تعد التعريفات الخاصة بـ      دول                  أصحاب الحق سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب ر المصير، غي ة في تقري ني

ة              ة "وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب
دة            لية واح ة أص لي أو أم عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ذا التعري اق ه تثناء، و(انطب ا، البرتباس تبعدنا غربم ال، إذا اس

ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق
سطين،         (وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق على حاالت التخلص من االستعمار              ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي أنجوال، الجزائ

في ضوء التخلص " أمة"شعب و "وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ). و ريو، الخ  بورت
ـ                 . من االستعمار آقيمة، وغرض    ي لل إن التعريف الفعل انوني، ف ذا المرجع الق شعب "وبالرغم من ه ة "و" ال زال محل جدل       " األم ال ي

  . ألسباب سياسية وعملية
دينا تعريف في        " الشعب"ضافة إلى التوجيهات المتعلقة بـ   باإل ر المصير، ل وق تقري ين لحق الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني

و           ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب سالف  (وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن الن
ذآر ةو).  ال ر المحكم ا عب أتي إلين ين   ي ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ة األول  الدولي

  :جمهورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولى
  

دين                   ة والعرق وال م ومتحدين في الهوي مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به
ا يتوافق                        واللغة   الهم بم ة أطف يم وتربي ى تعل والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل

  961.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض
  

ة             سكان   (وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض من رأي المحكم ل ال ر م   ) نق وم    غي ه الي ذي         962سموح ب انوني ال إن التعريف الق ، ف
ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". أمة"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع

دول فى    وحتى اآلن تصر . أو سيطرتهم على األرض/الدول تجده بمثابة صندوق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم و   بعض ال
في الخفوت أو  " شعوب/شعب"بحيث يأخذ استخدام مصطلح " السكان األصليين"المقابل على تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو      

ستحقة والحافظة                                ة الم وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه سبة لمطالب أبن ذلك الحال بالن النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ
ى     . طة بتقرير المصير  لنفسها والمرتب  ر المصير عل ه   " مجتمعات "ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب

  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع
  

ه غر  صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم شاري التعريف رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ر ذو الدالل دداألم ًا ضيقًا ومح ن . ض م يك ث ل حي
انون        اك واضح للق ة انته لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب

ا                          . العام الدولي  ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي ي سانية الواضحة الت تنحرف عن    وهذا ال يرجع فقط لغياب التوافق، والمعاناة االن
ر المصير                           ل الحق في تقري ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ـ  -المفهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك  ل

ن             .  مواطنيها جميع ة في ف اق الحكوم اس اخف ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير المصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي
  . الحكم الفعال

  
أمم، على غرار ما فعلت / وهذه األطروحة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوب

األآثر من ذلك أن القيم التي تدعمها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون . المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال
إيجازًا يمكن القول، . سوء الناتجة عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بهاالضمانات التي تعد بمنع العواقب األ

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم ."  961
ن التي ينطوي عليها نقل أبعاد حقوق اإلنسا"،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoانظر تقرير المقرر الخاص عون الخاصاونه وريبوت هاتانو   962

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،
  



فإن " طاقم األدوات"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . إن تقرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحق
أو بقاء واستمرارية المجتمع / الخاص، وروح الشعب وتحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"

  .بكرامة في مكان عيشه
 

  تقریر المصير بالتطبيق على المشارآة والتعبير عن الذات
بالتطبيق على المشارآة والتعبير عن الذات آأحد الحقوق المطابقة، يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم، وبالمعنى التقليدي له، أن لكل 

يجب أن يتم هذا التحديد بالطبع و. وحداته اإلدارية واإلقليمية/ في تحديد معايير السكن المالئم واألرض في وحدتهشعب حق لصيق
وفقًا للخصوصية المحلية، عاآسًا موافقة الشعب موضوع تحديد المصير، على أن يكون هذا أيضًا في إطار االلتزامات التي نص 

ومن ). مستشهد بها آنفًا. ( على العهد4تصادية واالجتماعية والثقافية وآذا التعليق العام رقم عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق االق
ثم فإنه بالنسبة للشعوب في حالة آهذه، أو أشخاص آخرين متأثرين يشكلون مجتمعًا، يصبح التدبير الخاص بتقرير المصير والمؤآد 

  .واألرضمطلوبًا لبلوغ السكن المالئم " تشاور حقيقي"من خالل 
 
  

  عدم التمييز 
  وصف عام

ى مستوى                                سية عل ة الرئي نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق لصيق من حق
  .فهو يسفر حتمًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسان. العالم، فغياب التمييز على أي أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالة

واد                       سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من المبادئ الالزمة لحق
  . األولى لكل معاهدة رئيسية من معاهدات حقوق اإلنسان

ات     إن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول األطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرس          ع اإلعالن دة لجمي ًا في الديباجة الممه
  .الدولية والقرارات المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والشعوب بعضها البعض

ق                          دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم ادة األول سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال ين العه شترآًا ب ز م وري يأتى عدم التميي وق    لجالف ع الحق مي
اذ الخطوات                      963.المتضمنة في هذه اآلليات    دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم ة المتع ضيلية أو العقابي ة التف  فالعهدان يحّرمان المعامل

ز                دون مفاضلة أو تميي وق ب ضمان ممارسة الحق دين، أو              "الالزمة ل ة، أو ال ون، أو الجنس، أو اللغ سبب العرق، أو الل وع ب من أي ن
  964."اسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسبابالرأي السي

  
  :التمييز العنصري بأنه) 1965(وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

ستتبع     أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو     " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن  النسب أو األصل الق
سياسي                          دان ال ساواة، في المي دم الم ى ق تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عل

  965."أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة
ز                   و دأ عدم التميي ة خاصة لمب المادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي

  :آواحد من المبادئ الالزمة
ة   من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء          2إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة        عليه بكاف

يما            انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق
  .الحق في السكن) 3: .... (الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية) هـ: .... بصدد التمتع بالحقوق التالية

اده       م، مف ز مه زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس ن    : وعن ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن
ا           " والتمييز العنصري " العنصرية" ة يجب مكافحته ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع تأتي ضمن التزامات الدول األطراف وحكوماته

ز العنصري هو    . هود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز        من خالل إجراءات تتضمن التعليم وج      والتميي
وق اآل                    ادي لحق اك م ه ووجوده، انته د، في تجلي ذي يع اء لممارسة أو            . خرين التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال أي فعل رسمي أو إلغ ف

  ."التطبيق التدريجي"اضع للـ  للدولة، غير خفوريالتغاضي عن تمييز عنصري يعد انتهاآًا اللتزام 
وهو موجود أيضًا في أنساق أخالقية، . التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    

  :الواقع، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في "القرآن الكريم"حيث جاء في 
وا اهللا إن                         وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منكم شنئان قوم عل

 966.اهللا خبير بما تعملون
ورة ا                     اء الث سية والتفريق األخالقي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن شعار      . لفرن ان ال ا آ وقته

ساواة، اإلخاء     "الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والمواطن يتمثل في          ة، الم ة          ." الحري ثالث مرغوب صفات ال ا جاءت ال وبينم
شريعهما          م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطو      . وضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية والمساواة فق ا اإلخاء فق ير أم

                                                 
سكن    963 ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح التطبيق عل ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م  لمزي

  . .E/CN.4/2002/59المالئم
 . 1 . 2؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 . 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 964
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106، االتفاقية الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 1المادة 965

 . 1969 يناير 4حيز التنفيذ في 
 ).8(األية } سورة المائدة {966



ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي
  . في سبيل عدم التمييز على أرض الواقع

 للتمييز العنصري ال ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا
على العكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص والجماعات . تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني

  967. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانتوآيدي أو فعل إيجابي/ أو الحاضر، آتمييز تصحيحي/تمييز في الماضي وللالمعرضين  
 
 

  تمييز بالتطبيق على المشارآة والتعبير عن الذاتعدم ال
بالتطبيق على المشارآة والتعبير عن الذات، يضمن مبدأ عدم التمييز عدم حرمان األفراد والجماعات من فرص المشارآة والتعبير 

و العقيدة، أو النوع وال ينبغي أن يحرم أحد من هذا الحق ألسباب تتعلق بالعرق، أو اللون، أ. عن رؤاهم فيما يتعلق بالسكن
العجز البدني، /االقتصادية، أو اللغة، أو القدرة/ االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الرأي السياسي، أو المكانة االجتماعية
وب وبالنسبة للشعوب األصلية القبلية أو شع. أو الملكية، أو أي شكل لعمل مشروع، أو نسب، أو أي معيار أخر أصلي أو تعسفي

أخرى متمرآزة، تلتزم الدولة باالعتراف بالمشارآة والتعبير عن الذات آحق من الحقوق المطابقة وذلك في القانون وفي األمور 
 de  أو فعلي de jureقانونيوبالمثل، ال تمتلك أي دولة السلطة القانونية لممارسة أو التغاضي عن تمييز . اإلدارية سواء بسواء

facto أو نفي التمتع بالمشارآة والتعبير عن الذات ألي عضو في أي جماعة، خاصة إذا ما آانت في صالح يفضي إلى فقدان 
وهذا ما ينطبق على ممارسة التمييز العنصري، واألشكال األخرى من أشكال الفساد التي تسمح . جماعة أخرى وبصورة غير عادلة

وعدم . أيضًا التفضيالت المعطاة لجماعات والتي من شأنها خلق صراعبمنافع غير متناسبة ألعضاء أسرة ما أو موالين سياسيين، و
بل يجب تطبيقها فوريًا بمجرد " للتحقيق التدريجي"التمييز في ممارسة المشارآة والتعبير عن الذات آحقوق مطابقة ال تخضع 

  968.المصادقة على معاهدات حقوق اإلنسان
أو الحاضر، /ة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي ووالقانون العام يدعو الدولي الدول لتقديم مساعد

  969.آما هو في برامج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمان
  

   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي 
  وصف عام

ذآر    (در   الجن -بالرغم من القبول العالمي لمبدأ المساواة بين النوع االجتماعي         دولي، إال أن        ) الدور االجتماعي لألنثى وال انون ال في الق
اعي                    دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء    .  آثير من النساء محرومات من المعاملة المت حوالي ثلث ن

ل من              ة ويملكن أق ر مالئم ا  1% العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غي الم  من ممتلك ر    970.ت الع ين الفق اطع ب  والتق
ل أخرى  سن،    (وعوام ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق مث

اقص إم  . إنما يزيد من تهميش المرأة) العجز، الترمل، الجنسية أو المواطنة، الخ   ر، وتن ة الحصول   وفي سياق التأنيث المتزايد للفق كاني
خذ في التزايد في أوضاع   آعلى الخدمات العامة وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة، فإن المرأة توضع وبشكل                 

  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا
ق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق      ويمكن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقو       . وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       

سياسية           ال         (في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق
، العنف تطافخعلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال (المالئم يمكن أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف             

  ).القائم على التفريق بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، الخ
د ذآر        -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق  الجندر آواحد من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن

سان، ال          وق اإلن ادة   بشكل عام في اإلعالن العالمي لحق ز   (2م ة         ) عدم التميي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت ضًا ورد عل وأي
اعي        ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    وع االجتم ين الن ساواة ب  -على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت الم

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور         : "ليينآمبدأ الزم ملزم في المادة الثالثة المشترآة بين العهدين الدو         الجندر  
  ."واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

يداو (وقد تم تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة                  ادة    971.)س زم الم  13 حيث تل
الدول األطراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي                   
ك من أشكال                               ر ذل اري، وغي رهن العق ى القروض المصرفية وال وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب تكفل على أساس الم

ة     2 من االتفاقية، فقرة     14في المادة   . الئتمان المالي ا يداو "، تتناول اتفاقي شكل محدد    ،"س ساواة مع        ، وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق

                                                 
انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 967

  . 74-249، )2002 (43ي، المجلد للقانون الدول
 لمزيد من االسترشاد حول االلتزامات القانونية بالتطبيق الفوري لمبدأ عدم التمييز بالتطبيق على حقوق السكن، انظر تقرير المقرر الخاص حول السكن المالئم،  968

E/CN.4/2002/59.  
انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية فرجينيا : لمساواة في معاهدات حقوق اإلنسانالفعل التعويضي ومبدأ ا"، " Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 969

  .74-249، )2002 (43للقانون الدولي، المجلد 
 . مرآز حقوق السكن واإلخالءات القسرية، صحيفة حقائق حول حقول المرأة في السكن، وألرض والملكية 970
دة اعتمد وعرض للتوقيع والتصد 971 م  يق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتح سمبر  18، 34/180 رق ق في     1979 دي ز التطبي  3، ودخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 



المرافق الصحية                             ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المناطق الريفية في التمت
ى القروض      واإلمداد بالكهرباء وا   شمل      . لمياه والمواصالت، والتعليم واالتصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "ويمت الم

وطين الريفي                   شاريع الت ذلك في م ادة     ." في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن
سئولياتها         1 الفقرة   16دارة الممتلكات؛ في حين تكفل المادة        مع الرجل في إبرام العقود وإ      يحقوق المرأة بالتساو   رأة وم ا حق الم  منه

ات،       ازة الممتلك ة، وحي ق بالملكي ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم ساواة بالرج م
  . واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها

ي تعترض حصول                      وهذا المعيار الق   ات الت ع العقب انوني محقق في الورقة التأسيسية لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي
ددة األطراف              972.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول على األرض          ات متع ًا في االتفاقي ًا أو ثابت  ويظل هذا نموذج

طنبول       الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ة والت ل  الالحق ده الموئ ستدامة     973)1996( وأجن ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم ة التنفي  وخط
)2002.(974  
 

ة     " ماستريخت"وآانت توجيهات    ة والثقافي صادية واالجتماعي ، والتي طورت من أجل     )1997(         بشأن انتهاآات الحقوق االقت
د  ،فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       رأة            قد أآ وق الم ز ضد حق ى التميي ه من أجل القضاء عل ى أن ت عل

رأة والتي نتجت                        المعترف بها في االتفاقية، فإنه على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
  975.عن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية أخرى

فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من النساء يخلقن .  للمرأة المكان األآثر أهمية في العالموبالمثل، يعد المنزل بالنسبة
وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . الدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واألبوية في المجتمع عامة

  . آامل في القرارات واألنشطة االجتماعيةالمكان الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل
 

   الجندر بالتطبيق على المشارآة والتعبير عن الذات-المساواة بين النوع االجتماعي
مع التأنيث المتزايد للفقر تقع المرأة في أوضاع تفتقد فيها للسكن المالئم، متضمنًا ذلك إنكار حقها في الحيازة اآلمنة، أو ببساطة 

مثل الطبقة، الشعوب األصلية، الالجئين، الهجرة، (وتقاطع الفقر مع عوامل أخرى . احم الحادث نتيجة لندرة المواردإغفالهن في التز
إنما يزيد من تهميش المرأة ) النظام االجتماعي، التوجه الجنسي، األغلبية العرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، الخ

  . والتعبير عن الذاتويمنعها من المشارآة الحرة 
تفهم على أنها تعني إتاحة االختيار والتعبير الثقافي داخل ) المعلومات، التعليم، المقدرة، بناء القدرات(وممارسة المرء لثقافته بحرية 

مارسات ومع ذلك فإن تكريس إحدى م. إطار حقوق اإلنسان؛ أي وفقًا لحدود يؤدي تجاوزها إلى تأثر حقوق اآلخرين على نحٍو سلبي
الحقوق غير المتساوية في المشارآة والتعبير عن الذات ال تتسق واإلطار الموجود ويكون من المرجح أن يشكل انتهاآًا لألحكام 

 الجندر الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، -المتعلقة بالمساواة بين النوع االجتماعي
ولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية واالتفاقية الد

للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وآذلك األحكام والنصوص األساسية الواردة في معاهدة فيينا الخاصة بقانون 
  976).1969(المعاهدات 

  
 حكم القانون 
  ف عاموص

ك  . في المبادئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية           ومعنى ذل
ا        قواعدأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              .  يمكن أن تكون غير متسقة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق

  .والمؤسسي
ادة وآ سان، الم وق اإلن المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ه بالشخصية  "6م رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن

د  ) 16المادة (وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     ." القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ

                                                 
 .)م (58 الفقرة 972
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 973
  ). ب (67الفقرة 974
رأة            المصادر ذات الصلة بالمساواة بين النوع االجتماعي لل        975 ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي سيداو (نساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء عل ) ال

ادة  )3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم واد  ، وا1، فق ، 9، 3لم
ادة        4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 سياسية، الم ادة         26؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2؛ والعه

  . 27  والمادة1 فقرة 16، و1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 
ومبدأ القانون العرفي، الناتج ." ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهدات "27تقر اتفاقية فيينا، في المادة  976

وطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم ال: " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن8عن المادة 
  ."يمنحها إياه الدستور أو القانون



ق اللصيق والعالمي في المحاآمة العادلة، الذي يتضمن افتراض البراءة، نجده مكرسًا في العهد الدولي آما أن الح 977.على الحق ذاته 
  979.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 978الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
ر     ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  اإن الدولة المطبقة للقانون وموظفيها ال ينبغي أن يكبحو         سفي، أو أن     القانون على نحو غي سق أو تع  مت

ر                . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            شكل غي وا تحت ضرر ب سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال وال
عادل أو غير قانوني لهم الحق في الحصول المذلل على االنتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من                 

  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبدولة االلتزام تحمل ال
  

ع                       ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب  والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات يتمي   إمكاني
ذ       يووهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتسا      . الحصول عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا        على الخدمات العامة، مثل تنفي

ى تنف            . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي وسلوك ضباط ووآالء النياب انون يمكن أن يحدد م ذ الق
القائمين على تنفيذ القانون ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل    . آان حكم القانون محترمًا أم منتهكاً     

وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقيقة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة   .  له نأو الممتهني والممارسين  
ة          انون    980.والمعايير الخاصة بالضرورة والنسبية في حالة استخدام قوة الدول ا يكون الق شريعي   وأينم وق  ًا عن ضم  صامت الت انات حق

  .السكن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن
  

دولي     . وقد ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد في آليات إعالنية لحق الحصول على العدالة     انون ال ًا لتطوير الق وتتويج
شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                     المنبثق عن النظم القانوني    ة الرئيسية في العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب

  :توضح الحق وما يتعلق به من التزامات الدولة، آما يلي) 2003(أجل ضحايا انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلنساني 
  

  حق الضحية في االنتصاف) سابعًا
  : صاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية فيتشمل سبل االنت. 11

  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  وجبر ما يصيب الضحية من أذى؛) ب(
  .والحصول على المعلومات الوقائعية بشأن االنتهاآات) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  قإلى العدالة آل العمليات ال     يشمل حق الضحية في الوصول       -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

دولي           انون ال دولي                     . القوانين المحلية القائمة وفي إطار الق انون ال ة االلتزامات الناشئة بموجب الق وانين المحلي اح في الق ويجب أن تت
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. لعدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متحيزةلضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى ا

انون             ) أ( ة والق سان الدولي وق اإلن اك حق ي حاالت انته ع سبل االنتصاف المتاحة ف ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي أن تعل
  اإلنساني الدولي؛

لضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه ا        ) ب(
ا من                         ة أو غيره ضائية أو اإلداري د اإلجراءات الق اء وبع سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل وفي أثن

  اإلجراءات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛
قانونية المناسبة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك  أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية وال     ) ج(

  .حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني الدولي
  

ن الض . 13 سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب ذ أي ضاء، يجب أن تتخ ى الق راد إل ى وصول األف اوى حوإضافة إل ع دع ايا برف
  .لجبر وتلقي جبر جماعيجماعية التماسًا ل

ع اإلجراءات                        . 14 شمل جمي دولي ي ساني ال انون اإلن إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق
ة األخرى               . الدولية المتاحة التي يمكن أن يكون للفرد فيها وضع قانوني، ويجب أال يمس هذا الحق  في أي من سبل االنتصاف المحلي

981 

                                                 
  .3؛ واالتفاقية ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة 5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 977
ا، للفصل في                        لكل إنسان، على قدم المساواة الت     : " تذآر 10المادة  978 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم امة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاآمة علنية " تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ."ميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسهتكون قد وفرت له فيها ج

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8؛ االتفاقية األمريكية المادة 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 979
رار               980  ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي د من قب انون، اعتم ذ الق ى تنفي ائمين عل انون اإلجراءات للق سمبر  17، في  34/169ق ادة  1979 دي ادئ  ؛ ا3، الم لمب

ا،                 ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثامن لألمم المتح
 . 11-1، الديباجة والمواد من 1990 سيبنمبر 7 أغسطس وحتى 27
  .  E/CN.4/2000/62 (2000)ق اإلنسان قرارآما جاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقو 981 



العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على / إن التعويض عن السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضية
والتزال الجهود مستمرة لتطوير هذه المناهج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولية . ضحايا انتهاآات حقوق السكن

  982.حول التعويض لالجئين
 

  حكم القانون بالتطبيق على المشارآة والتعبير عن الذات 
في حالة وقوع نزاع يتعلق بالحق في المشارآة والتعبير عن الذات آحق من الحقوق المطابقة تتحمل الدولة التزامًا بضمان تطبيق 

وفي الحالة التي . في السكن المالئمحكم القانون في سياق من المساواة، وعدم التفريط وعمومية الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالحق 
بدور في نزاع على الحيازة، فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة ) مثل المحاآم، والشرطة(يضطلع فيها ممثلو الدولة 

  . بحقوق اإلنسان واإلحجام عن انتهاآات الحق في السكن، وضمان التمتع بالحق في المشارآة والتعبير عن الذات
لدولة المراعية للقانون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال ينكروا الحق في المشارآة والتعبير عن الذات، أو أن يمارسوا وا

والسكان الذين فقدوا مسكنهم دون وجه حق وبصورة غير عادلة أو قانونية آنتيجة إلنكار حقهم . أي شكل من أشكال التمييز التعسفي
 عن الذات، يكون لهم الحق في الوصول المذلل إلى وسائل االنتصاف، متضمنًا ذلك تعويض الضحايا، والذي في المشارآة والتعبير

  .تتحمل الدولة إزاءه االلتزام المرتبط بهذا الجانب
 
  

  التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 
  وصف عام
" التحقيق التدريجي"افية التزام الدول األطراف بضمان  من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق       2تحدد المادة   

ا         . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    د إنم ذا العه دول الطرف في ه ى أن ال وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن
سببت        د إذا تهاونت أو ت ذا العه وق     " تراجع  "في تخرق ه ع بحق من الحق ه    . في التمت د رسخ الفق ة       وق ى في حال ه حت ا أن رتبط هن الم

دولي،  اون ال ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن يس لالم ديم ول ع -النكوص عنتق  التمت
   .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك السكن المالئم وما يتطلبه من حقوق أخرى

ك أن             وقد مضت الهيئات   ر من ذل ة في التوضيح أآث ات مع           التعاقدي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال  العملي
سان                 ال  خرين  آأطراف   وق اإلن ة لحق ل االلتزامات التعاقدي ذ أو تفعي ة          983.يمكن أن تثار لتبرير عدم تنفي ال، إن الطبيع ى سبيل المث  عل

ادة    )1969( بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات          الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة    ادة  27،  توضح في الم  ، والم
ة                  إثارة منها، أن    47 ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي دم تفعي ر لع وًال آتبري ة مع    ا ولتناسق  984. قانونًا داخليًا ليس مقب اللتزامات التعاقدي

الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع      التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان       
ل يجب أن                     . القرار في الدول الملتزمة بالقانون     وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق ق أو بل ة تحقي ومن ثم، فإن عملي

  ).11المادة " (التحسين المستمر للظروف المعيشية"تضمن 
صادية      Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"التأآيد على مبدأ ولقد أعيد    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه

ة     ة             Maastricht" ماستريخت "وتوجيهات   ) 1986(واالجتماعية والثقافي ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت  حول انتهاآات الحق
ه      985،)1997( ة                  وأيضًا حاالت عديدة من الفق صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب دولي من خالل الوظائف الرصدية للعه  ال

  . والثقافية
صادية           / األمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر العولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز الحقوق االقت

صادية ال                    .الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي  ومن ثم فالدولة تتحمل التزام
ي أو ضغوط من طرف خارجي،                               ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج تسبب قلقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذل

شكل        " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       . مثل مؤسسة مالية دولية    م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ
دولي                 اون ال ة    . جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية المتعلقة بالتع ذه العملي وه

دل وا               يالتحض ل وزارات الع صلة، مث ة     رية تتطلب تنسيقًا محسنًا وسط الهيئات الحكومية ذات ال شئون الخارجي ة وال ذه ليست    . لمالي وه
دريجي   "من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في                   ق الت ل  " التحقي ب
  .  منه2ية، المادة أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف

للدول فيما يتعلق " االلتزامات الجوهرية"إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد علق أيضًا على 
وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن حالة التنمية ألي دولة، فهناك خطوات بعينها يجب اتخاذها فوريًا، . بتطبيق الحق في سكن مالئم

                                                 
 يونيه، 2السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخليًا، "تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرتو،  982 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية خطاب رئيس لجنة ال 983

لرئيس  ية والثقافية، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماع2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى ): "القانون الداخلي ومراقبة المعاهدات (27 المادة  984
 ال يجوز إلحدى الدول إثارة -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46وهذه القاعدة ال تطغي على ماجاء في المادة ." المعاهدات

ت آمؤثر الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على استخالص المعاهدا
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2. على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية

  ”.دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 985



 عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحقوق، وأيضًا االنخراط على اإلقالعوتشمل . إلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسانبا
نحو إيجابي في ممارسات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم المعيشية وفقًا للعناصر المحددة 

  986.والتي شرحناها آنفًا
 

  التحقيق التدریجي بالتطبيق على المشارآة والتعبير عن الذات / عدم التراجع
ينبغي على الدولة والحكومة، على آل المستويات، أن تضمن تمتع السكان بالفرصة الكاملة لممارسة المشارآة والتعبير عن الذات 

 وخطط، وسياسات جديدة، وآذلك نماذج من موازناتووهذا ما يعني أن هناك قوانين، . آحق من الحقوق المطابقة في مجال السكن
آما ويقصد بذلك أيضًا أن تطور . السلوك الخدمي والممارسات البد من أن تتحسن في اتجاه تحقيق المشارآة والتعبير عن الذات

  .تؤثر على مسكنهماألطراف المماثلة من وسائل االنتصاف في صالح الذين قد حرموا من المشارآة والتعبير عن الذات في مسائل 
 
  

  التعاون الدولي 
  وصف عام

دولي    "تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق           ادة    987".التعاون االقتصادي ال رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق
ا وعن طري                  اون     العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده ساعدة والتع ق الم

ع            ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده
  .الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

إن          ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "وبروح االتفاقيات العديدة متعددة األطراف بشان حق ق الت صادية واالجتماعة    " التحقي وق االقت للحق
ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دولي"والثقافي اون ال ن خالل  " التع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :األخرى، واألمم والشعوبالعالقات مع الدول 
  في المؤاخاة والتضامن •
 ديمقراطيًا وخارج حدودها •
 أو جماعيًا/فرديًا، وباالشتراك مع و •
  

وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظمة العالمية على النحو           
سح  أن ندفع بالرقي ا"على أنفسنا    ة أف رة   ." الجتماعي قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم

ي      دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح اق تح صادية      "الميث صبغة االقت ة ذات ال سائل الدولي ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع تحقي
ا بال       واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حق       ك إطالق وق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذل

  ." تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء
  : من الميثاق55 علينا المادة ووبربط التعاون الدولي مع تقرير المصير آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتل

ذي يقضي          رغب دأ ال رام المب ى احت ة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل
ى أن                             م المتحدة عل ر مصيرها، تعمل األم ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب رام       ...بالتسوية في الحقوق بين ال الم احت شيع في الع ، ي

  " .ساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدينحقوق اإلنسان والحريات األ
  

ه من                            م المتحدة، أن اق األم ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث

  :  الضروري

اق؛              واجب الدول للتع   ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ا يتوافق مع الميث ةأخرى بم وم     ) ز...(اون مع دول دأ أن تق مب
ة في إطار                          ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفترضة من قبله

 988..المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛
 

سالم                       يتقاسم الدو  ى ال اظ عل ك للحف نهم، وذل ل األعضاء باألمم المتحدة واجب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي
ذه      . واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاهية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز               وفي سبيل ه

  :  بواسطة أعضاء األمم المتحدة تعهدات، مثلالغاية النبيلة، جسد اإلعالن

                                                 
 وكما هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، فان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال تتطلب                        "986

وبقدر ما تعتبـر أي خطـوات كهـذه         . مارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها         سوى امتناع الحكومات عن انتهاج م     
متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد                       

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . العهد، وإبالغ اللجنة بذلك من23 و22 و)1(11
   2 .1 المادة المشترآة 987

 2625إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق األمم المتحدة، اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا رقـم    988
 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(



سيادة                     ) ج( ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي صادية واالجتماعي تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت
  والتكافؤ وعدم التدخل؛

ام  تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة  )  د( أو منفصلة بالتعاون مع األمم المتحدة وبما يتفق مع األحك
  .ذات الصلة الواردة في الميثاق

وم والت               دم          كوعلى الدول أن تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي
دولي  افي ال ي والثق اون . التعليم دول أن تتع ى ال دان      وعل ا يخص البل ة فيم الم، خاص ستوى الع ى م صادي عل و االقت ة النم ي ترقي  ف

 989.النامية
  

م                2باإلضافة إلى ما جاء في المادة         من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعلن العهد تعريف نظم األم
ة   -العهد المجلس االقتصادي واالجتماعي من إخراج تقارير الرصد       ويمكن  . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   990.عن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية لألمم المتحدة

بعض          دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معايير التفاقيات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogens اإلنسان وغيرها من مبادئ القانون معايير أو قواعد حقوق

ومن أجل أغراض االتفاقية . تجتنب االتفاقية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانون العام الدولي  
معترف به من قبل المجتمع الدولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن              الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول و       

  .  تعديله فقط بتوسطة معيار الحق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصية
ق     والدول األطراف التي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما                 يتسق مع التحقي

صادية وق االقت دريجي للحق ة/ الت ة/االجتماعي سان الخاصة  . الثقافي وق اإلن ى نحو خاص لحق د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف وم
  .السكن المالئمباألرض و

  
وق   آآلوبالنسبة للدولة المانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت     المتضمنة في الحق     أي من الحق

ة           دان المنتفع دم                   . في سكن مالئم بالنسبة للسكان في البل سرية، مصادرة أو ه ى إخالءات ق ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م وه
ازل ون   . من د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال سفر عن إزاح ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال وف

اور مع األشخاص المتأثرين وعلى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان المنصوص          موضوعًا للتش 
  .عليها في الميثاق

  
ا من إجراءات             رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف الهيكلي، واالستثمار األجنبي غي

صطبغ باتفا ة    ت سان للدول وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي ساعدة للترتيب رامج الم ات وب قي
والدول األطراف  . واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة             . المتأثرة

ديها فرصة ال           سان ل وق اإلن ة                 في آليات حق ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل سئولية الحف ة وم ة الذاتي حماي
  . لضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان القانوني للحيازة بالنسبة للسكان) األخالقية، القانونية، العملية(

ر في              وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مس          ألة محلية، فإن اآلليات اإلقليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب
ة                       ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب دول وإجراءات عملي نح        . تحديد التزامات ال ال، يم ى سبيل المث عل

  :، والتي تفر بأن1 : 21ي في مادته اتفاق واسع على مدة التعاون الدول) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 
  

ان شعب   . ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم
ه الحق المشروع فى استر                    . 2. من هذا الحق بأى حال من األحوال       ى ممتلكات تيالء عل م االس دادها في حالة االستيالء، للشعب الذى ت

ي     يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. وفى التعويض المالئم   اون اقتصادى دول ة تع بااللتزام بتنمي
ة        . 4 .قائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال

دول   . 5 .رسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي            أو جماعية بمما   تتعهد ال
ا           األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين

  .من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعيةلشعوبها من االستفادة بصورة تامة 
  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ة المرتبطة بالتجارة،                      ات الممتلكات الثقافي تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ة بمراجع إن الدول األطراف مطالب
ددة      ساعدة         واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع ة، وشروط الم ة التجارة العالمي األطراف، في سياق منظم

ساق مع                                ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النقد الدولي الت
صادية وا                 وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق ا   االلتزامات المرتبطة المنصوص عليه ة لمواطنيه ة والثقافي . الجتماعي

                                                 
 . رجع السابق الم989
ة                          " تنص على أنه     22 المادة   990 االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي م المتحدة األخرى وهيئاته ات األم اعي استرعاء نظر هيئ للمجلس االقتصادي واالجتم

س                    د ویمكن أن ت ذا العه زة آل في مجال اختصاصه،       بتوفير المساعدة التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها في هذا الجزء من ه ك األجه اعد تل
 ”.على تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهد



ة            والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق ة مشروطية ستكون معرضة ل ضمان أن أي ل
  . والثقافية بالنسبة لسكان الدولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاق

  
ة               وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حر      ازة آمن سكن والحق في حي وق ال ان من حق ة                . م ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال

ازتهم                 دون حي ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ى في الحاالت    . والذين تم تسريحهم آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م وحت
ال في           التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية ا        وق العم دفاع عن حق دول األطراف في محل ال سبة لل لدولية بالن

  . السكن المالئم عن طريق الحماية القانونية والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرى
  

ازة اآل  انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطفيوالمثال على التعاون الدولي     ة  بيق على السكن المالئم والحي من
ا              ق به هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ثالثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل

 استيطانية، أو دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمراتممن جرائم دولية، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات         
ة  ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال سماح . أي أشكال أخرى م ن ال دول األطراف م ع ال والواجب يمن

ال يمكن               للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصالح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم
ذه األشكال من                . هاآات دولة أخرى للميثاق او اتفاقية بهذه الطريقة       أن تسهل من انت    اتزال ه ة في دول م وهناك اليوم العديد من األمثل

ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  . االنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو تعاون مع دول أخرى   
  . المرتكبين لها بعد على أي مستوى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدوليةهذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة 

  
ة ألشخاص                           ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل إن مشارآة دولة في عقوبات اقتصادية دولية من النوع الذي ي

واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق صادية و.  الدول الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال د نص العه ق
ة أو          نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعي

   991.جزائية والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاك
  

من (للتنمية والمساعدة المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق في برامج واإلمداد المباشر أو المشارآة 
وهو ما يشكل خرقًا ). قبيل، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن، أو اإلخالء القسري، الخ

دًا، البد للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق وعلى نحو أآثر تحدي. لاللتزامات التعاقدية
مودعة أن يوجه ويحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض شرطيات اقتصادية على دول 

وقد أصبحت قانونية تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات .  للسكانأخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية
القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة من الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير 

  .صة بحقوق اإلنسانمباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخا
 

  التعاون الدولي بالتطبيق على المشارآة والتعبير عن الذات
وأي تعاون . التمتع بحقوق المشارآة والتعبير عن الذات ينبغي أن تتحسن آمحصلة للتعاون الدولي في مجال التنمية، أي آان الشكل

  .ف من المشارآة والتعبير عن الذاتأو قطاع أخر ينبغي أال تك/واستثمار متقاطع في المستوطنات البشرية و
 
  

  مبادئ تطبيقية أخرى  
ا  . إن المبادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك المذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان        في الوقت نفسه، يمكنن

سكن الم      م األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال اهيم من خالل       . الئ ادئ والمف ذه المب وتظهر ه
ات والتوصيات                      ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي تم بواسطة الهيئ الفقه الدولي لمراجعات الدول األطراف والتي ت

ة للمنظمات متعددة األطراف،    آما أنها تأتي أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسي           . العامة لتلك الهيئات  
سان          آومن   وق اإلن ق حق ق     . راء الخبراء الموجودة في األدب القانوني، ومن الخبرة المتطورة في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن

  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" عدم تجزأ الحقوق: "البد من وضعها في االعتبار تعرف بـ 
  

  قوقعدم تجزأ الح
ات حق       م يأتي  و.  مفهوم حقوق اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت نفسه             رز محتوي دما نف ه عن ن اإلدراك بأن

  . من الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًا
سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل دهور في ا    . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ رك           فالت زل يت ة للمن ة أو الهيكلي لمالمح البنائي

ضمان الصحة     "السكان عرضة  للتلوث في المحيط المباشر للسكن، وهو بال شك يؤثر على التمتع بالحق في                  شة یكفى ل مستوى معي
دولي ال            25على حد ما جاء في المادة       " والرفاهة له وألسرته،   د ال الحقوق     من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه خاص ب

ة یمكن بلوغه     حق "االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته      –." آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي
  .  من العهد12 المادة

                                                 
 ." حترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعالقة بين العقوبات االقتصادية وا" للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 8 انظر التعليق العام رقم 991



دول، حيث                         وق التصويت في معظم ال ار حق ًا النك د مطابق ان        أوبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع سجيل والتصويت يتطلب محل  ن الت
ده،   في "ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق آل فرد . domicile fixe إقامة ثابت  ة لبل المشارآة في إدارة الشئون العام

سان            " إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        وق اإلن المي لحق ادة  (آما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق
وق ال      دولي للحق ام       العهد ال سياسية ع ة وال رد في          1966مدني ا             " آحق لكل ف ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام شارك في إدارة ال  أن ی

ة،        ارون في حری ادة   " (بواسطة ممثلين یخت ل و           ). 25الم دولي للموئ رة أعضاء التحالف ال ع خب الم،     آوبتجمي ى مستوى الع خرين عل
ساني    فت انتباهنا أيضًا    صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "إل ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل

  . وسط الحقوق أو العناصر المكونة للحق في السكن المالئم
ه               سر فهم ا يي ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي وق  . إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون ت وحق

بعض،                       . هذه القاعدة اإلنسان هنا ليست باستثناء عن       ى بعضها ال دة عل سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل ومع ذلك فعل
ي جاءت في اإلعالن                   . والفصل الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي         سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق من األمثلة على ذل

صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق ي  . الع سبب ف ى       وال ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب دين أساس ي عه تبن
ام                     دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966أيديولوجيات الحرب البادرة المتعارضةالتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي
دولي ال       د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال صادية  أي الحقوق االقت اص ب خ

ة الخاصة    "واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األيديولوجية أيضًا لتستبعد حق من حقوق اإلنسان وهو          من  " الحق في الملكي
ه         ). 17المادة  (هذا العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان             ذي يخلف الفصل  وبالرغم من االنطباع الكاذب ال

سياسية يعترف في                         ة وال الحقوق المدني بين العهدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال أن العهد الدولي الخاص ب
  :ديباجته، بأن

ة  السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين   ....  بالحري
سياسية،             ة وال ه المدني ع بحقوق سان من التمت ين آل إن ة الظروف لتمك المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ

  وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
دهورات أخرى                    ي          با. وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سياسية الت ة وال وق المدني سبة للحق لن

ة          (الثقافية  /االجتماعية/حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الحقوق االقتصادية        ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت
ؤلف ا  يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن وق" أجي و    [1]992..للحق اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن صادية مق / ق االقت

ـ             . الثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتهاآات       / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "فترشيح الحقوق المدني من  " جي
وق  " الجيل الثاني : "الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية         وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق

ة    ". جيل ثالث"ة عن الحقوق الفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير، أصبحت تعتبر آـ  مميز ذه الرؤي وقد ظلت ه
ك                  " التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال وب في العه المطل

ق أو     خق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال        التحقيق المتروي للحقو   وق معرضة للتحقي ك الحق اصة بتل
اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     م حقوق اإلن ذا أن       .  المتدرجة أو الجيلي م، فال يمكن لطاقم األدوات ه ومن ث

ي تفصل                      يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة ب      ات الت ة أن النظري ل لحقيق ة، ب ة أو فكري النسبة لحقوق اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي
  . بدقة بين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقع

  : ومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وق                         إن الحق في السكن الم     ـين الخاصين بحق دين الدولي ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي الئ

. وقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز            . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     
سائر الحق            ع الكامل ب ات              -وقويضاف إلى ذلك أن التمت وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل الحق في حري ل رابطات   ( مث مث
رارات                     )المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية      اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت

وبالمثل، يشكل .  عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة        -العامة  

                                                 
992[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 

the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . دم لحماية من جور الدولةترى الحرايت أساسًا مدنية وسياسية في طبيعتها وتخ ’Vasakمن وجهة نظر فاساك . الجيل األول من حقوق اإلنسان يتعامل مع الحرية
 ,freedom of speech, right to a fair trial.  المحاآمة العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهااألول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

freedom of religion,  العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من اإلعالن21-1وذلك آما جاء في المواد من . 
وهذه النظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما يجعلها ، ومن ثم فالجيل الثاني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادية، ثقافية

 أن تحجم عنها األعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال التي يفترض أال تقوم بها الدولة أو أي إن ;positive rights حقوق إيجابية 
  .  في سبيل إدراك الحقوق-مثل اإلخالء القسري

وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق ." التضامن"لجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو ا
  . غير مؤآدة قانونيًازمة بعد وومعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق لم تعد مل. في المشارآة في التراث العام للجنس البشري

، وروج )مدنية وسياسية(وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستند على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق 
، حقوق التضامن، متمثل )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة( الثالث والعالم). االقتصادية واالجتماعية والثقافية(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  . في نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من االستعمار المعطلة حتى اليوم
. 



الغ           دا ب ه أو مراسالته بع حق الفرد في أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل
  [2]993.األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم

 
  االلتزامات الجوهرية )1(

الم                    في نصوص المعاهدات،   إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان     دول األطراف حول الع وب لل ه المحدد المطل دم التوجي وحدها، ال تق
ة ا الدقيق ة التزاماته دول  . لمعرف ب ال ة تطال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي والن

دابير  "اف وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطر" باتخاذ خطوات" ي الت  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)" بتبن
" تدريجية"،  " مالئمة"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/القليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون عليه تلك الخطوات           

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)ي  تضمن  ، ت اون دول شمل  تع  وت
ة                      ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق ة بالرصد تتحمل مهم ة القائم ات التعاقدي إن الهيئ ومن ثم ف

  . لإلمداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطراف
م   دول األطراف    : "3وفي تعليقها العام رق ة التزامات ال ة         [3]994”"طبيع صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  وفى العه

  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 
ستويات األساسية                                دير، بالم ل تق ى أق اء، عل زام األساسي بضمان الوف ى من االلت يقع على عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن

وق      الدن واد                            . يا لكل حق من الحق راد من الم ام من األف ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل ومن ث
ية،  يم األساس يين، أو من أشكال التعل أوى والمسكن األساس ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس الغذائي

د       ُتعتبر، ألول وهلة، متخلف    ا بمقتضى العه ى،           . ة عن الوفاء بالتزاماته زام األساسي األدن ذا االلت ى نحو ال يحدد ه د عل رئ العه إذا ُق ف
  raison d’être .995[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 

دول      من العه  ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود مادية للدول           ة من ال زم آل دول د تل
ا المتاحة      "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       "بأقصى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ ،  وق

ي هي تحت تصرفها في                   "التعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها           وارد الت د من أجل استخدام آل الم قد بذلت آل جه
   [5]996."ل الوفاء، على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنياسبي

ه                  " االلتزامات الجوهرية الدنيا  "آما تتضمن    م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي
ق              . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم ين الت ومن ب

انوني                             ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق االتساق بين التشريع المحلي والحقوق المنصوص عليها في العه
ة         . الوطني ق جوانب معين صادية    وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي وق االقت  من الحق

ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ز فوري دم التميي ل ضمان ع ن  . مث ه م ة أن ددت اللجن د ح صعب مواصلة"وق ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ٍو طبيعي        - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ى نح ذاتها عل ضًا مع شروط           .  ل سق أي انوني يت سند الق ذا ال انون      وه ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء                   "على، والتي تنص    )1969(لمعاهدات  ا ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]997."إحدى المعاهدات

ات مع أطراف أخرى                         وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السياسية والت
  [7]998.يمكن أن تثار تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسان

م                           ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث دولي الخاص          . ربما يكون عدم التميي د ال د نص العه وق
ين     ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت رى، ب ياء أخ ولي  "أش راف أن ت دول األط ي لل ينبغ

ار بوجه خاص                       ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  . األولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش في أحوال غي ه
ساب ال            ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ة، أال توض ات الحال جماع

 [8]999."األخرى

                                                 
 ). 1991 (9فقرة ." الحق في السكن المالئم: 4التعليق العام رقم  [2]993
  . E/1991/23) 1990(تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها الخامسة  [3]994
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]995
 .المرجع السابق[5]996
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23 اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في [6]997

 ال -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "تذهب المادة أيضًا إلى أن ." امعاهدات
ن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على يجوز إلحدى الدول إثارة الحقيقة القائلة بأ

 يظهر -2. استخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية
 ”.االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة

ة الممثل الدائم، البعثة الدائم ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية [7]998
لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 

  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

  ."طبيعة التزامات الدول األطراف: "3التعليق العام رقم [8]999 



أي، أن هناك آثير من  . وتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتطبيق الفوري  التزامات سلبية      
ل ا                                ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال دمير  التدابير لتحقي لت

ين     صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ سفي للمن ة "التع ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م
 . تلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامة. الجماعات المضارة

  
)a( العمومية  

یولد جميع الناس أحرارا ومتساوین في      : "اإلنسان بسيطًا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      حقوق  " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     
شرية  ). 1المادة  (." الكرامة والحقوق  ومن  . فالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب

دولي،  . يًا إذا آان للحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل       وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساس         وفي القانون ال
سق مع حق             ى نحو مت ع "يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال

ة للحد األدنى من ا  التمييز إعماًال    سكن   . اللتزامات الجوهري سير       وفي مجال ال دول تف سمح لل ٍو خاص، ال ي ى نح ى من    ، عل الحد األدن
نهم دون                واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آالتزاماتها الجوهرية بشكل انتقائي، أي على مواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال

خ          " للجميع"أيضًا   اجرين، ال ال المه ين، والعم ك المقيم دة المتاحة في     . بما في ذل راد      والخصوصية الوحي ل في آون األف انون تتمث الق
  . المعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آأعضاء في األسرة البشرية

ة في الماضي، آل              ة، واإلسهامات الثقافي وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد العبودي
ستويين                          هذا خدم آوسائل لتعزيز    ى الم ٍد سواء وعل ى ح انون والممارسة عل ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان  وترقية حقوق اإلن

دولي ي وال ًا أو    . المحل ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل وم
سان،                وقد سا . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      وق اإلن راف بحق ة في االعت همت المقاومة والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم

  : واالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوال. ولكنها لم تحمل قوة القانون
  :حدود مجال التطبيق

ام            إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على          • مستوى العالم، تعد أيضًا ذات محدودية بفعل حقيقة أنها تطبق باالحتك
 .إلى جماعة فكرية أوعقيدية ما، دون تطبيقها بعمومية

واطنين خاصة                  1215أو الوثيقة العظمى    " الماجنا آارتا "فرضت   • دة للم وق جدي ة حق ة آانت بمثاب  حدودًا على الحصانة الملكي
 .  ومع ذلك فإن هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الجغرافية للملك اإلنجليزي.المواطنين الحائزين ملكية خاصة

  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق
ة الحق في         أصبحت في المستعمرات اإلنجليزية والتي   " الثورة األمريكية "حققت   • ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي  في النهاي

ومع ذلك، فإن الحق في تقرير المصير آحق لصيق، طبق في .  raison d’état قانوني شرعي وسبب للوجود تقرير المصير آحق
ز             شعوب األصلية األخرى    . حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -أم

 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم-عرضًا لإلزاحةوالذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر ت
ة في سياق             . الثورة الفرنسية، بكل انجازاتها والحقوق المحققة لألفراد       • وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت سعى الفالحون الفرن

 liberté, egalité، والمساواة، واإلخاء ومع ذلك رفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية: الثورة
et fraternité وبترآيز فردي؛  

ا  . ومع ذلك رفضت الحق في الملكية الخاصة. نتائج الثورة البلشفية أسست لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ   • ومع آونه
ضًا        د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه ًا لمنطق الغ ات   أسست أخالقي ان األشخاص والمجتمع ة لحرم أداة عام آ
  . وشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن أهمية تلك الحقوق

  
  التراجع

أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تحت قيادة عبد سابق صار في             
الم       Toussaint Louverture"ر لوفرتيوتوسان"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي أنتجت الث

ق بمصالح        1801 عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة في             12فقط قبل    ة  ألسباب تتعل ، إمبراطوري
  . في تاهيتي مع عواقب تمتد إلى يومنا هذامرجعة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية 

ا في                د ساهمت جميعه ي ق وبالرغم من أوجه القصور المذآورة، فإن هذه الشواهد في اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل
في شكل قانون   فقانون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي        . تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي       

  . دولي وعمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إنسانية بدون حماية متبادلة في النظام القانوني متعدد األطراف
 حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت                    عموميةإن  

ات، سواء ألسباب    العموميةآما أن . ات األخرى تستحق مستوى أقل  شعوب الثقاف   تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من االلتزام
وق                    ة تنتهك الحق ى ممارسات تقليدي خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل

  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق

                                                                                                                                                                      
ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم "} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]999 

ص حق اللجوء إلى  لكل شخ" لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إن 8ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن المادة " ،وفاءها بأداء إحدى المعاهدات
  ."المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون



ة   آما هو الحال في       (سير الحقوق باالتساق مع ثقافة ما       وتف ة الثقافي سكن  المالئم رات دارجة        )  لل ارات وتعبي ًا الختي ًا محلي ي تطبيق يعن
ازة، أو            اومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ضمان الحي ساوية ل ر مت لممارسات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي

 من حقوق اإلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي ومن المرجح أن تنتهك آل                   الوراثة، أو أية حقوق أخرى    
اعي    وع االجتم ا الخاصة             -من أحكام المساواة بين الن دة فيين واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه در ال  الجن

   [9]1000).1969(بقانون المعاهدات 
تراتيجيات      نفيذتطبيق والنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن توبينما تمضي خبرة ال    وع من االس  حقوق اإلنسان، آاشفة عن عدد متن

ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       داد              )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق سماح باالرت ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي ، ف
ة و         ادئ الالزم اقم األدوات      بالحقوق بشكل ينتقص من المب ا في ط ا هن ر عنه راهين       . االستحقاقات المعب د من خالل الب ا هو مؤآ وآم

  . األخالقية والسند القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكان
  

  خاتمة
أما .  نسانإن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإل                 

فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإلنسان أو معترف بها في الفقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث                 " مبادئ التطبيق األخرى  "
  . وضعها في االعتبار

ادئ ا  وضع هذهإن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على           إلضافية  المب
  . في االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاءها آخطوات إضافية في عملية الرصد

 الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم            ئةفعدم تجز 
فهي  " الحقوق المطابقة "أما  . عهد الدولي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد على الحق في السكن            على ال  4

ين                                  ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف مشتقة من حق
  . ستحقاقات أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم عدم التجزأ بشكل عمليومن ثم، فإن اال. وآليات أخرى

 في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق تنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و
م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من       عنا(، والمجسدة هن سكن المالئ د    ).  ح-أ صر الحق في ال إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب

ة             نفيذالمحلي بالنسبة لطبيعة ومستوى الجهد المطلوب لت        الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي
  .وبطرح حلول من جهتك لمشكالت في المجال والميدان

سه في المدى       ،  مالئم فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم          الحق في سكن   عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م
دولي   لكل من 2الواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم             انون ال المصادر   ومصادر الق

  . الشعبية
اسطة هذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آمادة لدورة األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بو

فبتطبيق . ومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافية.  آانتاتعليمية، تدريبية، أي
ستضع جميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض المنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، 

  .والمعتمدة بعضها على بعض موضع الممارسة الحية
 
  الضمانات. 4

  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم
يمكن أن . سوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدك

ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . بدأ بالتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي األآثر آليةن
قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني 

  .في السكن المالئم
ومن ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصديقها على 

التي تعترف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، ) ثم اإلقليمية(المعاهدات الدولية 
ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي . مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددة

أما على المستوى التشريعي .  الدستور الوطنيفي) أو مساوية(ضمانات مماثلة 
األآثر تحديدًا يجب أن يساعدنا التقييم على تحديد أي القواعد والقوانين المشرعة أو 
النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق يخوله الحق 

ج والمؤسسات العامة يفترض أن تمثل السياسات والبرام. اإلنساني في السكن المالئم
والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور التطبيق العملية المكملة 
لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني على 

  .أقصى المستويات اإلجرائية المحلية
  

  .هنا یبدأ التحري

                                                 
 



فمن اآلن سوف يصبح . عددًا من األسئلة للراصد آي يجيب عليها" الضمانات"في التحري عن اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا 
دورك أآثر تفاعًال، وبالتالي سوف نتبع منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام إلى الخاص 

  :ومن ثم نرآز على
للمعاهدات ذات ) دوليًا وإقليميًا(االلتزامات الناتجة عن التصديق متعدد األطراف : التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 
 . الصلة
 .ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم: النصوص واألحكام الدستوریة 
 .التشريع والقانون المحلي: النظام القانوني الوطني 
 .رسمي أو آشخصية اجتماعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفيتشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل : المؤسسات 
 .ذات التطبيق واسع المدى على مستوى البالد بأآملها: السياسات 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: البرامج 
 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

ظيم والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق من الحقوق االثنى عشر التي يخولها الحق وبهذا التن
" المصادر"وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك األسئلة من خالل األقسام السابقة عن . اإلنساني في األرض والسكن المالئم

سبيل المثال، وحددت العديد من أدوات المعاهدات متعددة األطراف التي تضمن الحق فقد تعرفت، على ". المبادئ الالزمة"و
 سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال الصورة الخاصة بكيفية ترجمة تلك المعايير إلى ناإلنساني في السكن المالئم واآل

  .ي تختار أن ترصده وتقوم بتقييمهضمانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من حقنا اإلنسان
ًا في        (في اعتباره الضمانات المتعلقة بالمبادئ الالزمة للتطبيق        أن يضع   لقائم بالرصد   ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ا وضحت آنف آم
م     " المشارآة والتعبير عن الذات    الحق في الحصول على      المبادئ الالزمة بالتطبيق على   " اقم األ     3في الخطوة رق ذه  ). دوات من ط وه

ة و                         سان، يفترض أن تكون من العمومي وق اإلن سية لحق ة لل  المبادئ التي وجدت في المواد األولى بجميع المعاهدات الرئي ق  القابلي تطب
م واألرض                 سكن المالئ ذه   . على مستوى العالم من أجل تأمين السياق الخاص بتحقيق آافة الحقوق، وليس فقط الحق في ال وحيث أن ه

ئلة في مسار                                 المبادئ تظلل  ة األس ا تظهر أوًال في قائم سكن واألرض، فإنه ى ال ق عل ذي ينطب وقي ال ، أو تأتي على قمة اإلطار الحق
ة               . تحقيقنا ة أو الالزم ادئ المظلل ذه المب ضمان ه دول ل نرجو  . (وهذه األسئلة تتضمن قائمة من األدوات القانونية والتعليقات من قبل ال

ا تجد أن بعض من                مالحظة أن هذه قوائم توضيحية؛       ٍم بضمانات أخرى، وربم ى عل د تكون عل ة، وق املة أو نهائي ا ليست ش أي أنه
  .) المدرج هنا ال ينطبق على الوضع في بالدك

ه ضمانات        ريوبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح     ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  حول ال
  . تضمن تحقيق الحق في السكن واألرض عمليًا على أرض الواقعأآثر دقة وعملية 

الخاصة بتطبيق المبادئ ) المتعلقة بالسياقعامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا تتضمن اختبارًا لـ 
أي، تقرير المصير، وعدم التمييز، (ئم لسكن حالة الحق القانوني الخاص بالموقع المال للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في الالزمة

الضمانات ) 2(، وأيضًا )عدم النكوص، والتعاون الدولي/ الجندر، وحكم القانون، وعدم التراجع-والمساواة بين النوع االجتماعي
  . المنبثقة عن الضمانات المذآورة أعالهالمشارآة والتعبير عن الذات)الوظيفية والمحددة(المحلية 

 
 ت تطبيق المبادئ الالزمةضمانا 

  تقریر المصير
  أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، متضمنًا سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(لي جميع أشكال التمييز ضد المرأة إتفاقية القضاء ع 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107ل الدولية رقم اتفاقية منظمة العم 
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في           هل شارآت  ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم  الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(الميدان االجتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  



  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(امج عمل فيينا إعالن وبرن 
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    (إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002) (تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
  دولة، وتضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، بما في ذلك سياق السكن؟أي المعاهدات اإلقليمية صادقت أو انضمت إليها ال

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(إلنسان والحريات األساسية لحماية حقوق ا) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

   السكن؟القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 

سان،                     وق اإلن أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق التحرر من التمييز، آمبدأ الزم وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989(األصلية في البلدان المستقلة  بشأن الشعوب 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  
  ) 1961(اتفاقية تقليل األشخاص الذين ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات م   ات، ال م أو تجمع تعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(ل التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي إعالن حو 
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(الموئل البشري الثاني  



دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

ًا     زاحين داخلي خاص الم شأن األش دة ب م المتح ات األم صويت  ) 1998(توجيه ه بالت م تبني  UNHRCRت
E/CN.4/1998/53/Add.2 1998 فبراير 11 بتاريخ . 

  )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(عية إعالن وبرنامج عمل القمة االجتما 
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري (إعالن وبرنامج عمل دربان  
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال        وق، ش أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق

  ذلك سياق السكن؟
  

 )1981(فريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الميثاق اإل 
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
ددة األ      ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح       هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي طراف في شكل م

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلنسان اإلعالن األمريكي لحقوق  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999(إعالن قمة اسطنبول  
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي

اعي            أي المعاهدات الدولية صادق عليها ال      وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    -دولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن تطبيق الم در، آمب  الجن
  من حقوق اإلنسان، شامًال ذلك سياق السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979( التمييز ضد المرأة إتفاقية القضاء علي جميع أشكال 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية(شأن السياسة االجتماعية  ب117اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(ال المهاجرين وأفراد أسرهم اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العم 

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

حقوق، شامًال  الجندر آمبدأ الزم وحق من ال -صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي           
  ذلك سياق السكن؟



  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث ة      5+ الموئ رار الجمعي م المتحدة    ، ق ة لألم العام
 )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(ألمم المتحدة قرارات الجمعية العامة ل 
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ إعالن جوهانسبرج لقمة العالم  

  
اعي               وع االجتم ين الن ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي ادئ    -أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق در آأحد المب  الجن

  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(مريكية لحقوق اإلنسان االتفاقية األ 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
ددة األطراف في شك        ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح     هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ل م

اعي  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف ياق -الق ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن
  السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(ن اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسا 
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

امًال      أي المعاهدات الدولية انضمت اليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق حكم ا             سان، ش وق اإلن لقانون، آمبدأ الزم وحق من حق
  السكن؟مجال ذلك 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(عنصري اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ال 
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957(ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأن حماية 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  



 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(وضع  األشخاص من ال دولة لهم اتفاقية متعلقة ب 
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  زم وحق من الحقوق، ممتدًا أيضًا إلى مجال السكن؟صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق حكم القانون آمبدأ ال
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني   (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة          5 + الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  ات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسانقرار 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(لعالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ إعالن جوهانسبرج لقمة ا 

  
ضًا                             د اي ذي يمت ة، وال ادئ الالزم انون آأحد المب م الق ق حك أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبي

  إلى مجال السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(حقوق اإلنسان االتفاقية األمريكية ل 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

ؤتمرات        ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح     هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع ة أو قم  اقليمي
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ حكم القانون آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  عدم التراجع 
ع  في احترام، ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التراج
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(الثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و 



 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
ة تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمي

صادية      وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ع  ف دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل
 واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي إعالن حول  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(عية إعالن وبرنامج عمل القمة االجتما 
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ب   {إع ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع ن  الم ذلك م صل ب ا يت وم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
رام،                      دأ عدم التراجع  في احت ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ما هي المعاهدات اإلقليمية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن

  تصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االق
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(معة الدول العربية قرارات جا 
 )2000(إعالن المنامة  
 )1995(إعالن الرباط  

هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في 
ا      منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر،         ة بم ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت  وتنفيذ الحق

  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 ة اسطنبولإعالن قم 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  التعاون الدولي

ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، 
   االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(يع أشكال التمييز العنصري اتفاقية القضاء على جم 
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  



  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970(بلدان النامية  بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بال131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

 
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها 

ق التع  ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق صادية  ل وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ضمان احت دولي ل اون ال
  واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(تنمية في الميدان االجتماعي إعالن حول التقدم وال 
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980 ( بشأن العمال القادامى162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان  إ  ل درب امج عم الن وبرن ن    {ع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ضما                    ا أو االن ة بالتصديق عليه ي قامت الدول ة الت ضمان          ما هي المعاهدات اإلقليمي دولي ل اون ال دأ التع ق مب ي تضمن تطبي ا الت م إليه

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
قليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إ

منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(إلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان ا 
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  



 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
خذتها الدولة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، ما هي االلتزامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي ات

  . وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبالتالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية
  

ها األولوية على ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون ل
تعد مراقبة تلك االلتزامات المهمة المعهود بها إلى الدول األطراف في . اإلعالنات غير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسية

  .والتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراقبون من الحكومة والمجتمع المدني) الدول المصدقة(المعاهدة 
 في االعتبار أن بعض اإلعالنات متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية والمالية آما يجب أن نضع

تلك االتفاقيات قد تعوق . الدولية قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسان
الثقافية ولذا يجب أن تحتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسان /تماعيةاالج/التمتع بالحقوق االقتصادية

  في المقام األول وليس العكس 
 

  ضمانات محلية 
   تصدیقات وتعليقات دولية

سكن         انضمت إليها أو    أي المعاهدات الدولية     ة تضمن الحق في ال ا الدول م، خاصة   صادقت عليه ذات     الحق   المالئ ر عن ال شارآة والتعبي  ؟في الم
  .)لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق في المشارآة والتعبير عن الذات(

  
  أحكام دستوریة

هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم بما في ذلك المشارآة والتعبير عن  
  الذات؟

 
  لدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟هل تحوز ا 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من عدم التمييز؟ 

  
   الجندر؟-هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساواة بين النوع االجتماعي 

  
  اثله، يضمن حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يم 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ 

  
ة في ظل إطار عمل وأهداف                            ات الدولي ه، يضمن إجراء العالق ا يماثل ة دستورا، أو م ا     هل تحوز الدول ا فيه سان بم وق اإلن حق

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟
  

  النظام القانوني القومي
  هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم، شامال المشارآة والتعبير عن الذات، آحق منفصل في النظام القانوني للدولة؟ 

  
   بما في ذلك المشارآة والتعبير عن الذات؟هل يتماشى التشريع القومي مع الحق اإلنساني في األرض والسكن 

  
  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ 

  
الحكومة ويتم /هل يتماشى التشريع القومي والمحلي مع الحق في التحرر من التمييز؟ ما هي القوانين التي شرعتها الدولة 

يز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة المشارآة والتعبير تطبيقها بالفعل لضمان عدم التمي
  عن الذات؟

  
هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصولهم على الحق في تحقيق المشارآة والتعبير عن الذات تتالءم  

  وتتساوى مع اآلخرين؟
  

 لمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمشارآة والتعبير عن الذات؟هل يحافظ القانون القومي وا 
  



هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل  
  ذات ؟المتعلقة بالسكن واألرض والمشارآة والتعبير عن ال

  
  هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة؟ 

  
هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل داخل البالد، في ظل  

الجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم شامال إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية وا
  المشارآة والتعبير عن الذات؟

  
هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم بما في  

  ذلك المشارآة والتعبير عن الذات؟
  

ضاة والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك المشارآة والتعبير عن هل يتميز أداء الق 
  الذات ما هي األمثلة على ذلك؟

 
  شرائع ومؤسسات

  هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم في تقرير المصير؟ 
  

مة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن ما هي المؤسسات الحكومية والعا 
  المالئم خاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟

  
  هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط المشارآة والتعبير عن الذات؟  

  
 والعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في ما هي المؤسسات الحكومية 

  السكن المالئم خاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟
  

ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق  
   المالئم خاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟في السكن

  
التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  

  وخاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟
  

تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة معها التي  
 الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟

  
آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن المشارآة والتعبير عن الذات لمن يحتاجون  
  ذلك؟

 
  السياسات

  سياسات التي تطبق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟ما هي ال 
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
تمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم ال

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

  آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من المشارآة والتعبير عن الذات؟ 
  

  آيف أثرت السياسات الوطنية إيجابيا على المشارآة والتعبير عن الذات في البالد من اجل ضمان عدم التمييز؟ 
  

آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تحسين ظروف المشارآة والتعبير عن الذات في مجال السكن خاصة لمن  
  يحتاجون ذلك؟

  



ق العدالة إلى تعظيم ظروف المشارآة والتعبير عن الذات خاصة لمن يحتاجون إلى آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقي 
  ذلك؟

  
آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق مثل  

  المشارآة والتعبير عن الذات خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟
  

 بها سياسات اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت 
احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من المشارآة والتعبير عن الذات لمن هم في حاجة إلى 

  ذلك؟
  

بيا على سياسات أو ممارسات دولتك الرسمية في ضمان الحق في المشارآة والتعبير إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجا 
  عن الذات؟

 
  البرامج

) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(ما هي الخطوات التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  
إصالحات قانونية، تطوير البنية : قد تشمل(مشارآة والتعبير عن الذات؟ من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من ال

التحتية، طرق تنفيذ وتطبيق اآثر فعالية، برامج تسجيل السكان، برامج للنظر في التصديق على العهود الدولية وتقييم تطبيق حقوق 
  )الخ....السكن

  
ة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدول

وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق 
  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي

  
ما هي برامج  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم وخاصة  

  المشارآة والتعبير عن الذات؟
  

  آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف المشارآة والتعبير عن الذات؟  
  

رامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على ما هي الب 
  المشارآة والتعبير عن الذات في الدولة؟

  
سين هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تح 

  ظروف المشارآة والتعبير عن الذات في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض وقضايا الميراث؟ 
  

ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن هم  
  البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت 

  
آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من المشارآة والتعبير  

  عن الذات لمن هم في حاجة لذلك؟
  

ن الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها برامج اإلسكا 
احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من المشارآة والتعبير عن الذات لمن هم في حاجة إلى 

  ذلك؟
 ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير 

  المشارآة والتعبير عن الذات لكل من يعيش على أرضها؟
 

  المشروعات
سنوات أو منذ آخر / سنة(ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  

شروعات استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من المشارآة في شكل م) تقييم قمت به
  والتعبير عن الذات؟ 

  



ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم،  
  وخاصة المشارآة والتعبير عن الذات ؟

  
  عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف المشارآة والتعبير عن الذات؟ آيف  

  
ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على  

  لة؟المشارآة والتعبير عن الذات في الدو
  

هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى  
تحسين ظروف المشارآة والتعبير عن الذات في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض و قضايا 

  الميراث؟ 
  

خيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة ما هي مشروعات الدولة األ 
  لمن هم في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم المشارآة والتعبير عن الذات؟

  
تخوله حقوق السكن من المشارآة والتعبير عن آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما  

  الذات لمن هم في حاجة لذلك؟
  

ما هي الطرق التي ضمنت بها مشروعات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود  
 يخوله من المشارآة والتعبير عن الذات لمن هم في الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما

  حاجة إلى ذلك؟
  

هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين  
  من خالل مشروعات تطور بالفعل من المشارآة والتعبير عن الذات لكل من يعيش على أرضها؟

 
 موازناتلا

 العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانية مع أهداف اإلنفاق موازناتما هي ال 
 والتطبيق الحقيقية؟

  
 على هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج والمشروعات المؤثرة 

 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟
 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازناتهل يتمتع العامة وأفراد الشعب بإمكانية االطالع على  

 التأثير على ما تخوله حقوق السكن من المشارآة والتعبير عن الذات ؟
  

المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية هل تدعم  
 للمحتاجين خاصة بالنسبة لما يخوله الحق في السكن من المشارآة والتعبير عن الذات؟ 

  
سكان شامال ما يخوله من القدرة على تحمل ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإل 

 األعباء؟
  

ما هي االلتزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من المشارآة والتعبير عن  
 الذات؟

  
شعب لقطاع اإلسكان شامال           ة بالت ة العام ر عن       ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزاني شارآة والتعبي ه من الم ا يخول  م
 الذات؟

 
   عقبات، عراقيل، عوائق.5

في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناصر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح القانوني للسكن المالئم، 
نى فيما يتعلق بتصنيف الحق مع االلتزامات وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األد

ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات االجتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئيسي . الموازية على الدول المصدقة
ات واألولويات المحلية تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيق. لحقوق اإلنسان على مر التاريخ

  .آما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق على الحالة التي تتناولها. لحقوق اإلنسان



  
ضما                                م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م نات وفي هذه الخطوة فإنك تتق

وق                    . المكونة له  ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق سوف تنتق
ات                       . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان عينات األسئلة التالية تساعدك آراصد عل

لتهديدات والقيود التي تسببت في أو هددت بالتسبب في االنتهاك والحرمان من حق وعنصر المشارآة والتعبير                والعراقيل والعوائق وا  
  .عن الذات الذي نتعامل معه حاليًا

  
وافر                 عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت

فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وضعنا،                  .  المعلومات ثقة  أفضل وأآثر 
  :إال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالية لمعلوماتك

 .التمام أو األحكام •
 .درجة التفصيل والتحديد •
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  •
 ).نقص التناقضات: مثال(ل المعلومات تكام •
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(االستخدام الفعال للغة  •
 .االرتباط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكن: االتصال •
 ).السمعة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمع(مصداقية المصدر : المصداقية •
  

ام بين التأآيدات النظرية للحق اإلنساني في األرض والسكن والواقع المحلي سوف تحدد ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسج
اآلن إلى أي مدى تساهم العوائق، العقبات، العراقيل، التناقضات في انتهاآات محتملة أو فعلية للحق في المشارآة والتعبير عن 

   :وسوف تدعم األسئلة التالية تلك العملية. الذات
 

ارض ال  ل تتع ي       ه ة ف سات التقليدي ع المؤس ع م ة المجتم كان وتنمي ى اإلس ؤثرة عل رار الم نع الق ات ص سائدة لعملي روف ال ظ
  .)  في طاقم األدوات"المالئمة الثقافية"انظر أيضا (المجتمع؟  

اني في هل تعوق العقبات والعراقيل أمام الحصول على معلومات مالئمة وآافية تتعلق باإلسكان وتنمية المجتمع الحق اإلنس 
  )  في طاقم األدوات"الحق في الحصول على المعلومات، التعليم، القدرة وبناء القدرات"انظر (المشارآة؟ 

  
 عقبات تعترض المبادئ الالزمة  

  تقریر المصير
 هل الناس غير راضين عن شروط المشارآة والتعبير عن الذات؟ 

 
  ور فعال في تحديد شروط المشارآة والتعبير عن الذات؟هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة د 

 
هل تعوق المحاباة أو أي شكل أخر من الفساد األفراد أو الجماعات من ممارسة حقهم في المشارآة والتعبير عن الذات آواحد  

 من الحقوق المطابقة في سياق السكن؟
 

 للتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في المشارآة هل يفتقد المجتمع إلى المعلومات الكافية أو القدرات الكافية 
 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات"انظر {والتعبير عن الذات؟ 

 في هل تعد األمية عائقًا أمام الحصول على المعلومات الكافية للتمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يخوله من حق 
 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات: "انظر{المشارآة والتعبير عن الذات؟ 

  
  عدم التمييز

 إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟ 
شاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو أي نوع من التمييز الممارس ع) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

  مؤسسي في صورة ما يؤثر على  المشارآة والتعبير عن الذات؟
 ما هي طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق بالمشارآة والتعبير عن الذات؟  

  
   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي

 المشارآة والتعبير عن الذات؟ق على تفعيل الحق في هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يطب 
المشارآة هل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على  

  والتعبير عن الذات؟



لذآور واإلناث في جميع األعمار؟ هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية ل
  آيف؟ 

  
 حكم القانون

هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات ذات الصلة دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإلنساني في السكن  
 المالئم؟
 من اثر الضمانات هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية يمكن أن تحد 

  الخاصة بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في الحق المخول  في المشارآة والتعبير عن الذات؟
 هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السكن؟ 
ة والتي تغطي الحق اإلنساني في السكن هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصل 

  المالئم؟
هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتعلقة بتنفيذ الحق  

 اإلنساني في السكن المالئم؟ 
سلطة ب) القضائية، التشريعية، التنفيذية(هل تعمل الفروع الثالثة للحكومة  

 مستقلة؟ 
واحد هل تنسق الفروع الثالثة للحكومة بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل نظام  

 من القانون؟
النوع هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن المساواة بين  

  الجندر؟-االجتماعي
، هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون 

 متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل الديمقراطي؟ 
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في  

 التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ 
الدولية هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات  

 حقوق اإلنسان، متضمنًا ذل الحقوق االقتصادية في إطار ووفق أهداف
 واالجتماعية والثقافية؟ 

 هل يفتقر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك  المشارآة والتعبير عن الذات؟ 
التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع هل تعوق أوجه القصور القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب  

 ؟ المشارآة والتعبير عن الذاتعن الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في 
هل أخفقت الدولة المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مشكلة بذلك حدود على خيارات البحث  

 ئل االنتصاف أمام االنتهاآات الكبرى للحق اإلنساني في السكن المالئم؟عن العدالة ووسا
 هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة؟ 
العدالة والمشارآة والتمثيل هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى  

 الديمقراطي؟
  المشارآة والتعبير عن الذات؟هل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  
أو السياسات المكافحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك الضمانات الخاصة /هل هناك قصور في انفاذ القوانين و 

 النساء واألطفال، واأليتام، الخ؟: بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل
أو صادقت عليها /هل تخفق السلطات المحلية في االعتراف علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحقوق اإلنسان والتي وقعتها و 

 الدولة والتي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذلك الحق في  المشارآة والتعبير عن الذات؟
ريع في تحقيق االنسجام بين القوانين القومية وااللتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في فيما يتعلق بتشكيل هل أخفق التش 

 سياسات تؤثر في الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة  المشارآة والتعبير عن الذات؟
واألرض، بما يشمله ذلك من الحق في  المشارآة هل يعتبر التشريع القومي والمحلي غير متسق مع الحق اإلنساني في السكن  

 والتعبير عن الذات؟
  المشارآة والتعبير عن الذات؟هل يعد انفاذ القانون غير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في  
حفاظ هل المسئولين عن انفاذ القانون في حاجة إلى تدريب ومعلومات حول الحق اإلنساني في السكن المالئم بغرض االلتزام وال 

  المشارآة والتعبير عن الذات؟على الحق في 
أو القضاة إلى الوعي والتدريب على حقوق األرض والسكن والذي يخولهم الحفاظ على /هل يفتقد المحامون ورجال النيابة و 

  المشارآة والتعبير عن الذات؟ والدفاع عن الحق في 
 مطالب الضحايا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم هل أخفق النظام القومي للمحاآمة بأي صورة آانت في قبول 

   المشارآة والتعبير عن الذات؟ضحايا انتهاك الحق في 



هل يخفق حكم القانون، أو القواعد، أو انفاذها في حكم قوى السوق  
بشكل فعال لضمان احترام، وحماية، وتعزيز، وتفعيل الحق في السكن 

طرة على االحتكارات، وإجراءات على سبيل المثال، السي(المالئم 
؟ وآيف يؤثر هذا على التمتع بالحق الذي )التصحيح والتعويض القانوني

  المشارآة والتعبير عن الذات؟يخوه الحق في السكن والمتمثل في 
هل يقيد القانون المحلي منظمات المجتمع المدني من الدفاع عن  

حترام والدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات التي من شأنها توفير ا
وتعزيز وانجاز الحق في السكن، متضمنًا ذلك الحق في  المشارآة 

 والتعبير عن الذات؟
  

  عدم النكوص/ عدم التراجع
هل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة  

العام أو (على مدار الفترة المشارآة والتعبير عن الذات، المؤثرة منها في 
 ماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ ال) األعوام

المشارآة هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  
 ؟ والتعبير عن الذات

الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم في  
 المشارآة والتعبير عن الذات؟

هل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم فيالفترة األخيرة،خاصة ما يؤثر منها في  
  ؟المشارآة والتعبير عن الذات

لمشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكلية للبيئة ا 
  ؟المشارآة والتعبير عن الذاتخاصة ما يؤثر منها في 

المشارآة هل أخفقت برامج على المستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق  
  والتعبير عن الذات؟

خفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحق هل أ 
 المشارآة والتعبير عن الذات؟ اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيما يتعلق بالحق في 

حقاإلنساني في السكن المالئم، خاصة ما هل أخفقن مخصصات الموازنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بال 
  المشارآة والتعبير عن الذات؟يتعلق بالحق في 

، خاصة بالنسبة للفقراء والفئات المشارآة والتعبير عن الذاتإلى أي مدى جاءت جهود الحكومة قاصرة في تحسين شروط  
 المستضعفة أو األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟ 

 
  التعاون الدولي

اك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في هل هن 
 المشارآة والتعبير عن الذات؟ وهل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع المشارآة والتعبير عن الذات؟

سات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق سلبيًا على السيا) دول، أو مؤسسات مالية(إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية  
 المشارآة والتعبير عن الذات؟بضمان الحق في 

فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون دولي، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه "هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  
 مشارآة والتعبير عن الذات؟في ال) خاصة الفقراء والمستضعفين(وامكاناتها لضمان حقوق الناس " مواردها

 
 عقبات محلية  

  شرائع ومؤسسات
 المشارآة والتعبير عن الذات، هل هناك فجوات أو أوجه قصور بقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 

قوق السكن من الحق في لدى الدولة، الحكومة، ومؤسسات عامة أخرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما تخوله ح
  المشارآة والتعبير عن الذات؟

ما هي المؤسسات العامة أو التابعة للدولة التي توجد آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الحق  
 اإلنساني فيالسكن المالئم، خاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟

 ؟أو النوع لمؤسسات المجتمع المدني والتي يعتمد عليها المجتمعهل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم  
هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر وتنفيذ  

 الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟



تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني في ) بما في ذلك القواعد االجتماعية(غير الرسمية ) الشرائع(ما هي المؤسسات  
 1001السكن المالئم، وخاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟

 
 ؟  المشارآة والتعبير عن الذاتهل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية لحماية  

 إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام المالحظات الختامية الخاصة بالهيئات التعاقدية هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا 
 ذات الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟

 
  سياسات 

مؤثرة في هل تتقاعس الوزارات ذات الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات ال 
 الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟ 

ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، وخاصة، المشارآة  
 والتعبير عن الذات؟ 

 
مقبولة من تقرير المصير في تحديد شروط وظروف هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات  

 المشارآة والتعبير عن الذات؟ آيف ولماذا؟ 
على نحٍو إيجابي ) حتى بالرغم من التصريحات التي تفصح عن نية رسمية(هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  

  المشارآة والتعبير عن الذات؟ آيف ولماذا؟للتأثير على 
المشارآة والتعبير عن الذات؟ آيف  الجندر إلى تحسينات في ظروف -سات القومية للتعامل مع النوع االجتماعيهل أدت السيا 

 ولماذا؟
المشارآة والتعبير عن الذات؟ خاصة لمن هم في حاجة هل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  

 لذلك؟ 
ي تأمين التحسين المستمر للظروف المعيشية، خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق هل أخفقت السياسات القومية للسكن ف 

  المشارآة والتعبير عن الذات خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟الذي تخوله حقوق السكن في 
سان ذات الصلة بالحق في أو الرجوع إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلن/هل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبار في و 

  المشارآة والتعبير عن الذات، وأي هذه االليات تلتزم بها الدولة؟السكن المالئم و
إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بالمشارآة والتعبير عن  

  الذات ؟
فذة لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار حقوق اإلنسان عن طريق هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة من 

وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة الحق في 
 المشارآة والتعبير عن الذات؟

 
  البرامج

تقييم أو (الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/العام( اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة ما هي الخطوات السلبية التي 
لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟ وقد يتضمن ذلك قوانين تقليل المساعدة ) قياس قمت به

 التفعيل أو التنفيذ؟ القانونية، تدهور البنية التحتية بدون اصالح، انحدار جهود 
ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن المالئم،  

 ؟ المشارآة والتعبير عن الذاتخاصة 
 

لها بهدف وبتأثير تحسين هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط  
 مشارآة والتعبير عن الذات، في مجال السكن، خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ ظروف ال

  هل البرامج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟ 
ل تحسين هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أج 

 أو انجاز الحق في السكن المالئم، خاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟/وتقدم احترام، والدفاع عن، وتعزيز، و
هل تقاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير تابعين  

  من أجل تحسين الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا

                                                 
 األنشطة الرسمية وغير بهذا المعنى تضم قواعد اللعبة التي يجري في ظلها" المؤسسات. " المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يضم آل من المؤسسات الضامة والموصلة 1001

على سبيل المثال الحادثة من خالل الشباب، (الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات والقاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة 
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، .  دوجالس سووفقًا لـ). التكنولوجية، التحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، وغيرها من السلوآيات الجديدة

 ." اخنراع انساني يشكل التفاعل اإلنساني"، تعد المؤسسات 1993



 
  مشروعات

ما هي األعمال أو االخفاقات ذات الصلة والتي تمت من قبل الدولة وأدت إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  أو  
قوق السكن، خاصة الحق في المشارآة لتحسين ح) الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت به) األعوام/العام(االستكشافية في القترة 
 والتعبير عن الذات؟

ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف في  
 ؟ المشارآة والتعبير عن الذاتضمان الحق في السكن المالئم، خاصة 

 
 

ير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف المشارآة والتعبير عن الذات؟ آيف هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمص 
 ولماذا؟ 

هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في  
 المشارآة والتعبير عن الذات؟ آيف ولماذا؟ 

أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن والخدمات العامة وأزاحت دور هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلية  
المشارآة والتعبير عن الذات لمن هم في ومسئوليات الدولة والسلطات المحلية في انجاز الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة 

 حاجة إلى ذلك؟
  

 موازنات
نفقات العامة في قطاع السكن، أو في مجاالت تؤثر على التمتع هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول ال 

 بالحق اإلنساني في سكن مالئم، بما في ذلك المشارآة والتعبير عن الذات؟ 
هل هناك نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في المعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة في  

  مرتبطة بالحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟مجال السكن وال
 هل تعد الموازنات العامة غير مالئمة لضمان الحق في السكن المالئم، وخاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟ 
هل هناك قصور نفقات في الموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤثر على المشارآة والتعبير  
  الذات؟عن

هل تعكس بنود الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات لتحسين  
 ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على المشارآة والتعبير عن الذات، ألولئك السكان المستضعفين والمحتاجين داخل بلدك؟ 

 امكانية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات هل يتوفر للعامة 
والمنظمات الخاصة التي تعمكل في مجال السكن ولها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من 

  الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟
لمؤسسات هل المعلومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولين وا 

المسئولة عن التحسين المستمر للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما 
  تخوله من الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟

هل تؤثر االلتزامات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها في قطاع  
   في المشارآة والتعبير عن الذات؟السكن، مضمنًا ذلك التأثير السلبي على الحق

على أي شيء تؤثر االلتزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في  
  قطاع السكن، بما في ذلك المشارآة والتعبير عن الذات؟

ماهي السياسات المالية التي تقيد من الموازنة العامة وتأتي بعواقب سلبية على قطاع السكن،  
  ذلك الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟بمافي
 هل انجاز المشارآة والتعبير عن الذات مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟  
هل تخفق الدولة في التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان، وبالتالي تجنب الفساد، والتواطؤ واالحتيال والتمييز،  

  ر ذلك على الحق  في المشارآة والتعبير عن الذات؟والمحاباة، والمعاير التعسفية؟ وآيف يؤث
هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على المشارآة والتعبير عن الذات، فرديًا وآذلك  

  جماعيًا؟
التعبير عن الذات؟ فرديًا هل تسمح سلطات الدولة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول على المشارآة و 

  وآذلك جماعيًا؟
هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعوزين للحصول على امكانية المشارآة والتعبير عن  
 الذات؟
  زين؟المشارآة والتعبير عن الذات، خاصة للفقراء والمستضعفين، والمعوهل تفتقد الدولة إلى موارد لتأمين  
  المشارآة والتعبير عن الذات؟هل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئمو 
أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن من /هل هناك صراع في بلدك يعوق المؤسسات الخاصة و 

 ؟ المشارآة والتعبير عن الذاتظروف 



 آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك هل عرضت 
وهل تعوق هذه الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة فاعلين على المستوى العام المشارآة والتعبير عن الذات؟ 

 والخاص؟
 
  ًااألآثر ضعف/  تحدید الضحایا.6

في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق األرض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد 
  .آما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضح. الذين يظلون أآثر ضعفًا وعرضة للتأثر

  
شعوب أصلية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(ثرة قد تكون الجماعات أو األفراد المتأ

ومن الهام تحديد عدد األفراد المتأثرين ونسبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل . مصادرة األراضي
  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص

  
 أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والشخصيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان يعد من الحيوي
. آما أن األرقام والبيانات الديمغرافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاك.  األآثر ضعفا

ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد . شاملة أآثر من نوع واحد من أنواع التمييز) أو متداخلة(ب قد تكون االنتهاآات متعددة الجوان
آما يعد تحديد جوانب . أو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد أي مجموعة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعل

ن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي عوامل ديموغرافية سواء ناتجة ع(الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 
 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى

  
  .المجموعات األآثر ضعفًا/التمييز بين الضحایا 

  
األآثر عرضة (واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 
أمرا هاما للغاية ال سيما في مرحلة الحقة من العملية وذلك ) لالنتهاآات في المستقبل

عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء معين ضد 
االنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما 

عفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد وعلى أية حال فمراقبة األآثر ض. حدث بالفعل
تحديد حل معين للحالة سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة 

  .من أجل اإلعمال الكامل للحق في األرض والسكن المالئم
  

التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود ) عينة(وتوجه األسئلة 
ع الترآيز على البعد اإلنساني في قضية انتهاك ما يخوله الحق في السكن من عقبات م

 .الحصول على السلع والخدمات العامة
 
 

  الضحایا
 :حدد نوع وشكل انتهاك المشارآة والتعبير عن الذات 
o عدم وجود مأوى 
o اإلخالء القسري 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o  المسئولين والسلطات العامةمصادرة الممتلكات بواسطة 
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
  

  من الذي تأثر بانتهاك الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟ 
  

  سق أو نظام أو نموذج؟هل يدل ذلك على وجود ن ؟)أي وقت(ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي  
  

  :حدد التفاصيل الديمغرافية للضحايا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  



o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o الحالي والتاريخي(عضاء الجماعات العرضة للتمييز عدد ونسبة أ(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

  ...)ريف، حضر، (أين يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان  
  

  با؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟ أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك تلك األوقات؟متى يتكرر هذا االنتهاك غال 
 
 

  :الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
  :حدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال للحق في المشارآة والتعبير عن الذات 
o  عدم وجود مأوى 
o  اإلخالء القسري  
o عسفيالهدم الت  
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة  
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة(  
  

  ؟من هي الجماعات األآثر عرضة النتهاك الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟ لماذا تعد اآثر ضعفا 
  

  :حدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o الحالي والتاريخي(سبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز عدد ون(  
o  عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على

  .عملهم، أو وضعهم االقتصادي
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول  
النساء، األطفال، الشعوب األصلية، (بسبب طبيعي الجماعات األآثر ضعفا 

  )العمال المهاجرون، المزارعون/سكان األحياء الفقيرة، الالجئون، العمال
 
 

  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب
ضعف، وذلك من خالل عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على األنواع المحددة لالنتهاآات أو اليتطور موقف قضيتك وينال تدعيمًا 

ويجب على القائم بالرصد أن يحدد . المتداخل/ الترآيز على المجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مثالية للحرمان متعدد الجوانب
  ).أعاله(تلك األشكال المتعددة من الحرمان لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء 

ب آثار محددة على مجموعات بعينها قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك الحق في تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسبا
  :السكن المالئم أو انتهاك متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطة

  
  النساء
  هل تعد النساء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟ 

  
  ذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى؟ما هي أسباب ه 

  



  هل تعوق ممارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها بحقها في المشارآة والتعبير عن الذات؟ 
  

لمشارآة والتعبير عن هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في ا 
  الذات؟

  
  

  األطفال
هل تعوق ظروف السكن الحصول على المشارآة والتعبير عن الذاتكعنصر من عناصر الحق في السكن المالئم إلى حد ظهور  

 العنف واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنزل أو المجتمع؟
  

 والتعبير عن الذات، مالئمة لألطفال إلنجاز أو إتمام تعليمهم واستذآارهم؟هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر المشارآة  
  

 هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر المشارآة والتعبير عن الذات، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية؟ 
 

  ...الجماعات العرقية، وغيرها 
 رضة للتمييز الذي يشمل إنكار المشارآة والتعبير عن الذات؟من هم ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه الع 

  
من حقهم في السكن المالئم خاصة المشارآة والتعبير عن ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  

 الذاتألنهم ينتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو شعوب أصلية؟ 
  ، إذا وجد، على الوضع الحالي؟ آيف أثر التمييز التاريخي 
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   منهجية التحدید الكمي 
  . داة لتقييم اثار عمليات الهدم والمصادرة واإلخالء القسريأ: نتهاآات الحق في السكن المالئمالكمي القياس ال

ساعد استخدام   يتمثل الهدف من هذه األداة في تحديد قيمة الخس         ائر والتكلفة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم ، آما ي
  : لحق في السكن ومن هذه المراحلرصد السليم النتهاآات معينة لللهذه األداة في مختلف المراحل الضرورية 

  .التوثيق والتسجيل .1
 . وإعداد التقاريررصدال .2
 .التقييم/ الكميالقياس .3
 . شكالت وحلهاالتعرف على الم .4
 . المتابعةقياسات  .5
 .بعثات تقصي الحقائق .6
 . اإلعالم الجماهيري والحمالت .7
 . التعبئة االجتماعية .8
 . العمل اإلعالمي .9

 .عمليات التعويض .10
 . المقاضاة القانوني ودفاعال .11

 . تنفيذ االلتزامات الدوليةصد ر .13
  
ك         العاملين بمجال ح  " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي قوق اإلنسان بكل مرحلة من مراحل عملي

ضارة عن انتهاآات                       ار ال دخل لتخفيف اآلث ان الت م أو آ عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ
ة الر                   . حدثت بالفعل  سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق اك           صد وقد يشترك نفس الع ان يكون هن وفي بعض األحي

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  ن هذه األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمبطريق
ا             ة ذاته ة في العملي ر من منظم ر من شخص أو أآث اك،    ف .ومكملة لبعضها البعض وذلك في حالة اشتراك أآث ان هن ى سبيل  إذا آ  عل

ة تتخصص   أو منظمات  ، فرق عمل    المثال ا ف       مختلف ة بعينه اطق جغرافي أنه      إفي دراسة األوضاع بمن ة من ش ذه اآللي ق ه أن ن تطبي
  . في مثل هذه الحاالتوارد حدوثه ساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقائق الي

  
ة الرصد، سواء           إنما  م  ثار انتهاك الحق في السكن المالئ     منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    ى عملي ائمين عل وي حجة الق تق

اهيري             دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    سياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم د          . أو تحليل ال م فهي تحشد التأيي ومن ث
  . للحرآة من أجل وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهم



  
ة لكل                            إ هذا المنطلق ف   ومن دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال ن التكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته

تم اخذ                ) ويقصد بها هنا األسرة   (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال متضررة ثم يتم جمعها ، وبالتالي فف
  . حدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررةعينة ممثلة لهذه الو

  
اس           ة للقي ر القابل د الكمي   وعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي ا في         أو التحدي ارير به سجيلها وإعداد تق ضا ت ين أي والتي يتع

  . قت آمكمل للجدول الخاص بالقياسويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الو سردية، صورة
  

يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلدك مثل قانون     (ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل             
األحوال الشخصية                   ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل ثًال من أجل     المرور والخالفات التي تنشأ في هذا الشأن أو الق الطالق م  آ

در             إ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي ن التحديد ال
ين الرا اون ب ر من التع زمنصدآبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت ك ف. ومجتم ى جانب ذل ن إ إل

دار الوقت     ال ى م م   . حصول على قدر آبير من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن
ل            ي امج و    تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو تنسيقه من قب ديهم برن ذين ل زام با  هؤالء ال اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل

  . المدى البعيد
  

ا ف                   تسعى  داة  هذه األ إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إلقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال
سيين  ذا   الرئي ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته ن ج رة م اتهم مباش تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ؤالء ال م ه صد به سيق

سري االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصا    خ  ،درة أو اإلخالء الق اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ
ذين يتعرضو                   م هؤالء ال ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال و  نيطلق عل ال    خسائر  ن للخطر ويتحمل  ناتجة عن أفع

ر                       شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب       مباشر، و  موجهة لغي ر      من ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال
  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين

  
اس     " المنهجية"يحتوي العمود الثاني والمعنون      ة      " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   بجدول القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل

واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى   تقديرها وحسابها ، آما يرشدك       التي تم  سجيل أن بت
م           "االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع الخسارة أو التكلفة في           سكن المالئ وم        " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال

د                         وفي هذا ا  .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل لمكان أيضًا يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف
ازل   د المن دم أح راء ه ن ج ًا م ضررين جماعي ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ود . لمت ذلك العم وارد ب أن الوصف ال

  . ن وفي حدود سطر أو سطرينيجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكا" المنهجية"
  

غير أننا نوصي بأن   (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ائج                  ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن ح     .)يشترك جميع المراقبين في دراسة أي ى سبيل المث ساب  وعل

وفي جميع . خسائر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي       
ة االنتهاآات الخاضعة للدراسة         المي لتكلف الي ع م إجم واردة في       . األحوال من الضروري الوصول إلى رق يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel تحت آل شريحة من التكلفة باستخدام المعادلة المرفقة ببرنامج العمود الواقع أقصى اليمين 
  

  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 
  
  . الخسائر المادية للضحايا •
 .الخسائر غير المادية للضحايا •
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  •
 ). متضمنة الخسائر االجتماعية(لمادية لغير الضحايا الخسائر غير ا •
  
  

  التكلفة/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر
  الخسائر المادیة للضحایا 

  المــبانــــي
رد في ا  . القيمة السوقية العادلة للمنزل، أو المأوى أو أي مباني أخرى       سجالت  وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت ل

داً         إوعلى سبيل المثال ف   . الرسمية لمعظم القوائم الضريبية الحديثة     سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي
سوق               قديمًا ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ة مع القيم ضا    .  غير متوافق مع الزمن الحالي بالمقارن د تكون أي وق

الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر"، وهي القيمة التي يعبر عنها     "قيمة المضاربة "ية أقل من    القيمة السوق 
يم  - إذا تم الحفاظ على جزء منه -معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وبعد إجراء تغييرات عليه          للتداول في النهاية أو إعادة التقي



السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة        يتمثل في   ي يعتمد عليه في تحديد القيمة السوقية        والمرجع الذ . فيما بعد 
تعتمد المنهجية األساسية على الحصول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط        . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      
  . العادلةأو التداولية  القيمة السوقية بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه

  
ة               د القيم ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق

  . السوقية هو التكلفة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحالية
  

ذه          تمثلون في  الضرر في هذه الحالة ي     م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي
   . الوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم الحيازة التقليدية

  
  األرضقطعة 

وائم مع األ        قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        ار                األرض والمباني بشكل منفصل للت انبي العق ة ج د قيم ا تحدي تم فيه ي ي وضاع الت
ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المباني، ولكنه ينص             امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     

زاع    آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل       . على الحق في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني            منهما عند حدوث ن
ى حساب                             . على إحداهما دون األخرى      ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال

  . ، يمكن الجمع بين قيمة المباني وقيمة األرض أيضا في النموذجقيمتهما معًا
  

ا    وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض           ى أو حيازته ى من       .  التي أقيم عليها المبن ة، يكون عل ك الحال في تل
سائر    ساب الخ ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي ي بعض  . يجري عملي ك، ف رغم ذل وب

ذي تمت إزال         المبنى ال ة األرض الخاصة ب ه بالضرورة   الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ة "ت ل   " أرض دول تم نق أو ي
ا إذا آانت الحال                     . ملكيتها إلى الدولة   ة ليحدد م ذا   ةولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د  هك عن

  . حدوث اإلزالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمه
  

زل ف          هذا وفي حالة     ا المن ام عليه ه   قيام الدولة بمصادرة األرض المق ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي
  . وفي مثل هذه الحاالت يتم تحديد تكلفة األرض من خالل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخر. محددة للمنطقة المقصودة

  
  
  حتویاتالم

ة جرد بالم          ينبغي على آافة المتضرر    ات ين أن يتعاونوا مع فريق العمل الميداني في عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية        قيمة اإلحالل وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على أساس         . عملية الهدم  ة ال د  .  لجميع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه خ مث(تك ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه واد الغذائي س، والم اث، والمالب ) ل األث
ة    . عرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكون آافية لتغطية تكاليف اإلحالل     ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . (لك التي فقدت أو دمرت نتيجة لعملية الهدم     إلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لت       وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
ن      ي ال يمك ة أو الت ر المادي سائر غي ك، فالخ ع ذل ا؛ وم اليف اإلحالل له د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي األخرى ذات القيم

درج في              "  المادية للضحايا  الخسائر غير "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           ا يمكن أن ي في النموذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به

  
  :الخسائر الموازیة

ذه الخسائر ممتلكات        شمل ه يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية التي أصابت ضحايا غير مباشرين بشكل خاص، وت
وفي حاالت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات         . جراءات التي اتخذت  الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإل      

  . ، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما قد تدمر تمامًاأو المتفجرات مثًال
  

  :البنية األساسية
ي أض                 ة األساسية األخرى الت ة أو اإلخالء أو المصادرة             يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني ة اإلزال يرت في عملي

ائي أو من خالل       . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    د آهرب ا بمول تم إحالله مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح
ة      والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصاد  . شراء الطاقة من مصدر بديل     ى عملي اج إل د تحت ة، ق ر قريب

ك         . إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبية لعنصر         -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش
وع العمل                                ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل   - العمل بالسعر السائد الستئجار ه  تمث

  . القيمة التي يجب حسابها في هذا القسم
  

  الخسائر التجاریة



ذه الخسائر                   سم، وه ذا الق ة في ه ذه التكلف درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري
  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي

  
  المعدات واألصول

دادات                  يشمل هذا الب   ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . ند قيمة اآلالت والمعدات، واألصول األخرى، مثل األث
سلة أو ورش اإلصالح    . يشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين والتي فقدت أو أضيرت في الحادث         ك أن المغ والتي  مثال ذل

ذه          ا، وينبغي أن ت         تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ا ورده تم التعامل معه ة ي ذه الممتلكات    حسب   الحال ة ه ذا  ضمن قيم  ه
  . الرقم

  
  الدخل المتوقع

وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن العجز عن تقديم السلع والخدمات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،                      
ل           . ي لن يتم الوفاء بها بسبب الحادث      أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والت      ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث

د                   . بطرق مختلفة  ا لتحدي تم تطويره محلي ا ي د من الخسائر منهج العمالء           "ويتبع هذا البن ا ب سوق وعالقته شرآة في ال ة ال آأحد  "  مكان
ي للمؤسسة     األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من          ى    ( األعمال التي تتكون عبر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل

  ). قانون التأمين
  

  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 
ية     ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ة المال ي عالق أنها أن تلغ ن ش صادرة م الء أو الم ة أو اإلخ إن اإلزال

ك،   . ى ذات القيمة المادية، مثل المواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار             والموجودات واألشياء األخر   ورغم ذل
ات أو                                    املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ي حصل عليه يم الت ك الق سئوليته عن رد ثمن تل ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م

أما في حالة تخلى المدين عن . تدرج في هذا القسم على المدى القصير والمدى الطويلزيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن 
ذه الخسائر         ) مثال في حاالت الكوارث الطبيعية    (الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية            ينبغي رغم ذلك حساب ه

  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 
  

  الماشية
الزم               يت ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه م حساب قيمة الماشية المفقودة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه

وع من العمل          ذا الن تئجار ه ة اس ة      . خالل الوقت الذي أنفق في جمع الماشية التي تشتتت على أساس تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم
ة                           الخسائر عن العائد المتوق    ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم ع عن بيع الماشية أو منتجاتها في الظروف الطبيعي

ذآورة                      . على المدى القصير والمدى الطويل     ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ستخدم في العم ات ت وفي حالة حساب قيمة الماشية آحيوان
ذه ال          ود               تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه د من خسائر المحاصيل، أو البن ة المواصالت، والعائ ادة في تكلف ية، والزي ماش

  . األخرى ذات الصلة
  

  األرض
يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير المرتبطة بالمبنى الذي وقع عليه الضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو         

وقد تكون هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،            . ها آما ذآرنا أعاله   الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام علي     
ة اإلخالء                 . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ا آنتيجة لعملي وقد تفقد هذه األرض بالكامل بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته

ى         وفي حالة اإلخالء، قد ال ي     . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن فقد المالك الحق في األرض تمام
  . في تلك الحالة، يتم حساب قيمة األرض محل التقدير آخسارة آاملة. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء

  
  األشجار والمحاصيل

ارا أو أي شيء               ة          يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم ات مماثل ادة زراعة نبات ة إع ى أساس تكلف ل للحصاد عل  قاب
د                          . محلها شكل سردي تحت بن درج ب الخسائر  "أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن تن

ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي ا قيم   . حسبما يكون مالئم ة للحصاد           أم تج محاصيل قابل ي تن ة األشجار الت
على المدى القصير والمدى      (وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                

ع من بي              ). الطويل سها أو   ويجب حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق ع األشجار نف
  . محصولها

  
ضا   - إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي  له

ة            . قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع المصاحبة  ويمكن حساب األضرار    . ويتم حساب األضرار البيئية على أساس تكلف
لذلك على الحياة البرية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في 

وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . وآلما أمكن ينبغي إدراج القيم الكمية تحت هذا البند        . ذات الوقت 



ر                     ال ا هو أآث ى م تقريري في آل من األقسام المتعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل
  . عمومية

  
  األجور/في الدخلاالنخفاض /الخسائر

ان                 رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم ا    قد يترتب على فقدان المن رزق مرتبط مصدر ال
ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. بالمسكن أو باألرض التي فقدت   وذل

ا، أو              . الوقت الذي يمضي دون عمل منتج نتيجة للحادث وما يترتب عليه من أحداث             دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت
ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  ( ضمان عمل بديل، خاصة إذا آان المكان المخصص إلعادة التوطين            تفرض الضرورة  بعيدا عن مك

ل من األجر أو                        . المعتاد ى المدى القصير أو المدى الطوي دخول األخرى عل ة األجور وال ة، يجب أن نخصم قيم ولحساب هذه القيم
وع الحدث        الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص الم          ل وق ة قب ى عمل     . ضار في الظروف العادي وحيث أن الحصول عل

ا األخرى،                       ة وبعض المزاي جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سابقة، واألقدمي
ة للحساب    . فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل وقد تكون األقدمية في العمل غي

ة      . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ا تحتمل إمكاني ة نظري ذه األقدمي ومع ذلك، فلو آانت ه
  . نصر تحت هذا البند أيضاالترقية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آع

  
  الرعایة الصحية

ار             . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اعيين آث ين واالجتم اء الطبيعي د سجل آل من العلم وق
ا   . اإلخالء وإعادة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة          ذه النت درج ه د    وبينما ت ئج الملحوظة تحت بن

سان أو  . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "الخسائر غير المادية للضحايا   " ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن
م  "األضرار الصحية األخرى ترجع إلى قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير                  األل

ضحايا                             ". والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه ويمكن أن يشكل أي نموذج يؤخذ من مث
  . تحت هذا البند

  
وغالبا ما يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤقت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن             

ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . رون لهم هذا اإليواء البديل في مساآنهم الخاصة   يوف مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي
  . قيمة إضافية تضاف إلى تكاليف الرعاية الصحية) الخ
  

  اإلیواء المؤقت
ة مع          غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الح          زل عن سكنى بديل ة للمن ازة اآلمن ان من الحي رم

ة أخرى               ة أو في منطق ى أساس سعر           . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ة ، والتي ينبغي حسابها عل ه قيم سكن ل ذا ال وه
شكل أ                      آخر  اإليجار العادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ضا      . و ب ذا أي ؤدي ه وي

ارهم                               ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال إلى اتساع التعريف الحقيقي لمن ه
ا                ي يتحملونه ى أساس الخسائر الت ة عل ك          -ضحايا من الدرجة الثاني ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال

  . مباشرة من اإلخالء أو المصادرة أو الهدمأضيروا 
  

  المصاریف القضائية واإلداریة
ات                   ضائع والنفق ق بالوقت ال ضحايا لخسائر تتعل عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد يتحمل ال

ك في   (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ل وقوعه      وذل ذا الخطر قب ة ه ة معرف وينبغي حساب   ). حال
ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري دفاع   ) البيروقراطي ة وال شارات القانوني و   . واالست ى ول حت

ة أو منظمات        منظمات غ  (آانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات              ر حكومي القاعدة  ي
ذه الخسائر            ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   ود    . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه اليف الجه وتتحدد تك

  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا"اإلدارية للموظفين العموميين فيما يلي تحت بند 
  

سكان المعرض ل أن يحصل ال أثروقب ى  /ون للت اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له سكن مالئ ى م ضحايا عل ال
ة         . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       املة الرسوم والخدمات القانوني ة ش ذه العملي ويجب حساب التكاليف التي تنفق في ه

  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها
  

  بدیلالمسكن ال
م            ل ودائ ديل مماث د                 . (ويدرج هنا تكلفة الحصول على مسكن ب ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي

ة األساسية                                   اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ل للمسكن ال ى سكن مماث شتمل عل ويقصد بالمسكن المماثل أن ت
ديل، حسب الظروف        .والموقع والخدمات  .  وقد يتضمن ذلك حساب قيمة الخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع

دل                    رقم المع ا، وال مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها السوقي قد يكون مختلف



ة األساسية أو الخدمات   وقد يكون ذلك المسكن . يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   . مماثال في معظم خصائصه، ولكن تنقصه البني في ه
ي                    سعر المحل ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه اثال للمسكن             . الحالة يجب إضافة تكلف د مم ان المسكن الجدي ل، إذا آ وبالمث

ساآن،           األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو ل             ا ال زيارة العائلة والجماعة األصلية التي ينتمي إليه
  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 

  
ة                            أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة بدرجة أو ب ة دائم ه طبيع ة المدى     "وحيث أن هذا البند من الخسائر ل . من النموذج   " الخسائر طويل

ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في                  وعادة ما يكون الحصول      إن حساب ه الي ف ة، وبالت ة طويل م عملي على مسكن بديل دائ
  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك

  
  إعادة التوطين

ضا     . تشكل نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطين   ذا أي شمل ه د ت وق
ل المدى             قي ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت وينبغي  . مة الجهد والوقت المبذول من قبل أشخاص عدي

  . حساب آافة التكاليف المتعلقة بذلك بقدر اإلمكان
  

  تكلفة المواصالت
ى المواصالت   هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو ال          إن (هدم أو المصادرة وما ينفق عل

ى محل              . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في االنتقال من وإل
ة، وزي  ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل رزق، وزي ام مصدر ال ابر، والقي ارة المق

  . بالمهام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخ
  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا
  الصحة 

ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه      إ
ه ألحد أطراف الجسم من خالل                 ويمكن التوصل إلى طرق   . في صورة مادية   ه أو فقدان دان الشخص لحيات  حساب الخسائر سواء فق

ال     ذه     . الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع وهن
  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك

  
  الحيز المكاني المتاح للحياة

ن تقليل الحيز المكاني المتاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى            إ
سية                       ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال األسر التي تعرضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء أو األقارب في المن

د مثل العصبية الدا   دير الخسائر          .  ئمة واألرق باإلضافة إلى احتمال اإلصابة بأمراض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن
  . شرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي تعرض لها المتضررين

  
  الحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازل

اب             أن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب ع         ازل في أعق اء المن ملية السعي للحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بن
دير       ي تق ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف ستهلك وال ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ اله

  . الخسائر
  

  األضرار النفسية
الضغط الذهني والضرر النفسي والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو           يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من           

ات         ذه العملي اجم عن ه شرد الن أن     . اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت ذا الخصوص ف وفي ه
ز               م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ ذه        األطفال هم أآث ل ه شونها في مث ي يعي اة الت ى المعان  عل

ل             . الظروف ة مث شريعات المحلي ى الت وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل
  . تلك المتعلقة بالمرور أو التأمين

  
  تشتيت األسرة 

ات إ ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ات ن عملي صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح ى ت ؤدي إل د ت سكان ق إحالل ال
ول                            . العائلية ر المقب سلوك غي راد لل ذا الوضع بعض األف دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب إضافة إل

  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية
  

  مجتمعفقدان ال



ؤذي التماسك                   إ شتيت المجتمع وت ى ت ن عمليات اإلخالء وخسارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل
زة                          ا من األجه ل  (االجتماعي بمرور الوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث

خ            الدعم الموجه لرعاي   ي ال دعم          ). ة الطفل بأشكاله المختلفة ، وتقسيم العمل على المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم
تحملن                                 ساء ي أن الن ذا اإلطار ف ة أخرى ، وفي ه ة من جه هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآة في األنشطة االجتماعي

  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك
  

  االستثمار في البنية األساسية 
ة               إ ل والطرق         (ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) مث والس

سري أو  وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات    . آانت أجهزة اإلدارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء          آنتيجة لإلخالء الق
  . المصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوعية

  
  االستثمار في المرافق الصحية ونظم التخلص من المخلفات

ة        ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت          إ اب الخدمات العام يما في غي ا   . هذه الحلول بسيطة والس ومن هن
ه والتي                 دم أو اإلخالء أو خالف ات اله اجم عن عملي شتات الن فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل

اة متضمنة الحق في     تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستو       ى جودة الحي
  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات

  
  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية

ذه          إ ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه
ذا            الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحما       ية لهم ، إلى جانب ذلك فأن الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه

  . العنف االجتماعي
  

  االستثمار في البنية التحتية التعليمية
ات اإلخالء ومن                إ لبًا من جراء عملي أثر س ؤدي   ن المشروعات المنفذة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت م ت  ث

ام الدراسة      (إلى انهيار التعليم الرسمي      ة حيث             ). مثل عدم انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من
  . يعمل فيه األبناء على أداء واجباتهم

  
  الموروثات 

اك              ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقتر           إ أثر وال شك من جراء االنته نة بالمكان والثقافة تت
وعلى جانب آخر فأن الخسائر غير . ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   

ة   " في خانة    القابلة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن                الخسائر غير المادي
  . في النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق له" للضحايا

  
  الخسائر غير المادیة للضحایا 

  البيئة والنظام البيئي 
ة ، حيث              إ ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات ن مختلف أشكال انته أن عملي

اة في      اإلخالء وما يستتبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي
  . بيئات غير آمنة وخطيرة عليهم

  
  األقدمية /الحيازة

ة       ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته           إ ازة آمن ع بحي ة والتمت ة من جه له من حيث الملكي
ى        . للمأوى من جهة أخرى    درة عل دون الق دان األرض يفق د فق أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع

ل المجتمعات من ا      . تقديم النصح أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك       ة نق ان عملي ذلك ف ا     آ ي عاشوا به اطق الت لمن
ا                              م إليه م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن . لفترة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني

ر ملموسة ولكن يم             ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي كن  آذلك فأن التدهور البيئي الناجم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س
  . حسابها أيضًا في النموذج

  
  التهميش السياسي 

ادة                        إ ات إع وان ثابت ، أي أن عملي ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ن األشخاص المشردين في العدي
ي نقل                اطق الت يما في ضوء     التوطين تؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن ا وال س وا إليه

  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة
  



  التهميش االجتماعي
ه                   إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي يعيش به يعني عادة فقدان التكامل االجتم

ذين         ة                       فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع أطراف المدين م للعيش ب تم نقله ي
  . التحتية االجتماعية على حد سواء

  
  مخاطر أخرى 

قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ن فقدان المنزل واألرض ورأس المال االجتماعي        إ
ساء الالتي تعرضن    . يعية التي قد تضر بهم وال سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخل   الطب وفي هذا السياق فان الن

  . للتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على انتهاك حقهن في السكن المالئم
  

  الخسائر المادیة لغير الضحایا 
  الشرطة

ذا                         ن المسئولون المخ  إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم ولون بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ
اتهم                                   ذلك مرتب م وآ ام عمله إذا قمت بحساب عددهم مضروبًا في ساعات وأي ة ، ف ام للدول اق الع الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف

  . ف على حجم اإلنفاق العام الذي تتكبده الدولة في هذا الشأنوالمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقو
  
  

  الجرافات 
ازلهم        ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . تسن المحاآم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال

ى     . ه العملياتانصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذ           ائم عل ى الق ين عل وفي الحاالت األخرى فيتع
ات                   ذه العملي ل ه ام لمث اق الع د اإلنف شغلونها لتحدي ذين ي مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال

  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم
   القانون اممارسو

ستهلكون                ن المحامين سواء للدفاع عن ح     إ اآم ي املون بالمح قوق األرض والسكن ألحد األشخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع
ة الخاصة لكل                   ه والتكلف ذي يبذلون د ال أن مستوى الجه ذلك ف ة ، آ المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزانية العامة للدول

  . ير التكلفة في اإلنفاق العامتساعد أيضًا في تقد) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 
  

  الجيش 
وات المستخدمة         إ سية وهي الق ة العك ذلك في الحال ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ

ه                  ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه ذه    لمنع مثل هذه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف دًا لوضع ه  مفي
  . التقديرات في نظر العامة

  
  القوات األخرى 

ذه                            ام والوظائف في حين أن ه بعض المه ام ب في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي
  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا

  
  ئولين البيروقراطية والمس

ة    ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت ضمين عملي ضًا ت ك أي يمكن
  . وغيرها من المهام المكتبية في المؤسسات العامة في دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامة

  
  

  ر غير المادیة لغير الضحایا الخسائ
  

  التكلفة االجتماعية 
شية                             إ ه ، حيث أن الظروف المعي ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل

ادة       . المتدهورة في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي           ؤدي ع أوى ي دان الم ة     آما أن فق ات عدائي ق عالق ى خل  إل
ه                           م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . بين السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ

ة في                     ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل د ت سة ق شية البائ الظروف المعي
  . انخفاض الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة

  
  النظام المدني 



دهور    إ ة ت ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت صادية واالجتماعي وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم ن النظ
ار                 ل اإلجب د رد            الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق ة تع زع الملكي دم ون سكان واله ي لل

سكن            احترام الحق في ال ا ب ازاء عدم التزامه ة ب فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول
  . المالئم للسكان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذ

  
  الشرعية السياسية 

ى أرضها االنتهاآات               ن الشرعية التي يتمتع بها آل من       إ ي ارتكبت عل ا الت ة ذاته ى شرعية الدول ة وحت سياسية والحكوم  األحزاب ال
تها                تم دراس ي ي التوازي ف  . تتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد من حقائق وأرقام حول الحالة المعينة الت ن إوب

زة          العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار    ذه األجه تعادة شرعية ه ة اس ة الحال تكلف ه يتضمن بطبيع التي نتجت عن
  .  ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة

 
 مصفوفة الخسائر 

 
 قائمة محتویات السكن 

 
  أصحاب الواجب /احبص. 8

 بأصحاب الواجب من الناحية القانونية إن المسئول عن رصد حق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان
مع اآلخرين إما في عملية االنتهاك أو في حل ) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . والمعنوية
جون حتما إلى إن جمهور النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتا. المشكلة

أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه /صورة آاملة وواضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض و
  .اآلخرين من البداية وحتى الوقت الحاضر

  
ئيسية حيث أن الدولة هي وآما ذآر آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الر

وتتمثل واجبات الدولة  . الكيان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوق
  :في ثالث نواحي

  تجنب الحرمان 
 حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان 
 .يم المساندة والعدالة للمحرومينتوفير العالج للمشكلة عن طريق تقد 

  وربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهل
ب وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواج. حماية أو معالجة الحرمان وذلك من خالل العقبات المحددة آنفا

 .مثل الكوارث الطبيعية أو الكساد االقتصادي العالمي
  

فمن الممكن . إن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تسهم في حدوث انتهاك
وربما تجد أن . ططين وطنيين والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخ IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . هؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
ة أي في حال(ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . لديها نفس األثر مثل الدين أو الممارسات االجتماعية التقليدية

الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا اإلنكار أو الفشل في حماية وضمان تقديم العون
وفى بعض . تحصل على أصول بصفة منتظمة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليات إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضي

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . دولية سياساتها الواضحة بشأن التعويضات و إعادة التوطينالحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية وال
اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للمشروعات العامة الدولية ولذلك فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين 

  .جبالمختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الوا
  

وال يجب أن نغفل حقيقة أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى 
فما هي مسئولية الدولة في . ما آان عليه، من الممكن أن يكونوا أيضا أعضاء في المجتمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحايا

 هذا الوضع؟
ة بصفتها الجهة القانونية المسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق إن الدول

اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل مباشرة في تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان 
والمناطق التي تمارس فيها (لتنظيم سلوك األفراد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها 

إن معاهدات حقوق اإلنسان ... من أجل الحفاظ على الحقوق) ثرالدولة سيطرتها بشكل مؤ
وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق 
اإلنسان من قبل أطراف ثالثة ليس فقط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ولكن 

  .ات المعنية أو الدولة نفسهاأيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكوم



 
وللحصول على مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب الواجب وااللتزامات القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك استخدام 

ن بكفاءة بما أن آل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة م" طاقم األدوات"
  .أصحاب الواجب الذين يتماشون مع هذا العنصر

 
  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين

 هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟ وما هي تلك الخطوات المهملة؟ 
...)  طريق القضاء، العودة ، التعويضات، الخمثال عن(هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واألآثر ضعفا وساندت الضحايا  

فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات الوقائية 
  واإلصالحية؟

م حقوق اإلنسان، الحمالت، مثل تعلي(هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق في المشارآة والتعبير عن الذات؟  
 ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه اإلجراءات؟ ....) إعالنات الخدمة العامة، إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخ

هل هي عقد أم . ما هي عالقة الدولة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باالنتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقة 
  معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاية سياسية، الخ؟ اتفاق

  
  المشارآة والتعبير عن الذات؟الحق في إنكار فى  فاعلون آخرون أثر هل :أصحاب الواجب الثانویين

 
  ؟هل هناك فاعلون آخرون محليون غير الدولة مسئولين عن إنكار حق المشارآة والتعبير عن الذات؟ من هم  وما هي أدوارهم 
 مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية (IFIs)لدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية ما هو ا 

الدول / أومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط التي تؤثر على المشارآة والتعبير عن الذاتفي المجتمعات
  المتضررة؟

ات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات والشروط الخاصة بحق المشارآة والتعبير ما هو دور وتأثير الشرآ 
  الدولة المتضررة؟/ عن الذاتفي المجتمع

آيف يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئولية انتهاك حق المشارآة والتعبير عن الذات؟ والى أي مدى يمارسون التأثير على  
 االنتهاك؟بوبرامجها والقوانين الخاصة سياسات الدولة 

  
 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزامات  هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 

 المشارآة والتعبير عن الذات؟ ولو آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ 
  

ق العمل؟ وآيف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم ما هي تفاصيل تلك السياسات أو ميثا 
 والمشارآة والتعبير عن الذات؟

 
 هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر مع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟ 

 
 ضعون العواقب المحتملة غير المقصودة في االعتبار؟قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل ي 

 
في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية انتهاك  

 حق المشارآة والتعبير عن الذات؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟
 

االستقاللية في تنمية السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان حق اإلنسان في هل تفتقر السلطات المحلية إلى  
 المسكن المالئم وخاصة المشارآة والتعبير عن الذات؟

 
هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستقاللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة  
  النتهاك وإنكار التزامات الدولة وسياستها الوطنية؟في ا

 
  تقييم
 إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالمشارآة والتعبير عن الذات؟ 

  
شارآة والتعبير عن إلى أي مدى يكون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالم 
 الذات؟

 



 
 

1.2. Actions 
The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 
but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.  
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(website regularly for updates and further reference org.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  
Develop “limited equity 

cooperatives”1002 Gather information for 
community to consider 

tenure options 
Inform and train 

community in pursuing 
land-tenure options1003 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate 
housing1004  

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations 

and centers provide legal 
advice and representation 

to disadvantaged 
individuals and 

communities1005 

Organize popular 
resistance to HRAH 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)1006 

Community blocks housing 
rights violations by State and 

non-State entities 

                                                 
1002 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 

limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

1003 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research 
and Education Program, University of California, 1996). 

1004 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  

1005 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 
Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 



Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH1007 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns1008 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)1009 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 
on an affirmative-action 

basis 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education1010

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)1012 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 
to build strong 

argumentation1011 
Public-information 

campaigns1013 

Convince public of violations 
and need for resolution 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)1014 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 

                                                                                                                                                                      
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

1006 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

1007 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 
1008 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
1009 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 

1010 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 
guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 

1011 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 
Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

1012 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  

1013 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
1014 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 



Community housing and built 
environment upgraded on-site 

as alternative to relocation. 
Organize and divide 

volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social 
capital1015 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Identify and locate 
absentee landlord1017 

Establish a tenants 
union1016 

Community presents a 
common position in defense 

of its rights and interests 

Cooperate and negotiate1018  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution1019 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions1020 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

                                                                                                                                                                      
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

1015 Ibid. 
1016 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  
1017 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
1018 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

1019 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

1020 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 



Cooperate with National 
Human Rights 
Institutions1021 

Propose and lobby for the 
implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights1022 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner1023 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing1024 

Maintained and upgraded 
social housing 

Train in negotiation and 
mediation skills1025 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing1026 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 
Propose and implement 

National Shelter 
Strategy1027 

Develop community/local 
government cooperation 

Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

                                                 
1021 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 

(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 
1022 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action 

[Professional Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 
 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 
1023 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

1024 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 
1025 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

1026 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," 
in Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

1027 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 



Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

rights systems)1028 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 

retrogressive violations)1029 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law1030  
Law and policy enforced to 

respect, defend, promote and 
fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Violators prosecuted and 
punished Collect sufficient data to 

determine material and 
nonmaterial losses to 

victims of housing and land 
rights violations 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., 

India)1031 
Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 
Conduct national housing Lobby parliament Law promotes housing and 

                                                 
1028 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 

E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 

1029 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
1030 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

1031 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 
prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   
1032 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 



Raise test cases, 
constitutional challenges 

through court system 
Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

land acquisition and retention 
in disadvantaged 

communities consistent with 
international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

and land rights 
assessment1032 

Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform1033 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions1034 

Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
                                                 

1033 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-
hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 

1034 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 
available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 



Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 
strategy training1035 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences1036 

Present admissible 
evidence in litigation on 

behalf of victims1037 Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 
lawyers, prosecutors and 

judges1038 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 
women and gender-

discrimination victims 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses1039 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  
Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up1040 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

                                                 
1035 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 

(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 
1036 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
1037 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 
1038 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
1039 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 

1040 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 



Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  
Design, adapt and 

implement alternative-
finance schemes; (e.g., 

small savings toward 
common projects) and self-

financing for needy 
inhabitants (with freehold 

tenure options)1041 
Establish and operate 

nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing1042 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Organize self-help 
cooperation through 

rotating community credit 
(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing1043) 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
1041 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

1042 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

1043 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 



Immediate, diligent and 
effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 
Develop microcredit 

schemes (for upgrading 
and construction, but with 

social and legal 
components providing 

HRAH content)1044 
Analyze economic costs of the various possible 

alternatives (on-site upgrading v. relocation) 
Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit1045 

Plan/undertake reconstruction,1046 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

                                                                                                                                                                      
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 

1044 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

1045 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

1046 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 



Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective1047 

Develop participatory 
budgeting1048 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria1049 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 
Legal recognition of 

traditional legal and tenure 
systems and provision of 

secure title1051 
Legal recognition of tenure 

and the human right to 
adequate housing of people 

without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)1050 
 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

                                                 
1047 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); 

Maria Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

1048  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
1049 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 
1050 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
1051 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 



Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)1052 

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees1053 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses1054 

Transitional justice (post conflict)1055  

Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission1057 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced 

evictions/removals1058 

Social reconciliation 

Social reconciliation 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences1056 

Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

                                                 
1052 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
1053 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
1054 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

1055 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  

1056 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
1057 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

1058 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 



Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees1059 
 

Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
 

  التقييم والمتابعة. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه .  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحركإن تقييم أي 

لتأآيد بشكل خاص على المراحل والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع ا. مبسط لمهمات التقييم المحددة التي ستواجهها
  .النهائية والتصور المستقبلي

  :وألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييم
والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحركمتابعة الموقف بعد االنتهاء من  )2( والتحرك تقييم ) 1(

 -النجاحات(لمجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة المنظمة أو ا
أما المستوى الثاني من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع ). النجاحات القريبة، الفشل والنتائج غير المتوقعة

ر النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النهائية قد أتت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب أو شبكة العمل على اختبا
وأخيرًا فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج . والسكان الذين تأثروا من النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفة

 .اليالتالتحرك الهام، المتمثل في، تحديد 
 

 التحركتقييم  
 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية تتضمن عملية تقييم النشاط ثالث عمليات متكاملة

  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 
  مراقبة تطور التنفيذ  

ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج . لتعلمتعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في عملية ا
مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي (المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

ومن الممكن اختياريا أن .  أو أآثرويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النشاط لعام). للموئل
تقدم التقارير بشكل اآثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة الحرآة مثل حاالت التهديد 

  .باإلخالء أو الكوارث الطبيعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرى
مع االخذ في االعتبار أنه آلما زادت المشارآة آلما آانت النتائج أفضل . ي عملية الرصديجب أن يشترك مجموعة من الفاعلين ف

  )وضع أفضل= مشارآة أآثر (المتضمنة في التخطيط اإلستراتيجي ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
ور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطأو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

أما الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون . النشاط أو إلى الموظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاط
 . و الممولينأ/داخلي لصالح األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األعضاء و
التخطيط وصلة أنظر إلى (وفيما يتعلق بتوآيل المهام وتقسيم العمل ومواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط 

  ) المذآور آنفااإلستراتيجي
 

 مؤشرات التقييم الشكلي لإلنجازات 
منفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاييس في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة المهام ال

  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك

                                                 
1059 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 

Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا . آما يجب أن تقوم بوضع خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنفيذ المشروع
 شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلراء أو تقارير خطية أو نتائج االختبارات لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك إما في

ومن المحتمل أن تتطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات تقييم سريع وجمع بيانات قليلة . الخ...الخاصة بجودة المياه
 أو استمارات تقييم التدريب والدراسات البسيطة التي تستهدف التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت

  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط
  

  تقييم ومؤشرات أثار التطویر 
أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، / إن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم بها أنت ومنظمتك

فة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك من أجل تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن سيسهم في معر
  .المالئم

من الممكن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في المرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع 
     ويجب أن يسجل هذا التقرير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي .األولي لطاقم األدواتأو التقييم الناشئ عن االستخدام /و

تستفيد منها في المراحل التالية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع 
  . المعلومات التي قمت باستنتاجها

 ولخدمة النواحي التكتيكية التي ربما تحتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  سك منظمتكومن أجل الحفاظ على تما
ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفاالتخطيط اإلستراتيجيأنظر (نقدي في ضوء األغراض واألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة 

  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي
  مجتمع العمل؟/ لنشاط باألغراض الخاصة بمنظمةآيف يرتبط ا •
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ آيف يرتبط النشاط بالهدف •
 هل اعتمد النشاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟ •
 ما هي النتائج المتوقعة؟ •
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ •
 هل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ •
 هي الدروس المستفادة من النشاط؟ما  •
 تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟/ آيف قام النشاط ببناء •
 مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير التجربة؟/ آيف قامت منظمة •
دة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما هي مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس المستفا/ آيف قامت منظمة •

 النتيجة؟
  هل آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟  •

  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط 
 

  متابعة الموقف 
تحديد إن ) 1: (يحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقل

  .تحديد الخطوة التالية) 2( حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و آان اإلنجاز
 وغيرها ضد  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 

 والتي نظرتها المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا Oostenbergمقاطعة 
جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص ) 1999(

في السكن المالئم وفى ظل القيود القانونية المفروضة على ممارسة بحق اإلنسان 
 آيب الغربية ووالية   وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . اإلخالء القسري

Oostenberg  من البالغين وعدد 360 بضمان توفير السكن  والخدمات لعدد 
  wallacedene من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل قهري في منطقة 510

وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنتفاع من الخدمات العامة المرتبطة بهذا 
  .وحتى اليوم لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل آامل. الحق

 ضد  قعدانوبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائيل الخاصة بعائلة 
Katzir لذي قضى بأن  للمحكمة العليا وا2000   في نهاية األمر عن القرار رقمKatzir  )  وهى مستوطنة تم بنائها على أرض

" قد تعاملت بشكل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز على أساس ) فلسطينية وتدار وتمول أساسا من قبل الوآالة اليهودية
 تتمكن عائلة عادل وإيمان قعدان وحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، لم. باستبعاد غير اليهود من الحصول على المسكن" الجنسية

Adil and Iman وهى عائلة من المواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستوطنة  قعدان Katzir .  والوآالة
  .فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"اليهودية مستمرة في توفير منافع األرض والسكن للحاصلين على 

 إال أنها فشلت  ت إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التوطين والتي أسفرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمنوهناك أمثلة آثيرة لعمليا
وطاقم األدوات المذآور  شبكة حقوق األرض والسكنإن: ملحوظة. (في االلتزام بالعناصر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذ

غالبا ما يفتقر سكان المناطق التي يتم إعادة توطينها إلى السلع والخدمات ). لمناطق الفقيرةهنا ال يشجعان على إخالء وإعادة توطين ا



العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع المناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائما ما يتعرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم 
  .لتقرير المصير

ر في جهود الدفاع عن حقوق السكن تحتاج إلى تناولها على الرغم من  أن بعض وما زالت هناك بعض الفجوات وأوجه القصو
إال أن االختبار الرئيسي . المدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ما

  .الئم وعلى المدى الطويليظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق اإلنسان في السكن الم
ومع تأآيد طاقم األدوات على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئم آنوع من أنواع استكمال 

وات إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطاقم األد. التوضيح النظري الخاص بهذا الحق في القانون
ومن ثم فإن األدوات المذآورة في هذا المقام يجب أن تسهم أيضا في أن تكون معيارا حقيقيا للتقييم النهائي وذلك لمعرفة إن آانت 

  .األبعاد المكونة لحقوق اإلنسان يتم تنفيذها وهل هي موجودة بالفعل أم ال
ي السكن المالئم، وهى معايير ملزمة لكل من الدول يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان ف

مجتمعك إلى أن هناك انتهاك أو تجاهل ألحد المعايير فيجب / فإن توصلت أنت أو منظمتك. األطراف وممثليها ويجب عليهم تطبيقها
  .في هذه الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاع

حتياج إلى مزيد من العمل، ولكن األدوات المطلوبة على األقل متوفرة إن آان عليك وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال هناك ا
  .ولذا يمكنك البدء اآلن، الرجوع إلى مرحلة التخطيط

 
 



 .التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعویض. ك
  المفهوم والمعنى. 1

حالة الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع اإلنسان، ومن ثم يصبح الحق قد يكون إعادة التوطين أمرًا ضروريًا للبقاء في 
يجب أن يتسم أي اتفاق أو خطة إلعادة التوطين بالعدالة . الموازي في حرية الحرآة ضروريًا لتحقيق وتنفيذ آافة الحقوق األخرى

صول العادل على موارد آسب العيش، األرض المنتجة، آما يجب أن يوفر الح. والمالئمة والوفاء باالحتياجات الجماعية والفردية
  .آما يجب أن يتواجد تعويض عادل ومالئم للخسائر ال سيما عندما يتسبب فيها اإلنسان. البنية التحتية، الخدمات االجتماعية والمدنية

 
  المصادر. 2

لقواعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي ، أهم ا2، الخطوة رقم شبكة حقوق األرض والسكن في هذا الجزء" طاقم أدوات"يقدم 
وتسعى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان . تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم

  .وسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصادر الشعبية اإلضافية في المستقبل
ة التزامات             يعد من الحيوي ا    لترآيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني

ذا الكوآب       ى ارض ه سانية  موازية على معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن شعبية مطالب     . آحق دم المصادر ال وتق
صني          " تنشأ" تم ت ى ي سان حت ة أول األمر                        مع لغة حقوق اإلن سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق فها وجمعه

  . آمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مختلفة من النضال التاريخي
  

  السلطة القانونية
يتكون القانون العرفي . يرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل مستويات مختلفة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلك

ا                             رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي ة وي دول أساسية للغاي من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال
ة      وق اإلن                       . ملزمة لكافة األطراف القانوني ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال سان، الكي وق اإلن المي لحق ر اإلعالن الع ر   ويعتب سان، اآث

ذ                  ق والتنفي ضمان التطبي األمثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل
  .الكامل

  
 آل منها وتنشئ. ملزمة لكافة الدول المصدقة األطراف فيها) العهود، المواثيق، االتفاقيات(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 

توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانونية الدولية أن يلعب آل . آيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيق
 يتحدد تعريف قانون المعاهدات في. ويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا لطبيعتها الملزمة. منهما دورًا

  .أي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليمية: أنه
  

الخ والتي تعد ...تشمل أدوات القانون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات العامة
تضم تلك الفئة أيضًا . ة عن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصةالتزامات متعددة األطراف ناتج

اإلرشاد العام والخاص بدولة معينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة 
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) القرارات(للدولة باإلضافة إلى تلك األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية 

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية
واد العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا بالفعل، تعكس اإلرادة السياسية الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للم

  .بدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وبدون آليات المراقبة القانونية الموازية
  

موازيًا الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام " تطاقم األدوا"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
يتبعها المصادر اإليضاحية لألدوات ) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال 

  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 
  

  قانون المعاهدات الدولية 
  قانون المعاهدات اإلقليمية
  الفقه واألدوات المثبتة

  خالقيالجدل األ
  

تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقوق في حد 
  .آما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ولكنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقة. ذاتها

  
الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : عناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئم" بازغةالحقوق ال"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل - دائمة السعي نحو الكمال-فالمصادر الشعبية هي مؤشرات للخصوصية . أخرى

  .ع حقوق اإلنسانالمشكالت التي تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتم



  
. المصادر العامة: تحت عنوان) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 

وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعادًا قانونية بمعنى آونها مادة للمعايير القانونية 
  .مستقبليةال
  

شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام، والعلوم الطبيعية " طاقم أدوات"إننا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في 
باإلضافة إلى األشكال ) اإلضرابات(واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات العمالية 

  .ن المبادرات العامة والجماعية لحل المشكالتاألخرى م
  

  .المائلعن المصادر القانونية من خالل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط " طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

بعد قانوني إذ يقدم يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلقة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو 
 ولكنها -وتشمل األمثلة أحكام وقرارات خاصة بحاالت محددة . األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة

إسرائيل /   لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال والصراع القانوني في قبرص، فلسطين-ذات صلة دولية
  :ريقياوجنوب أف

   
، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألراضى ILA)(قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية 

للمحكمة العليا في  6698/95إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم 
  .لعلياإسرائيل جلسة محكمة العدل ا

  
إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطني 

  ..(1999) 6826/99وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم 
  

 18 – 40/ 1993/ 435/ 514روبية لحقوق اإلنسان، قضية رقم ، المحكمة األو) وملحقاتها50المادة (لويزيدو ضد ترآيا 
 .1996ديسمبر 

 
 مصادر قانونية 

 
 :القانون العرفي الدولي

  
  ) 1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

وق األسا                  "]: التعویض [8مادة   ال تنتهك الحق سية  لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعم
  ."التي يمنحها إياه الدستور أو القانون

ادرة    . 2.  لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة        . 1"] حریة التنقل  [13مادة   لكل فرد حق في مغ
 ." أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده

  
 

 قانون المعاهدات الدولية
  

  )1989(جكمة الجنائية الدولية نظام روما األساسي للم
ه  : [1 -75مادة   ا             ]: "جبر أضرار المجني علي يهم أو فيم المجني عل ي تلحق ب ر األضرار الت ق بجب ا يتعل ادئ فيم ة مب  تضع المحكم

د الطلب أو                    . يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد االعتبار         ا، عن ة أن تحدد في حكمه وعلى هذا األساس، يجوز للمحكم
ين                               بم ا يخصهم، وأن تب يهم أو فيم المجني عل تثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق ب ا في الظروف االس بادرة منه

 ."المبادئ التي تصرفت على أساسها
  

  )1989( بشأن الشعوب األصلية والقبلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
ي                          . 1]: "عويضالعودة، الت [ 16مادة   ة من األراضي الت شعوب المعني ل ال ادة، ال يجوز ترحي ذه الم ة من ه مع مراعاة الفقرات التالي
وعندما . إذا اقتضى األمر ترحيل هذه الشعوب آتدبير استثنائي، ال يجوز أن يتم هذا الترحيل اال بموافقتها الحرة والواعية             . 2. تشغلها

ا في                        يتعذر الحصول على موافقتها، ال تتم        ة بم وائح الوطني وانين والل ا الق ة تنص عليه ذ اجراءات مالئم عمليات الترحيل إال بعد تنفي
الحق            . ذلك، عند االقتضاء، تحقيقات عامة تتاح فيها للشعوب المعنية امكانية تمثيلها بصورة فعلية             ن، ب ا أمك شعوب،  آلم ذه ال تتمتع ه

ل        في العودة إلى أراضيها التقليدية بمجرد زوال األس          ا الترحي ام عليه ي ق رر                -4. باب الت ة حسبما يق ر ممكن ودة غي ذه الع  إذا آانت ه
ة أراضي                                   ع الحاالت الممكن شعوب في جمي ذه ال نح ه اق، تم ذا االتف ل ه باتفاق أو من خالل اجراءات مناسبة في حال عدم وجود مث



شغلها من                  ي آانت ت ة            تعادل في جودتها ووضعها القانوني، على األقل، األراضي الت ا الحالي ة احتياجاته ة لمواجه ل، وتكون مالئم قب
اً              . وتنميتها المستقبلية  ديًا أو عيني ذاالنحو مع      . وفي الحاالت التي تفضل فيها الشعوب المعنية أن تتلقى تعويضًا نق ى ه ا تعوض عل فإنه

امًال ع           . 5.  إعطاءها ضمانات مناسبة   م            يمنح األشخاص الذين تم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضًا آ ان به ة خسارة أو ضرر يلحق ن أي
 ."بسبب الترحيل

  
  ) 1984(المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  اتفاقية مناهضة التعذیب وغيره من ضروب

ده              . 1" 1 -3مادة   رده ("ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعي وافر     ") أن ت ة أخرى، إذا ت ى دول سلمه إل ت أو أن ت
 ."لديها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب

 
  

  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو ) أ: (تتعهد آل دولة طرف في هذا العهد"]: التعویض) [أ (3-2مادة 

 "ترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،حرياته المع
  

  )1965(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
سان، دون                      "... ]: االنتقال [5مادة   ة أشكاله، وبضمان حق آل إن ه بكاف تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء علي

ة                               الحقوق التالي ع ب يما بصدد التمت انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن ) د: ... (تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق
ة؛             ) 1: (الحقوق المدنية األخرى، والسيما    ة داخل حدود الدول ا في        ) 2(الحق في حرية الحرآة واإلقام د، بم ادرة أي بل الحق في مغ

  ..."الحق في السكن) 3) ..(هـ... (لعودة إلى بلدهذلك بلده، وفي ا
ة المختصة                : 6مادة   تكفل الدول األطراف لكل إنسان داخل في واليتها حق الرجوع إلى المحاآم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدول

ه   ا ل ًا لم ون انتهاآ ز العنصري يك ال التميي ن أعم ل م صدد أي عم ال ب ى نحو فع ه عل ع الحيف عن ه ورف سان لحمايت وق اإلن ن حق م
ًا لتعويض عادل مناسب أو ترضية                   ذآورة التماس اآم الم ى المح والحريات األساسية ويتنافى مع هذه االتفاقية، وآذلك حق الرجوع إل

 ." عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه آنتيجة لهذا التمييز
 

  )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم 
يم                 حيث أن الشخص  ": 10مادة   دة، ويق ة متعاق ى أرض دول ل إل ة ونق ة الثاني  الذي ال دولة له قد تم تهجيره بالقوة أثناء الخرب العالمي

  ."هناك، إن فترة اإلقامة القصيرة تلك ينبغي أن تعتبر إقامة قانونية داخل تلك األراضي
  

  )1951(االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 
ر                 حين يكون الالجئ قد أبعد     .1": 10مادة   ا، تعتب ا فيه  قسرا خالل الحرب العالمية الثانية ونقل إلي ارض دولة متعاقدة، ويكون مقيم

ة          .2. فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة           ة الثاني اء الحرب العالمي سرا أثن د ق د أبع  حين يكون الالجئ ق
ذه               اذ ه دء نف ل ب اد                  عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قب ذا اإلبع ة له سابقة والالحق ه ال ا إقامت ر فترت ا، تعتب ا فيه ة ليتخذ مقام  االتفاقي

  .القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة
ة صورة من الصو                  ]: "حظر الطرد أو الرد    [1-33المادة   رده بأي اليم     ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ت ي حدود األق ر إل

  ."التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية
  

  ) 1949(اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنيين في وقت الحرب 
ادة  ودة [132م اجزة" ]: الع ة الح رج الدول ه تف ضت اعتقال ي اقت باب الت رد زوال األس ل بمج خص معتق ن أي ش   . ع

وعالوة علي ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام األعمال العدائية علي عقد اتفاقات لإلفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم                   
سن،          إلي الوطن، أو عودتهم إلي منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة األطفال، وا              ال صغار ال لحوامل، وأمهات الرضع واألطف

  ."والجرحى والمرضي، أو المعتقلين الذين قضوا في االعتقال مدة طويلة
ادة  ودة [135م ا وقت "]: الع انوا يقيمون فيه ي آ اآن الت ي األم نهم إل رج ع ذين أف ين ال ات عودة المعتقل ة الحاجزة نفق تتحمل الدول

ة إلتم     اء سفرهم أو في عرض البحر             اعتقالهم، أو النفقات الالزم تهم أثن د اعتقل ل إذا آانت ق ي نقطة الرحي تهم أو عودتهم إل   .ام رحل
  

  قانون المعاهدات اإلقليمية
 

  )2000(ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي 
 الحماية في حالة الفصل أو الترحيل أو التسليم: 19مادة 

اك خطر شديد بتعرضه            ال يجوز   -2. تحظر حاالت الترحيل الجماعي    -1 ان هن ة إذا آ ى دول سليم أي شخص إل اد أو ت فصل أو إبع
  .لعقوبة اإلعدام، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية المهينة

  حرية الحرآة واإلقامة:45مادة 



ة          يجوز -2. لكل مواطن باالتحاد الحق في الحرآة واإلقامة بحرية داخل إقليم الدول األعضاء            -1 ة واإلقام ة الحرآ نح حري ًا   – م  وفق
  . لمواطني الدول األخرى المقيمين بشكل قانوني في إقليم دولة عضو–للمعاهدة التي شرعها المجتمع األوروبي 

 
  )1981(الميثاق االفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

ا شريط                  " .1: 12مادة   ة م ه داخل دول ار إقامت انون      لكل شخص الحق فى التنقل بحرية واختي ام الق زام بأحك  لكل شخص     .2. ة االلت
ا                                        ود إال إذا نص عليه ة قي ذا الحق ألي ده وال يخضع ه ى بل ودة إل ه الحق في الع ا أن ل ده، آم ك بل الحق في مغادرة أي بلد بما في ذل

د اضطهاده فى أن    لكل شخص الحق عن .3. القانون وآانت ضرورية لحماية األمن القومي، النظام العام، الصحة، أو األخالق العامة 
ة               صفة          . 4 .يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون آل بلد ولالتفاقيات الدولي ذي دخل ب ي ال وال يجوز طرد األجنب

انون               اعى لألجانب        .5. قانونية إلى أراضى دولة ما طرف فى هذا الميثاق إال بقرار مطابق للق اعي    .  يحرم الطرد الجم والطرد الجم
 ."يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية ودينيةهو الذي 

 
  )1969(االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان 

    حرية التنقل واإلقامة": 22مادة 
انون   -1 ام الق اة أحك لكل شخص   -2 . لكل شخص متواجد بصورة شرعية في أراضي دولة طرف، حق التنقل واإلقامة فيها مع مراع

ة،  ه     حق مغادرة البلد المتواجد فيه بحري ادرة وطن ك مغ ا في ذل ذآورة أعاله إال بموجب        -3  . بم وق الم د ممارسة الحق  ال يجوز تقيي
ام أو                قانون وبالقدر الذي ال بد منه في مجتمع ديمقراطي من أجل منع الجريمة أو حماية األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام الع

وق اآلخرين أو      ة أو حق ة أو الصحة العام اتهم األخالق العام رة         -4  . حري ذآورة في الفق وق الم د ممارسة الحق ضا تقيي ) 1( يمكن أي
اطق محددة       انون في من ة    " بموجب الق ق بالمصلحة العام ي هو أحد          -5  .وألسباب تتعل ة الت  ال يمكن طرد أحد من أراضي الدول
ة     متواجد بصورة شرعية على. ال يمكن طرد أجنبي -6  .مواطنيها وال حرمانه من حق دخولها ذه االتفاقي  أراضي دولة طرف في ه
انون ا للق رار صادر وفق ة -7  .إال بموجب ق شريعات الدول ا لت ي، وفق ي قطر أجنب أ ف نح ملج ي أن يطلب ويم  لكل شخص الحق ف

ل ش     -8  .واالتفاقات الدولية، إذا آان مالحقا بجرائم سياسية أو جرائم عادية ملحقة بها خص  ال يجوز في أي حال من األحوال ترحي
اك في      أجنبي أو إعادته إلى بالد ما، سواء آان  بلده األصلي أم ال، إذا آان حقه في الحياة أو الحرية الشخصية معرضا لخطر االنته

  ." يمنع طرد األجانب جماعيا-9  .ذلك البلد بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو وضعه االجتماعي أو آرائه السياسية
 

  )1961 (الميثاق االجتماعي األوروبي
زء األول راف  " :الج ل األط سياستها –تقب دف ل ق    – آه اق، وتحقي ي الميث ًا ف ًا ودولي بة محلي ائل المناس ة الوس ا بكاف تم متابعته  أن ت

  :الظروف التي يمكن من خاللها أن تتحقق الحقوق والمبادئ التالية بشكل فعال
ة               .14 ة االجتماعي اع بخدمات اإلعان سان االنتف دماج              . 15. يكون من حق أي إن اقين الحق في االستقالل واالن يكون لألشخاص المع

  ."االجتماعي والمشارآة في حياة المجتمع، أيًا آان سبب وطبيعة إعاقتهم
 

 الفقه واألدوات مثبتة
  

رارات     سان، ق وق اإلن ة حق ات        "، 2004/34 و 2003/34لجن ضحایا االنتهاآ ل ل ادة التأهي ویض، وإع ر والتع ي الجب ق ف الح
  لحقوق اإلنسان والحریات األساسيةالجسيمة 

ب " انوني     تطل سان والق وق اإلن ة لحق ايير الدولي سيمة للمع ات الج ام الواجب لحق ضحايا االنتهاآ الء االهتم دولي إي ع ال ى المجتم إل
  بة؛اإلنساني الدولي في االنتصاف، ال سيما حقهم في االستفادة من االسترداد والتعويض ورد االعتبار في الحاالت المناس

  
  المبادئ األساسية والخطوط التوجيهية بشأن حق ضحایا االنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في الجبر 

ة أو                   ". 15 سان الدولي وق االن البد أن يكون القصد تحقيق تعويض مناسب وفعال وآامل لتعزيز العدالة من خالل مجابهة انتهاآات حق
  ."ن يكون الجبر متناسب وجسامة االنتهاآات والضرر الواقع ويجب أ.القانون اإلنساني

ه من                            ".16 ا قامت ب ى م ضحايا عل ر أو التعويض لل دم الجب ة، أن تق ة الدولي ا القانوني وعلى الدولة، وفقًا لقوانينها الداخلية والتزاماته
  ."أفعال أو تقصير يفضي إلى انتهاك لحقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني

ى                 ".17 ضًا للضحية أو إل دم تعوي في الحاالت التي ال يعزى فيها االنتهاك إلى الدولة، فإن الطرف المسئول عن االنتهاك ينبغي أن يق
  ."الدولة إذا آانت الدولة قد قدمت بالفعل تعويضًا للضحية

ذه االلتزا               ".18 ة ه ديم       في حالة عدم قدرة الطرف المسئول عن االنتهاك أو عدم استعداده  تلبي سعى لتق ة أن ت ى الدول ات، يتبغي عل م
ذينوافتهم                      ى األشخاص ال دين عل ك االنتهاآات ولألسر، خاصة العتم تعويض للضحايا الذين مازالوا مصابون بدنيًا أو عقليًا نتيجة لتل

اك               ًا نتيجة لالنته دنيًا أو عقلي اقين ب دول أن          . المنية أو أصبحوا مع ى ال ة، ينبغي عل ذه الغاي ى ه سعى لتاسيس صتاديق    وللوصول إل  ت
  ."وطنية للتعويض للضحايا وتسعى إلىمصادر أخرى أيا آانت الزمة لتدعيم هؤالء الضحايا

اك                    ". 19  ا  . على الدولة أن تفعل أحكامها الداخلية من أجل التعويض ضد األفراد أو الكيانات الخاصة على ما ارتكبوه من انته وعليه
  ." لتعويض ضد األفراد والكيانات الخاصة المسئولين عن االنتهاكأن تسعى إلى انفاذ االحكام األجنبية ل

ويض     . "20 دم التع ي أن يق ا ينبغ إن خلفه ودة ف اك موج ع تحتهااالنته ي وق ة ات ة أو الحكوم ة الحكوم د الدول م تع ي ل االت الت ي الح ف
  ."للضحايا



ضحايا            وفقًا لقانونها الداخلي، والتزاماتها، واألخذ في اال      ] "أشكال التعويض [. 21 دم ل دول أن تق ى ال ة، ينبغي عل ائع الفردي عتبار الوق
دم      : انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية األشكال التالية من التعويض   ل، وترضية وضمانات بع ادة تأهي تعويض مادي، تعويض مالي، إع

  ."وقوع االنتهاك مستقبًال
ى الو    ". 22 ضحية إل ًا، ال ان ممكن سبما آ ترداد، ح د االس ي أن يعي سان     ينبغ وق اإلن ت لحق ي وقع ات الت ل االنتهاآ لي قب ع األص ض

استعادة الحرية، الحقوق القانونية، المكانة االجتماعية، الحياة األسرية : ويشمل االستراداد. المنصوص عليها دوليًا أو القانون اإلنساني    
  ."والمواطنة؛ العودةإلىمكان اإلقامة، واستعادة العمل واسترجاع الممتلكات

  ) 2001(مؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة، والتمييز العنصري، وآره األجانب وما یتصل بذلك من تعصب إعالن ال
  )العودة وإعادة التوطين

الالجئين                        "] العودة. [54 ق ب ا يتعل ستديمة فيم ول م اد حل ى إيج سعي إل نؤآد الحاجة الماسة إلى التصدي لألسباب األصلية للتهجير وال
اجهم                             والمهجرين، وبخاصة عود     دان أخرى وإدم وطينيهم في بل ادة ت داتهم األصلية، فضًال عن إع ى بل ة، إل ان وآرام ًا بأم تهم طوع

  "؛محليًا، متى وحيثما آان ذلك مالئمًا وممكنًا
  "وأمان ونحث جميع الدول على تيسير هذه العودة؛ إننا نسلم بحق الالجئين في العودة طواعية إلى ديارهم وممتلكاتهم بكرامة". 65

  
رارات  سان، ق وق اإلن ة حق وق " ، 2000/41لجن ات الجسيمة لحق ضحایا االنتهاآ ل ل ادة التأهي ویض، وإع ر والتع ي الجب الحق ف

  اإلنسان والحریات األساسية
ى الحق في االسترداد والتعويض ورد                  وإذ تؤآد من جديد   " سان عل وق اإلن  أن من الالزم أن يحصل ضحايا االنتهاآات الجسيمة لحق

 "، في الحاالت المناسبة، عمًال بمبادئ حقوق اإلنسان المعلنة دوليًا،االعتبار
  

ين          "،  1998/26اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان،        المرحلين  والتعویض عن السكن والملكية في سياق عودة الالجئ
  .داخليًا

ادة ممارسة حرة             ]: العودة. [4: تحث جميع الدول على ضمان الممارسة الحرة والعادلة للحق في           " امتهم المعت اآن اق ارهم وأم إلى دي
ة بمل في                 ذا الحق ممارسة حرة وعادل ضمان ممارسة ه ا، ل وعادلة وعلى وضع إجراءات فعهالة وسريعة وقانونية وإدارية وغيره

 "؛.ذلك آليات عادلة وفعالة هدفها حسم المشاآل الباقية في مجال السكن والممتلكات
 

  .التشرید الداخليمبادئ توجيهية بشأن 
   مبادئ عامة-الفرع األول 
د من                                . 1: المبدأ األول  ه األشخاص اآلخرون في البل ع ب ا يتمت نفس م ة، ب ساواة التام دم الم ى ق دهم، عل يتمتع المشردون داخليًا في بل

ذه                   . حقوق وحريات بموجب القانون الدولي والمحلي      أي من ه ع ب ات    ويجب أال يميز ضد هؤالء األشخاص في التمت وق والحري الحق
ا                       . 2. بدعوى أنهم مشردون داخلياً    يما فيم دولي، وال س انون ال راد بمقتضى الق ة لألف ا يخل بالمسؤولية الجنائي ليس في هذه المبادئ م

 .يتصل بجريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب
سلطات والجم        .1: المبدأ الثاني  ة ال ق دون أي             تراعي هذه المبادئ آاف انوني، وُتطب زهم الق اعات واألشخاص بغض النظر عن مرآ

يهم األمر              . تمييز متضارب  انوني ألي سلطات أو جماعات أو أشخاص يعن ال يجوز  . 2. وال يؤثر التقيد بهذه المبادئ في المرآز الق
وق         تفسير هذه المبادئ باعتبارها تقيد أحكام أي صك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلن              دولي أو الحق سان أو القانون اإلنساني ال

ا               تقص منه ام أو تن ا يخل         . الممنوحة لألشخاص بمقتضى القانون المحلي، أو تعدل تلك األحك ادئ م ذه المب يس في ه وبوجه خاص، ل
  . بالحق في طلب اللجوء أو التمتع به في بلدان أخرى

ة والمساعدة        تقع على عاتق السلطات الوطنية، في ال     .1: المبدأ الثالث  وفير الحماي ا، واجب ومسؤولية ت مقام األول وفي نطاق واليته
  .اإلنسانية للمشردين داخليًا

وال يجوز اضطهادهم أو معاقبتهم بسبب تقديمهم       . للمشردين داخليًا حق طلب وتلقي الحماية والمساعدة اإلنسانية من هذه السلطات           -2
  .طلبًا آهذا

د أو                تطبق هذه ال  . 1 :المبدأ الرابع  دين أو المعتق ة أو ال ون أو الجنس أو اللغ سبب العرق أو الل وع سواء ب مبادئ دون تمييز من أي ن
ة أو                  الرأي السياسي أو غيره أو األصل القومي أو اإلثني أو االجتماعي أو المرآز القانوني أو االجتماعي أو السن أو العوق أو الملكي

ض المشردين داخليًا، مثل األطفال، وال سيما القاصرين غير المصطحبين، واألمهات      يحق لبع   -2. المولد أو أي معيار مماثل آخر
ين                    ة والمساعدة اللت الحوامل، واألمهات المصحوبات بأطفال صغار، واإلناث الالئي يعلن أسرًا، والمعوقين، وآبار السن، تلقي الحماي

  .تتطلبهما أحوالهم والمعاملة التي تقتضيها احتياجاتهم الخاصة
  المبادئ المتعلقة بالحمایة من التشرید-لفرع الثاني ا

ا في           : المبدأ الخامس  دولي، بم انون ال ا بمقتضى الق رام التزاماته رام وضمان احت على جميع السلطات واألطراف الدولية المعنية احت
  . أن تؤدي إلى تشريد أشخاصذلك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، في آافة الظروف، وذلك لمنع وتجنب نشوء أية أوضاع يمكن

  .لكل إنسان الحق في الحماية من أن يشرد تعسفًا من مسكنه أو من محل إقامته المعتاد: المبدأ السادس
  :يندرج تحت حظر التشريد التعسفي التشريد في األحوال التالية -2

ر          ، أو أية    "التطهير العرقي "عندما يقوم على أساس سياسات الفصل العنصري، أو           )أ(   ى تغيي ة إل ممارسات مماثلة رامية أو مؤدي
  الترآيبة اإلثنية أو الدينية أو العرقية للسكان المتضررين؛

  في حاالت النزاع المسلح، ما لم يتطلبه أمن المدنيين المعنيين أو تحتمه أسباب عسكرية؛  )ب(  



   العليا والغالبة؛في حاالت مشاريع التنمية الواسعة النطاق التي ال تبررها مصلحة الجمهور  )ج(  
  في حاالت الكوارث، ما لم يكن ضروريًا إجالء األشخاص المتضررين حفاظًا على سالمتهم وصحتهم؛ )د(  
  .عندما يستخدم آأداة للعقوبة الجماعية  )هـ(  

  .ال يجوز أن يستمر التشريد مدة أطول مما تقتضيه الظروف -3
 : المبدأ السابع

شريد         على السلطات المعنية، قبل اتخ     -1 ة لتجنب الت دائل الممكن ة الب اذ أي قرار يقضي بتشريد أشخاص، أن تعمل على استطالع آاف
  .فإذا لم توجد بدائل اُتخذت آافة التدابير لإلقالل إلى أقصى حد من التشريد ومن آثاره الضارة. آلية

ة ال                         -2 ستطيع من الناحي ا ت شريد أن تحرص، بأقصى م ذلك الت وم ب ي تق سلطات الت أوى مناسب لهؤالء            على ال ى إتاحة م ة، عل عملي
رة    راد األس شتيت أف دم ت ة وع صحة والنظاف ة وال سالمة والتغذي ن حيث ال ي ظروف مرضية م رهم ف تم تهجي ى أن ي شردين وعل الم

  .الواحدة
  :إذا حدث تشريد في غير حاالت الطوارئ والصراعات المسلحة والكوارث وجب استيفاء الضمانات التالية  -3

  سلطات الدولة ذات الصالحية القانونية قرارًا محددًا لألمر بالتدابير المطلوبة؛تتخذ   )أ(  
التعويض   )ب(   شريد وب باب وإجراءات الت ة بأس ات المتعلق ة المعلوم شريدهم بكاف راد ت د الم ضمان تزوي ة ل دابير الكافي ُتتخذ الت

  وإعادة التوطين، حسب االقتضاء؛
  تشريدهم موافقة حرة وعن علم؛السعي للحصول على موافقة المراد   )ج(  
  تعمل السلطات المعنية على إشراك المتضررين، وبخاصة النساء، في تخطيط وإدارة عمليات إعادة التوطين؛ )د(  
  تتخذ السلطات القانونية المختصة إجراءات إنفاذ القوانين، وفقًا لمقتضى الحال؛  )هـ(  
ضائية                      ُيحترم حق األشخاص في التماس سبل انتصاف فعا         )و(   سلطات الق ى ال م عل ة به رارات المتعلق ك عرض الق ا في ذل ة، بم ل

  .المختصة إلعادة النظر فيها
  8المبدأ 

  .ال يكون التشريد على نحو تنتهك فيه الحقوق في الحياة والكرامة والحرية واألمن لمن يطالهم ذلك  
  9المبدأ 

ات       ادًا         على الدول التزام خاص بمنع تشريد الشعوب األصلية واألقلي د اعتم ي تعتم رهم من الجماعات الت اة وغي  والفالحين والرع
  .خاصًا على أراضيها ولها تعلق وجداني بها

   المبادئ المتعلقة بالحماية أثناء التشريد-الفرع الثالث 
  10المبدأ 

انون             -1 ه بالق اة يجب حمايت سفاً             . لكل إنسان حق أصيل في الحي ه تع ة        وبو. وال يجوز أن يحرم أحد من حيات جه خاص، يجب حماي
  :المشردين داخليًا مما يلي

  اإلبادة الجماعية؛  )أ(  
  القتل؛  )ب(  
  حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفًا؛  )ج(  
  .حاالت االختفاء القسري، بما في ذلك االختطاف أو االحتجاز دون اإلقرار بذلك، عندما يهدِّد اإلنسان بالموت أو يفضي إليه )د(  

  .د بارتكاب أي من األفعال السابق ذآرها أو التحريض على ارتكابهاويحظر التهدي
ال                                 -2 شارآون في األعم ذين ال ي ًا ال ال عنف أخرى ضد المشردين داخلي داءات أو ارتكاب أعم يحظر في جميع الظروف شن اعت

  :ليوبوجه خاص، يجب حماية المشردين داخليًا مما ي. العدائية أو الذين توقفوا عن المشارآة فيها
ى       )أ(   داءات عل شن اعت ا ب سمح فيه اطق ُي شاء من ك إن ي ذل ا ف رى، بم ف األخ ال العن شوائية أو أعم رة أو الع داءات المباش االعت

  المدنيين؛
  التجويع آطريقة من طرق القتال؛  )ب(  
  تعويقها؛استخدامهم آدرع لحماية أهداف عسكرية من الهجوم أو لحماية عمليات عسكرية أو للمساعدة عليها أو   )ج(  
  شن اعتداءات على مخيماتهم أو مستوطناتهم؛ )د(  
  .استخدام األلغام المضادة لألفراد  )ـه(  

  11المبدأ 
  .لكل إنسان الحق في الكرامة وفي السالمة البدنية والنفسية والمعنوية  -1
  :وبوجه خاص، يجب حماية المشردين داخليًا، سواء ُقيدت حريتهم أم لم تقيد مما يلي  -2

رامتهم       )أ(   ى آ رى عل ديات أخ ة تع ة، وأي سانية أو المهين ية أو الالإن ة القاس ة أو العقوب ذيب والمعامل شويه والتع صاب والت االغت
  الشخصية، مثل أعمال العنف الموجهة ضد أحد الجنسين واإلآراه على البغاء وأي شكل من أشكال هتك العرض؛

  تزويج الفتاة لقاء مقابل مادي، واالستغالل الجنسي، وسخرة األطفال؛الرق أو أي شكل من أشكال الرق المعاصرة مثل  )ب(  
  .أعمال العنف التي يراد بها بث الرعب بين المشردين داخليًا )ج(  

  .ويحظر التهديد بارتكاب أي من األفعال السابق ذآرها أو التحريض على ارتكابها
  12المبدأ 

  . يجوز القبض على أحد أو احتجازه تعسفًاوال. لكل إنسان الحق في الحرية واألمن الشخصي -1



ين في ظروف         . إلعمال هذا الحق في حالة المشردين داخليًا، ال يجوز حبس هؤالء األشخاص في مخيم أو حجزهم فيه                 -2 ا تب وإذا م
  .استثنائية وجود ضرورة قصوى لهذا الحبس أو الحجز، ال يجوز أن تطول المدة عما تقتضيه الظروف

  .شخاص المشردين داخليًا من االعتقال واالحتجاز على أسس تمييزية، بحكم وضعهم آمشردينيجب حماية األ -3
  .ال يجوز بأي حال من األحوال أن يؤخذ المشردون داخليًا آرهائن -4

  13المبدأ 
  .هم بالمشارآةال يجوز بأي حال من األحوال تجنيد أطفال مشردين أو إجبارهم على المشارآة في أعمال عدائية أو التصريح ل -1
م وضعهم        -2 سلحة، بحك ات م وات أو جماع ي ق دهم ف ة لتجني ات تمييزي ة ممارس ن أي ًا م شردين داخلي خاص الم ة األش يجب حماي

د أو                          . آمشردين ول التجني ى قب ر الشخص عل ة ُتجب سانية أو مهين وبوجه خاص، ُتحظر في جميع الظروف آل ممارسة قاسية أو ال إن
  .تعاقبه على عدم قبوله

  14مبدأ ال
  .لكل مشرد داخليًا الحق في التنقل الحر وفي اختيار محل إقامته  -1
  .من حق المشردين داخليًا، بوجه خاص، الدخول إلى المخيمات أو المستوطنات األخرى والخروج منها دون قيود  -2

  15المبدأ 
  :يكون للمشردين داخليًا ما يلي  
  لبلد؛الحق في التماس األمان في مكان آخر من ا  )أ(  
  الحق في مغادرة بلدهم؛  )ب(  
  الحق في طلب اللجوء في بلد آخر؛  )ج(  
أو صحتهم معرضة للخطر، أو    /الحق في الحماية من العودة القسرية إلى أي مكان تكون فيه حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم و       )د(  

  .التوطن القسري في ذلك المكان
  16المبدأ 

  . معرفة مصير أقاربهم المفقودين وأماآن وجودهملكافة المشردين داخليًا الحق في -1
ة ذات                         -2 اون مع المنظمات الدولي ائهم وتتع تسعى السلطات المعنية إلى تحديد مصير ومكان وجود المشردين داخليًا المبلغ عن اختف

  .لنتائجوعليها أن تعلم أقرب األقرباء بمدى التقدم في التحقيق وموافاتهم با. الصلة التي تتولى هذه المهمة
سهل                          -3 ه وت ل ب ه أو التمثي اك حرمت ع انته تسعى السلطات المعنية إلى استالم رفات المتوفى من المشردين داخليًا والتعرف عليه ومن

  .عودة الرفات إلى أقرب األقرباء أو تتكفل بالدفن مع االحترام الالئق
  . للمشردين داخليًا حق الوصول إلى مقابر أقاربهم األمواتويكون. يجب في آل الظروف حماية واحترام مقابر المشردين داخليًا -4

  17المبدأ 
  .لكل إنسان الحق في أن تحترم حياته األسرية  -1
  .إلعمال هذا الحق في حالة المشردين داخليًا، ُتلبى رغبات أفراد األسرة الواحدة الذين يريدون البقاء معًا  -2
ذه األسر، وبخاصة               . قها التشريد يجب بأسرع ما يمكن لم شمل األسر التي يفر          -3 م شمل ه وُتتخذ آافة الخطوات المالئمة للتعجيل بل

سعى               . في حالة وجود أطفال    وتيسر السلطات المسؤولة ألفراد األسر مهمة االستفسار عما يريدون، وتشجع المنظمات اإلنسانية التي ت
  .إلى لم شمل األسر وتتعاون معها

  .، الذين قيدت حريتهم الشخصية بالحبس أو الحجز في المخيمات، الحق في البقاء معًاألفراد األسر المشردة داخليًا  -4
  

  18المبدأ 
  .لكافة المشردين داخليًا الحق في التمتع بمستوى معيشي الئق  -1
ل      -2 ة وتكف وازم التالي ز، الل ا تميي ى وبغض النظر عن الظروف ودونم د أدن ًا، آح شردين داخلي صة للم سلطات المخت وفر ال م ت  له

  :الوصول اآلمن إليها
  األغذية األساسية والمياه الصالحة للشرب؛  )أ(  
  المأوى األساسي والمسكن؛  )ب(  
  المالبس المالئمة؛  )ج(  
  .الخدمات الطبية والمرافق الصحية األساسية )د(  

  .تبذل جهود خاصة لكفالة المشارآة الكاملة للمرأة في تخطيط وتوزيع اللوازم األساسية هذه -3
  

  19المبدأ 
ك               -1 ا، وذل م بحاجة إليه ذين ه ين ال ة الطبيت ة والعناي يتلقى جميع الجرحى والمرضى من المشردين داخليًا، وآذلك المعوقون، الرعاي

ًا،         . إلى أقصى حد ممكن عمليًا ودون تأخير ُيذآر وبدون تمييز لدواع غير طبية             ة للمشردين داخلي وتوفَّر الخدمات النفسية واالجتماعي
  .الحاجةحسب 

ة الصحية وحصولهن                    -2 دمي خدمات الرعاي ى مق ك وصولهن إل ا في ذل ساء، بم ينبغي إيالء اهتمام خاص لالحتياجات الصحية للن
سية          داءات الجن على تلك الخدمات، ومن ضمنها خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية، فضًال عن خدمات اإلرشاد المناسبة لضحايا االعت

  .وغيرها من االعتداءات



ة نقص المناعة المكتسب                                -3 ا متالزم ا فيه ة، بم سارية والمعدي ًا من األمراض ال ة المشردين داخلي ام خاص لوقاي الء اهتم ينبغي إي
  ).اإليدز(
  

  20المبدأ 
  .لكل إنسان الحق في أن يعترف بشخصه أمام القانون في آل مكان -1
سلطات   -2 صدر ال ًا، ت شردين داخلي ة الم ي حال ذا الحق ف ال ه ة   إلعم وقهم القانوني ع بحق ائق للتمت ن الوث زم م ا يل ل م م آ ة له المعني

زواج                       يالد وشهادات ال ة الشخصية وشهادات الم ائق الهوي سفر ووث وبوجه خاص،    . وممارستها، ومن ضمن هذه الوثائق جوازات ال
شريد، دون                  سبب الت ة، من          تيسر السلطات مسألة إصدار وثائق جديدة أو االستعاضة عن الوثائق المفقودة ب ر معقول فرض شروط غي

  .قبيل اشتراط عودة الشخص لمحل إقامته المعتاد الستخراج هذه الوثائق أو وثائق أخرى مطلوبة
  .للنساء والرجال، على قدم المساواة، الحق في استخراج الوثائق الالزمة، ومن حقهم أن تصدر هذه الوثائق بأسمائهم -3
  

  21المبدأ 
  .مواله أو ممتلكاتهال يحرم أحد تعسفًا من أ -1
  :توفَّر الحماية، في جميع الظروف، ألموال وممتلكات المشردين داخليًا، وبخاصة ضد األفعال التالية -2

  النهب؛  )أ(  
  االعتداءات المباشرة أو العشوائية وأعمال العنف األخرى؛  )ب(  
  استخدامها آدرع لعمليات أو أهداف عسكرية؛  )ج(  
  أن تكون محل انتقام؛ )د(  
  .تدميرها أو االستيالء عليها آشكل من أشكال العقوبة الجماعية  )هـ(  

انوني،              -3 ر الق دمير واالستيالء التعسفي وغي ك من الت  توفَّر الحماية لألموال والممتلكات التي يترآها المشردون داخليًا وراءهم، وذل
  .وأيضًا من شغلها أو استخدامها

دأ  اً  -1: 22المب شردون داخلي خاص الم عهم         األش م وض دهم، بحك ز ض وز التميي ات أم ال، ال يج ي مخيم شون ف انوا يعي واء آ ، س
  :آمشردين، في التمتع بالحقوق التالية

  الحقوق في حرية التفكير، والوجدان، والدين أو المعتقد، والرأي والتعبير؛  )أ(  
  الحق في حرية البحث عن وظائف وفي المشارآة في األنشطة االقتصادية؛  )ب(  
  الحق في حرية تكوين الجمعيات والمشارآة، على قدم المساواة، في الشؤون المجتمعية؛  )ج(  
ة                                    )د(   ى الوسائل الالزم ك الحق في الحصول عل ا في ذل ة، بم ة والعام شؤون الحكومي شارآة في ال الحق في التصويت وفي الم

  لممارسة هذا الحق؛
  .الحق في التخاطب بلغة يفهمونها ) ه(  

يم لهؤالء                       -2 .كل إنسان الحق في التعليم     ل -1: 23المبدأ   ة التعل سلطات المعني ل ال ًا، تكف ة المشردين داخلي  إلعمال هذا الحق في حال
دائي               ة         . األشخاص، وبخاصة األطفال المشردين، وأن يكون التعليم بالمجان وإلزاميًا في المستوى االبت يم الهوي رم التعل ويجب أن يحت

دم                       -3 . لغتهم ودينهم  الثقافية لهؤالء األشخاص وآذلك    ى ق ة وعل شارآة آامل ات، م ساء والفتي شارآة الن ضمان م ود خاصة ل ذل جه تب
انوا                  -4 .المساواة، في البرامج التعليمية    ساء، سواء آ سن والن ًا، وبخاصة صغار ال  توفَّر المرافق التعليمية والتدريبية للمشردين داخلي

  .كيعيشون في مخيمات أم ال، حالما تسمح الظروف بذل
   المبادئ المتعلقة بالمساعدة اإلنسانية-الفرع الرابع 

  .تقدَّم المساعدة اإلنسانية جميعها وفقًا لمبادئ اإلنسانية والتجرد ودونما تمييز -1: 24المبدأ 
  . ال تحوَّل المساعدة اإلنسانية المقدمة للمشردين داخليًا ألية أغراض أخرى، وبخاصة األغراض السياسية أو العسكرية-2

  . يقع على عاتق السلطات الوطنية، في المقام األول، واجب ومسؤولية تقديم المساعدة اإلنسانية للمشردين داخليًا-1: 25المبدأ 
اً            ذا     . يحق للمنظمات اإلنسانية الدولية وغيرها من األطراف المعنية عرض خدماتها لمساعدة المشردين داخلي ى ه ويجب أال ينظر إل

تع ه اس ى أن ةالعرض عل ه بحسن ني ا يجب النظر إلي ة، وإنم ة للدول شؤون الداخلي ي ال دخل ف ًا عن . داء أو ت ع اعتباط ويجب أال ُيمتن
ك                           ة عن ذل ة أو آانت راغب سانية المطلوب ساعدة اإلن  .الموافقة على هذا العرض، وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية تقديم الم

ساعدة      تتولى آافة السلطات المعنية إتاحة وتي      -3 ذه الم وفير ه ى ت سير المرور الحر للمساعدة اإلنسانية وتمكين األشخاص القائمين عل
  .من الوصول، بسرعة ودون عوائق، إلى المشردين داخليًا

ه من                        : 26المبدأ   ا يقدمون م ولم ة له ل التابع سانية ولوسائط النق   ُيكفل االحترام والحماية لألشخاص القائمين على توفير المساعدة اإلن
  .ويجب أال يكونوا عرضة ألي هجوم أو ألي عمل آخر من أعمال العنف. المؤن
ات                        -1: 27المبدأ   ة لمتطلب ة الواجب الء العناي ساعدة، إي ديم الم دى تق ة األخرى، ل  ينبغي للمنظمات اإلنسانية الدولية واألطراف المعني

صدد     الحماية ولحقوق اإلنسان للمشردين داخليًا، وينبغي لها أن تتخذ التد          ذا ال ذه المنظمات واألطراف،     . ابير المناسبة في ه وينبغي له
  .لدى قيامها بذلك، أن تتقيد بالمعايير الدولية وقواعد السلوك ذات الصلة

د                      -2 ذا الغرض والتي ق ة له ة بوالي ة المكلف ى عاتق المنظمات الدولي ع عل  ليس في الفقرة السابقة ما يخل بمسؤوليات الحماية التي تق
  .ماتها أو تطلب الدول خدماتهاُتعرض خد

   المبادئ المتعلقة بالعودة وإعادة التوطين واالندماج-الفرع الخامس 



دأ  ين      -1: 28المب ائل لتمك وفير الوس ة الظروف وت سؤولية تهيئ ام األول، واجب وم ي المق صة، ف سلطات المخت اتق ال ى ع ع عل  يق
ان آخر من                المشردين داخليًا من العودة الطوعية، آمنين مكّرمين، إ        وطن الطوعي في مك ادة أو الت امتهم المعت اآن إق ارهم أو أم لى دي

  .وتعمل هذه السلطات على تيسير إعادة دمج المشردين داخليًا العائدين أو المعاد توطينهم. البلد
  .إدماجهم ُتبذل جهود خاصة لكفالة المشارآة التامة للمشردين داخليًا في تخطيط وإدارة عودتهم وإعادة توطينهم و-2

وطينهم                    -1: 29المبدأ    ال يجوز التمييز ضد األشخاص المشردين داخليًا الذين عادوا إلى ديارهم أو أماآن إقامتهم المعتادة أو المعاد ت
شؤون              . في مكان آخر من البلد، بحكم وضعهم السابق آمشردين         سيير ال ويكون لهم الحق في المشارآة الكاملة على قدم المساواة في ت

  .ة على آافة المستويات وفي الوصول المتكافئ إلى الخدمات العامةالعام
والهم    /يقع على عاتق السلطات المختصة واجب ومسؤولية مساعدة المشردين داخليًا العائدين و        -2 ى استرداد أم أو المعاد توطينهم عل

ك         إذا  . وممتلكاتهم التي ترآوها وراءهم أو انتزعت منهم وقت تشريدهم، ما أمكن ذل وال والممتلكات تكفلت       ف ذه األم ذر استرداد ه تع
  .السلطات المختصة بتقديم تعويض مناسب أو بنوع آخر من الترضية أو ساعدت هؤالء األشخاص في تعويضهم أو ترضيتهم

ه،   تتيح آافة السلطات المعنية وتيسر للمنظمات اإلنسانية الدولية واألطراف المعنية األخرى، لدى ممارسة آل م              : 30المبدأ   نها لواليت
  .إمكانية الوصول السريع غير المقيَّد إلى األشخاص المشردين داخليًا لمساعدتهم في العودة أو التوطن واالندماج من جديد

  
م   ام رق ق الع ة، التعلي ة والثقافي صادیة واالجتماعي الحقوق االقت ة ب ة المعني م 7اللجن سكن المالئ ي ال ادة (، الحق ف ن ) 1(11الم م

  )1997" (ت إخالء المساآن باإلآراهحاال): العهد
تم استكشاف                   ] "التعويض[ -13 رة، أن ي ا بجماعات آبي ق منه ا يتعل وتكفل الدول األطراف، قبل القيام بأية عمليات إخالء، وخاصة م

ة التقل  ل، بغي ى األق وة، أو عل تخدام الق ة دون ضرورة اس ة الحيلول ضررين، بغي ع المت شاور م ة بالت دائل المجدي ع الب ذه جمي ل من ه ي
ضا  . وينبغي توفير سبل االنتصاف أو اإلجراءات القانونية للمتأثرين بأوامر اإلخالء . الضرورة إلى أدنى حد    وعلى الدول األطراف أي

ة                                ك، شخصية آانت أم عقاري أثر من جراء ذل ة ممتلكات تت افي عن أي َق في التعويض الك ًة الح ومن  . أن تكفل لألفراد المعنيين آاف
دير باإل ادة   الج ى الم صدد إل ذا ال ي ه ارة ف دول     3-2ش ن ال ضي م ي تقت سياسية، الت ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ن العه  م

تظلم   "األطراف أن تكفل توفير      ام               " سبيل فعال لل ل قي أن تكف وقهم وب ذين انُتهكت حق ام        "لألشخاص ال اذ األحك سلطات المختصة بإنف ال
  ".الصادرة لصالح المتظلمين

  
سان                   ]: "  التوطين إعادة[ -16 وق اإلن . وينبغي أال تسفر عمليات اإلخالء عن تشريد األفراد أو تعرضهم النتهاك حقوق أخرى من حق

ا              اح له وفي حال عجز المتضررين عن تلبية احتياجاتهم بأنفسهم، على الدولة الطرف أن تتخذ آل التدابير المناسبة، بأقصى ما هو مت
  ." مالئم لهم، أو إعادة توطينهم أو إتاحة أراض منتجة لهم، حسب الحالةمن موارد، لضمان توفير مسكن بديل

ويض [.17 فرت عن   ]: "التع د أس دول األطراف ق ي أراضي ال ة ف االت دولي ا وآ تى تموله ة ش شاريع إنمائي ة م ة أن ثم وتعي اللجن
ام             . عمليات إخالء باإلآراه   ق الع ى التعلي شأن، إل ذ ) 1990 (2وتشير اللجنة في هذا ال ه            ال ى أن ور، عل ة أم نص، في جمل ينبغي  "ي ي

ز ضد      ... للوآاالت الدولية أن تتجنب، على نحو دقيق، المشارآة في مشاريع تنطوي، على سبيل المثال       د التميي ز أو توطي ى تعزي عل
وفير آل     األفراد أو الجماعات بما يتناقض مع أحكام العهد، أو تنطوي على عمليات إجالء أو تشريد واسعة النطاق لألشخاص                     دون ت

ة                          . أشكال الحماية والتعويض المناسبة لهم     اة الواجب ة المراع ائي لكفال ة من أي مشروع إنم د ممكن في آل مرحل وينبغي بذل آل جه
  ."للحقوق الواردة في العهد

ادئ      إن بعض المؤسسات، مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،           ]: " إعادة التوطين  [.18  قد اعتمدت مب
ا                      /توجيهية بشأن التهجير و    صلة به شرية المت اة الب ل من المعان اإلآراه والتقلي . أو إعادة التوطين بغية الحد من نطاق عمليات اإلخالء ب

د ال              رى لتولي شاريع الكب ة وآثيرا ما تكون هذه الممارسات مرافقة للمشاريع اإلنمائية الكبيرة، مثل بناء السدود وغيرها من الم إن . طاق
المراعاة التامة لهذه المبادئ التوجيهية، التي تجسد االلتزامات الواردة في العهد، هي أمر ضروري، سواء من جانب الوآاالت أنفسها             

في حين أن   "وتشير اللجنة في هذا الشأن إلى البيان الوارد في إعالن وبرنامج عمل فيينا بأن . أو من جانب الدول األطراف في العهد  
ا            التن سان المعترف به مية ُتَيّسر التمتع بجميع حقوق اإلنسان، فإن انعدام التنمية ال يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير االنتقاص من حقوق اإلن
  )."10الجزء األول، الفقرة " (دوليًا

  
  ني في الجبر المبادئ األساسية والخطوط التوجيهية بشأن حق ضحایا االنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسا



اً                ]: "التعويض [.7 ة تمام ة وفعال سماح بتعويضات عاجل زوم لل . وفقًا للقانون الدولي يقع على الدول واجب اتخاذ تدابير خاصة عند الل
وع االنتهاآات                       ع وق ائج، ومن ر المشروعة من نت ال غي ى األفع ا يترتب عل ويم م ة أو تق ق إزال ضحايا عن طري وينصف التعويض لل

شمل االسترداد والتعويض                 ويجب. وردعها ا يجب أن ي ا، آم اجم عنه  أن يكون التعويض متناسبًا مع جسامة االنتهاآات والضرر الن
يمكن أن تتخذ التويضات شكًال أو أآثر من األشكال          ]: أشكال التعويض .....[وإعادة التأهيل والترضية وتوفير الضمانات بعدم التكرار      

  :ليست شاملة لكافة األشكال ومنهاالمشار إليها في القائمة أدناهالتي 
ه                       .12  االسترداد يجب أن يوفر بحيث يتم رد الحالة التي آانت قائمة قبل انتهاآات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني إلى ما آانت علي

ان       ويتطلب رد هذه الحالة، بين جملة أمور، استرجاع الحرية، أو الحياة العائلية، أو الجنس             . قبل وقوع االنتهاآات   ى مك ية، أو العودة إل
  . اإلقامة، أو العمل، أو األمالك

  :التعويض يجب أن يقدم عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديًا ويكون ناجمًا عن انتهاآات لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني مثل. 13
  الضرر الجسدي أو العقلي، بما في األلم والمعاناة والضيق العاطفي؛  )أ(
   بما في ذلك التعليم؛ضياع الفؤص،  )ب(
  األضرار المادية وضياع المكتسبات، بما في ذلك ضياع القدرة المحتملة على الكسب؛   )ج(
  الضرر الملحق بالسمعة أو الكرامة؛  ) د(
  . تكاليف المساعدة القانونية ومساعدة الخبراء   )هـ(
  

  " القسرياإلخالء "، 1994/39اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان قرار 
ا                 " ى م ورا إل ادة األمور ف توصي بأن توفر آل الحكومات فورًا لمن جرى إخالؤهم قسرًا من األشخاص والمجموعات اجراءات إلع

ويض و   ه أو التع ت علي د        /آان ك بع اتهم، وذل اتهم أو احتياج ع رغب ق م ا يتف م أو األرض، بم افي المالئ ديل الك سكن الب راء ‘أو ال ج
 ."بادلة مع األشخاص والجماعات المتضررةمشاورات مرضية بصورة مت

  
  )1993(قرار مجلس األمن لألمم المتحدة 

  اعتماد النظام األساسي للمحاآمة الدولية لجمهوریة یوغسالفيا السابقة
ق الوسائل المالئم                     " -7مادة   ة، يقرر أيضًا أن تضطاع المحكمة الدولية بعملها دون اإلخالل بحق المجني عليهم في السعي، عن طري

  "للحصول على تعويض عن األضرار المتكبدة نتيجة النتهاآات القانون اإلنساني الدولي؛
  

م   ام رق ق الع ة، التعلي ة والثقافي صادیة واالجتماعي الحقوق االقت ة ب ة المعني م 4اللجن سكن المالئ ي ال ادة (، الحق ف ن ) 1(11الم م
  ، )العهد
وفير                     وتعتبر اللجنة أن العديد من العن      ] "التعویض. [17 ق بت م المتعل ل مع الحك ى األق اصر المكونة للحق في السكن المالئم تتفق عل

ة    ى                     . سبل االنتصاف المحلي ا ال تقتصر عل شتمل ولكنه ذه المجاالت أن ت انوني، يمكن له ا للنظام الق ي      ) أ: (وتبع ة الت الطعون القانوني
اآم؛            ترمي إلى منع العمليات المخطط لها فيما يتصل بإخالء المساآن أو هد            ) ب(مها، وذلك من خالل أوامر زاجرة تصدر عن المح

ر مشروعة؛                       د إخالء المساآن بصورة غي ع التعويضات بع ى دف ر        ) ج(اإلجراءات القانونية الرامية إل شكاوى ضد اإلجراءات غي ال
ستويات اإليجار         ) العامة أو الخاصة   (المشروعة التي يقوم بها أو يدعمها أصحاب المساآن          ق بم ا يتعل ز      فيم وصيانة المساآن والتميي

ز؛   كال التميي ن أش ره م صري أو غي ساآن؛   ) د(العن وفير الم ي تخصيص وت ز ف كال التميي ن أش كل م أي ش ة ب زاعم المتعلق ( ـ ه(الم
ة                  ر المالئم ر الصحية أو غي سكن غي أحوال ال ضا في بعض        . الشكاوى ضد أصحاب المساآن فيما يتعلق ب د يكون من المناسب أي وق

  ."نية بحث إمكانية تيسير إقامة الدعاوى الجماعية في الحاالت التي تنطوي على ارتفاع آبير في مستويات انعدام المأوىالنظم القانو
  

ة،         م       اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافي ام رق ة        "2التعليق الع ة للمساعدة التقني دابير الدولي ادة  " (الت  22الم
  )1990) (من العهد

افى مع                            :-6 ا يتن سخرة بم ى استخدام ال ثال، عل  ينبغي للوآاالت الدولية أن تتجنب، على نحو دقيق، المشارآة في مشاريع تنطوي، م
ات                     ى عملي د، أو تنطوي عل ام العه اقض مع أحك ا يتن راد أو الجماعات بم ز ضد األف المعايير الدولية، أو على تعزيز أو توطيد التميي

 ."اق لألشخاص دون توفير آل أشكال الحماية والتعويض المناسبةإخالء أو تشريد واسعة النط
  

  إعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحایا الجریمة واساءة استعمال السلطة
وري                        ": 4مادة   ى اإلنصاف الف ة والحصول عل ات العدال ى آلي ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم، ويحق لهم الوصول إل
  ." قًا لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهموف

وانين                             : "11مادة   ة الق صفة رسمية أو شبه رسمية بمخالف ذين يتصرفون ب وآالء ال رهم من ال ون وغي ون العمومي عندما يقوم الموظف
ان موظفوه                   ي آ ة الت ع           الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدول سئولين عن الضرر الواق ا م . ا أو وآالءه



ة،                         وفي الحاالت التي تكون فيها الحكومة التي حدث العمل أو التقصير االعتدائي بمقتضى سلطاتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدول
  ."أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا

  
  "إلخالء القسريا"، 1993/77اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان، 

وري ومناسب وآاف و                       . 4 سرًا تعويض ف م ق ورًا لمن جرى إخالءه ع الحكومات ف سق مع     /توصي بأن توفر جمي ديل، يت أو سكن ب
أثرين             رغبات واحتياجات األشخاص والجماعات الذين يتم اخالؤهم قسرا أو اعتباطا، بعد اجراء مفاوضات ترضي األطراف مع المت

  "واالعتراف بااللتزام باتخاذ مثل هذه اإلجراءات في حالة حدوث أية عملية إخالء قسري؛من األشخاص والمجموعات، 
 

  "اإلخالءات القسریة"، 1997/7لجنة حقوق اإلنسان قرار 
ي   ". 24 ة الحق ف ادئ التوجيهي ذه المب ع ه ل م ى نحو آام ًا عل ون متفق سري ال يك ذين يخضعون  ألي إخالء ق ع األشخاص ال لجمي

وق أوالمصالح في             تعويض عن أي خس    ك الحق ائر في األرض أو الممتلكات الشخصية، أو العقارية أو غيرها، أو في سلع، بما في ذل
سري   اإلخالء الق صل ب ا يت دونها فيم وطني، يتكب شريع ال ي الت ا ف رف به ر المعت ات غي ويض األرض . الممتلك شمل التع ي أن ي وينبغ

 .ن يكون قاصرا على مدفوعات نقديةوالحصول على موارد الملكية المشترآة وال ينبغي أ
 

  )1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشریة 
وارث          .15 ة أو آ وارث الطبيعي سبب الك ك ب ان ذل  يجب أن تتمثل أولى األولويات في إعادة تأهيل المشردين و فاقدي المأوي سواء آ

ضمان        و يتحتم ف. تسبب فيها اإلنسان و ال سيما بسبب العنف األجنبي أو الخارجي    اون ل دول أن تتع ي آل ال رة عل ة األخي ي تلك الحال
  ."سماح الجهات المسئولة بعودة المشردين إلى منازلهم و منحهم حق امتالك و التمتع بممتلكاتهم دون تتدخل

  
  )1969(إعالن حول التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي 

ة أضرار          . 26مادة   دي                التعويض، بالرد وباإلعادة خصوصا، عن أي دوان أو الحتالل المعت صادية تحدث نتيجة للع ة أو اقت  اجتماعي
 ."ألرض ما احتالال غير قانوني

 
  )1948(" تقریر مرحلي لوسيط األمم المتحدة: فلسطين"قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ذلك      تقر بأن الالجئين الراغبين فيالعودة لديارهم والعيش في سالم مع جيرا          ]: "تعويض [11مادة    في أقرب     نهم ينبغس أن يسمح لهم ب
ق        ذي لح ضرر ال سائر أو ال ر الخ ودة ونظي دم الع ارون ع ذين يخت ات لل ر الممتلك دفع نظي ي أن ي ويض ينبغ ن، وأن التع د ممك موع
سلطات          ات أو ال طة الحكوم د بواس ٍو جي ى نح تم عل ي أن ت ساواة، ينبغ دولي أو الم انون ال ادئ الق ًا لمب ي، وفق اتهم والت بممتلك

سئولة ع     ....الم ين ودف اعي لالجئ صادي واالجتم ل االقت ادة التأهي وطين، وإع ادة الت ويض، وإع سهيل التع اق بت ة الوف ى لجن شير إل وت
زة                            ه، مع األجه سطينيين، من خالل ين الفل م المتحدة لالجئ ة لألم دير صندوق اإلغاث ة مع م ات القريب ى العالق اظ عل التعويض، والحف

  ."م المتحدةوالهيئات المالئمة في األم
  

  )1948(اإلعالن األمریكي لحقوق وواجبات اإلنسان 
ه         : 8مادة   لكل شخص الحق في إعداد سكن له في إقليم الدولة التي يكون مواطنًا لها، واالنتقال بحرية داخل هذا اإلقليم، وعدم مغادرت

 ."ال بإرادته الخاصة
 
 

 مصادر شعبية 
  

  )2001(مؤتمر مناهضة العنصریة إعالن ملتقى المنظمات غير الحكومية بصدد 
روا        " .240 وفير األرض لمن أجب ة؛ وت يتضمن التعويض الرجوع غير المشروط لألرض، والتراث واأليقونات والمصنوعات اليدوي

سانية                                ي آانت ضحية لجرائم ضد اإلن دان الت ديون الخاصة بالبل اء ال ة؛ إلغ على أوطانهم والذين إعيد توطينهم جبرًا في أاضي أجنبي
  ..."ومن بينها البلدان االفريقية والبلدان المفقرة في األمريكتين

  
  )2000(الميثاق األوربي لحقوق اإلنسان في المدینة 

ة                     . 3 الحق في الحصول على المسكن        :16مادة   شروط تتفق مع الكرام ة ب اء في المدين دو في البق ة حق الب سلطات المحلي تضمن ال
   .اإلنسانية

 
 
 للتطبيقالمبادئ الالزمة . 3

تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن                     
ز                       . معظم النظم القانونية في العالم     ر المصير، وعدم التميي ل الحق اللصيق في تقري وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب وتشمل هذه المب



ة وت     - عام، والمساواة بين النوع االجتماعي     بشكل ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .على المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طريق تبني تدابير تشريعية

د         ة، يع ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ة الحق دول  في حال د ال ة     العه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت  المصدر  ي الخاص ب
ى ضمان                       ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة المعاه

، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1رة ، فق2المادة  (أي الدولة،   " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة     "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ضمن     نفي ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع ق ينبغ روف  " الح ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
 بأن تتخذ، بمفردها وعن       تلزم الدول  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       في   2 من المادة    1آما أن الفقرة    

الحقوق                             ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال طريق المساعدة والتع
ئ خارج   حيث تلتزم الدول األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه المباد         . المتفق عليها في هذا العهد، وذلك باستخدام آافة السبل المالئمة         

ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ة  " التع صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي جانب
  .والثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدولة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسان

ه والتي           ) عنصر(يتطلب قياسًا لكل حق     أما عن الرصد الشامل للحق في السكن المالئم فإنه           ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق
  :تنشأ عن المبادئ القانونية األساسية التالية

  .تقریر المصير .1
 .عدم التمييز .2
 .المساواة بين النوع االجتماعي .3
 .حكم القانون .4
 ).عدم التراجع/ عدم النكوص(التحقيق التدریجي  .5
 .التعاون الدولي .6

ج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط  النهيويقتض
للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة المشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على 

 الحق في نفيذء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وتوهذا الجز. جميع الحقوق
 .السكن المالئم واألرض

  
  تقریر المصير 

  وصف عام
شترآة                 اتج عن الممارسة الم دولي الن انون ال ادئ الق ة  إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب  الفعلي

ام             . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ذي  1945ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت ، ال
  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها

ين ا                       . 2 وق ب سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال رام المب ا          إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت أن يكون لكل منه شعوب وب ل
  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 1060...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

ذي يقضي           " رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ ال
  :سوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة علىبالت

صادي       ) أ( دم االقت ور والتق ل التط وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م تحقي
  1061واالجتماعي،

صادية واالجتماع) ب( ة االقت شاآل الدولي ول للم سير الحل ة  تي ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال ي
  والتعليم،

ين                            ) ج( ق ب دين، وال تفري ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي
    ".الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال

م، فإ سان  ومن ث وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل ن
ادة            رة    2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ى النحو               2، الفق ة، عل المي لعضوية الدول ه، الواجب الع  من

  : التالي
بااللتزامات التي أخذوها  هم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية     لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفس    "

  ".على أنفسهم بهذا الميثاق
سها          ذ تأسي م المتحدة من ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني م   1062.وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير على نحٍو تدريجي وتعريف  وت

ام                 توضيح الداللة الماد   ا في ع م تبنيهم ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه  1966.1063ية لتقرير المصير أآث

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26 الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، 1060
  .55، المادة "لتعاول االقتصادي االجتماعي الدوليا" المرجع السابق، الفصل التاسع، 1061
قرار " السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية "؛7 ، الديباجة والمادة)1960(منح االستقالل لبلدان وشعوب مستعمرة       إعالن بشأن  انظر على سبيل المثال،      1062

ز العنصري             ؛ االتف 7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(اقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
اعي           5 اء االجتم دم واإلنم شأن التق واد  )1969(؛ إعالن ب دولي                3،  2: ، الم انون ال ادئ الق ه؛ إعالن مب اني من دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(، والجزء الث مب



ادة  رة  (1والم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب اص    : الم د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت اص ب د الخ العه
  : بالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك

ة عن             ل ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال جمي
ان أي شعب         . مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي            ة حال حرم وال يجوز في أي

  .من أسباب عيشه الخاصة
سكن              /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     درآون بواسطتها الحق في ال ي ي المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت

دول      . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة     . فتحديد المصير هو حق لل إن الدول ك، ف ومع ذل
دولي             هي الشخصية القانونية الملزمة ب     ام ال انون الع ضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق

 1064.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها
ى        ة عل ة الفعال سيطرة المحلي رات الخاصة بال اط والتعبي ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ق، وال وم وح صير آمفه ر الم إن تقري

ز   الت ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم طورات والعالق
ة                         ا لدول ة المعترف به ر مصير داخل الحدود الدولي ا، أو وحدة تقري ة المعترف به الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي

 1066.وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة  1065موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع
م المتحدة           )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ، أعطت اللجنة المعني

  : توجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بحق تقرير المصير، على النحو التالي
الًً بمق .81 ادة عم ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم ع 1اصد ميث أن لجمي سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه

ين                         . الشعوب حق تقرير مصيرها    رام الفعلي ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل ة خاصة، ألن تحقيق ر المصير بأهمي ويتّسم حق تقري
انون            . وتقويتهالحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق        ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري

دين     1الوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة   ا في العه  بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليه
  . وقبل هذه الحقوق

رتين      حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب وفق1وتكرس المادة   .82 ا 2 و1ا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه
افي              "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة    ". في تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم وتفرض الم

ام أخرى         وهذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه والمتعلقة       . على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة      بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك
 . للعهد وقواعد القانون الدولي

ادة           .83 شمل الم ارير ت ديم التق ارير يعطي       إ، ف 1وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ذه التق ط من ه ل فق ن القلي
ادة     وقد الحظت اللجنة أن الكثير من   . شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات المادة المذآورة        ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1هذه التق

دول األطراف          . معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في
 .1تقارير تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة 

ا، من ممارسة                  ، ينبغي للد  1 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة     .84 ن، عملي ي تمك سياسية الت ول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال
 . هذا الحق

وغ                     2وتؤآد الفقرة    .85 ى بل شعوب، في إطار سعيها إل  جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال
ي    ة، ف دافها الخاص الل     "أه ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته صرف الح اون     الت ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام  بأي

شه              . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي          ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي
دولي". الخاصة ع ال ى المجتم دول وعل ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب شير إل. ويرتب ه دول أن ت ة عوامل أو وينبغي لل ى أي

                                                                                                                                                                      
شعوب    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري        ؛ المجلس ا "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل ادة  )1978(القتصادي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم

 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(إعالن حول الحق في التنمية 
دة       العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار ال               1063 م المتح جمعية العامة لألم

اذ     1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 دء النف اني    3: ، تاريخ ب انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه
ة لألم                        ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي سياسية اعتم دة    بالحقوق المدنية وال  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200م المتح

  .49، وفقا للمادة 1976مارس / آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون
  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم" ، والتي تذآر أن 21اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  1064
ـ        في حين إن التعريف القانوني ألمة وشعب       1065 زة آ مجموعة من األشـخاص  " يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتمع، له حقوق ممي

يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن     
." قاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض                      الحفاظ على الت  

  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم 
ا   : االستقالل، السيادة، وتقرير المصير " Hurst Hannumجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوممن أ1066 وق المتصارع عليه ". تسوية الحق
 ).1996مطبعة جامعة بنسلفانيا، : فالديلفيا(



ع    ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته
 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد

، ال فيما يتصل بشعوبها  تتميز بأهمية خاصة إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول األطراف        3وفي رأي اللجنة أن الفقرة       .86
ذا                   وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه

د،          "وهي تنص على أنه     . وتتأآد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها         . الحق ذا العه دول األطراف في ه  على ال
ى             اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي

ان     ". تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة       ا إذا آ فااللتزامات موجودة بصرف النظر عم
دول األطراف في                . الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال           أحد الشعوب    ع ال ه ينبغي لجمي ك أن وينتج عن ذل

ذه اإلجراءات     . العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق            وينبغي أن تكون ه
دول عن        اإليجابية متفقة مع التزامات الدول بموج      ب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال

ر المصير                      لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       . التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق
  .ه الغايةمعلومات عن الوفاء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخذة لهذ

 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، 1وفيما يتصل بالمادة  .87
ة               ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األم

 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24بتاريخ العامة 
ة                        نفيذوترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن ت       .88 ات ودي ة عالق سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري  حق ال

 . وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والتفاهم الدوليين
 

   المجتمعاتتقریر المصير بالتطبيق على
دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق

سان  1وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا في المادة      . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن  . المشترآة بين معاهدات حق
ق         ة، يطب اقم األدوات "وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل

  .  من العهد، والتي تضمن الحق في السكن11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 
  

ستند   إلى أقصى حد، على مستوى المج " تقرير المصير"وبالعمل على تحقيق   ع، ي اقم األدوات "تم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل
شفهية     ( د   ) معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي

  .  الحقًاه تعريفسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . مصيرها
  

م         لقد صار تقرير المصير من الحيو      ية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك
سان              -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       وق اإلن ع حق سق مع جمي دولي المت ى مستوى    .  الجندر، والتعاون ال وعل

الي،   " اتحاج "عد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها        الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف
  . انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله

  
الناتجة عن سياسات    " يةاإلبادة الثقاف "و" اإلبادة العرقية "وينبغي مالحظة أن الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة الحقيقية للـ            

م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال
سنة  169 االتفاقية رقم    ي، وتبن )1956(         المستقلة لسنة    ة  ) 1989( بشأن الشعوب األصلية والقبلية ل سا  . في النهاي ئل ومن الم

م                     ة رق ة العمل الدولي واد من        169ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقية منظم -13 في الم
دولي       " الشعب"، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         19 انون ال ة آمصطلح في الق ًا لحق   (في االتفاقية ذو دالالت تطبيقي أي مانح

  ).تقرير المصير
ًا          " الشعوبية"إن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست   ومع ذلك، ف   ة أي سألة حيوي ر المصير م ي تجعل من تقري القانونية هي الت

تم   اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (عي حق للمجتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ـ     ) أو ل ا آ م دولي راف به االعت
ة ل     ، ضرورة لتجنب    "أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         ل النت ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث

رًا و       سريًا، أو إجراءات                       /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي ة، أو إخالءًا ق صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم أو فصًال عن
ة صيري، بغض الن  -تنموي وي وم ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ا ي شكل    هن ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت ر عم ظ
  . في حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. مشترك

إن مصطلح                        ًا، ف ًا أو خارجي ر المصير ا     "من هذا المنطلق، وباالعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي ة وحدة تقري " لداخلي
ى حدى                    ذا      . آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق



راء                    . إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أحد الشعوب األصلية          ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي ابًال للتطبي ائز أن يكون ق ومن الج
وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      / إذا آان بقائهم و    الحضر، خاصة  ل حق حق ويقتضي تفعي

  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
  

ار ال                  على أية حال، البد للمُ     ه التحدي واالختب ًا أن يجاب ًا أو داخي ر المصير سواء خارجي ى أن    طالب بالحق في تقري د عل انوني للتأآي ق
سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت

ر مصير اآل       ى حق تقري اعي        لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، وال عل وع االجتم ين الن ساواة ب ساء في الم  -خرين، وال حق الن
  .لجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخا

دمها                    ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي ق
شعوب األصلية،      ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي

ـ         . حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال
ذا المجتمع                    ى       ) 1(للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي أن يكون ه ًا عل ابقًا تاريخي دفق  س ت

ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل
  . تقرير المصير

  
  التعریف القانوني ألصحاب الحق في تقریر المصير

ر         " األمة"أو  " الشعب"تعد التعريفات الخاصة بـ      ة في تقري وق القانوني دول             أصحاب الحق سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب  المصير، غي
ة              ة "وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب

دة            لية واح ة أص لي أو أم عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ذا التعري اق ه ا، البرت (انطب تثناء، وربم تبعدنا غباس ال، إذا اس
ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق

سطين،         (وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق على حاالت التخلص من االستعمار              ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي أنجوال، الجزائ
في ضوء التخلص " أمة"شعب و " وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ).بورتو ريو، الخ  

ـ                 . من االستعمار آقيمة، وغرض    ي لل إن التعريف الفعل انوني، ف ذا المرجع الق شعب "وبالرغم من ه ة "و" ال زال محل جدل       " األم ال ي
  . ألسباب سياسية وعملية

دينا تعريف في        " الشعب"وجيهات المتعلقة بـ باإلضافة إلى الت   ر المصير، ل وق تقري ين لحق الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني
و           ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب سالف  (وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن الن

ذآر ة األ و).  ال ة الدولي ر المحكم ا عب أتي إلين ين   ي ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ول
  :جمهورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولى

  
دين                   ة والعرق وال م ومتحدين في الهوي مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به

ا يتوافق                       واللغة والتقاليد بع   الهم بم ة أطف يم وتربي ى تعل اطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل
  1067.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض

  
و       ) نقل السكان (وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض من رأي المحكمة            ه الي ر مسموح ب ذي         1068مغي انوني ال إن التعريف الق ، ف

ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". أمة"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع
دول ف    . أو سيطرتهم على األرض/الدول تجده بمثابة صندوق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم و  ى وحتى اآلن تصر بعض ال

في الخفوت أو  " شعوب/شعب"بحيث يأخذ استخدام مصطلح " السكان األصليين"المقابل على تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو      
ستحقة والحافظة                                ة الم وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه سبة لمطالب أبن ذلك الحال بالن النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ

ى     . مصيرلنفسها والمرتبطة بتقرير ال    ر المصير عل ه   " مجتمعات "ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب
  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع

  
ًا ضيقًا وم   ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم شاري التعريف رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ر ذو الدالل دداألم ن . ح م يك ث ل حي

انون        اك واضح للق ة انته لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب
ا تنحرف عن                             . العام الدولي  ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق ي ي سانية الواضحة الت وهذا ال يرجع فقط لغياب التوافق، والمعاناة االن

ر المصير                          الم ل الحق في تقري ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ـ  -فهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك  ل
ن             .  مواطنيها جميع ة في ف اق الحكوم اس اخف ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير المصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي

  . الحكم الفعال
  

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17ستشاري رقم محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي اال."  1067
أبعاد حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها نقل "،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoانظر تقرير المقرر الخاص عون الخاصاونه وريبوت هاتانو   1068

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،
  



أمم، على غرار ما فعلت / ة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوبوهذه األطروح
األآثر من ذلك أن القيم التي تدعمها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون . المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال

إيجازًا يمكن القول، .  عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بهاالضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء الناتجة
فإن " طاقم األدوات"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . إن تقرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحق

أو بقاء واستمرارية المجتمع / الشعب وتحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخاص، وروح" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"
  .بكرامة في مكان عيشه

 
  ، العودة والتعویضعدم اإلرجاع الجبريتقریر المصير بالتطبيق على حریة التنقل، إعادة التوطين، 

 وبالمعنى ، العودة والتعويض، يقصد بتقرير المصير آمبدأ الزم،عدم اإلرجاع الجبريبالتطبيق على حرية التنقل، إعادة التوطين، 
يجب أن يشتمل و. وحداته اإلدارية واإلقليمية/التقليدي له، أن لكل شعب حق لصيق في تحديد شروط إعادة التوطين وحرية في وحدته

إعادة التوطين وحرية التنقل عدة تعبيرات متنوعة ومنها البحث عن ملجأ أمن، في حالة الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع 
ويعني أيضًا أن الناس أو المجتمع  المضار له الحق في التشاور واالرتضاء على . روط مقبولة إلعادة التوطيناإلنسان، وتحديد ش

شروط إعادة التوطين، وأن يكون إعادة التوطين القسري أو الجبري ونقل السكان محرمًا في ظل قواعد حقوق اإلنسان والقانون 
 أو المزاحين داخليًا حق العودة إلى ديارهم وأراضيهم األصلية مع تعويض آامل وعلى نحو خاص، يحق ألولئك الالجئين. اإلنساني

وعادل عن الضرر والخسارة التي تعرضوا لها، بما في ذلك تعويضهم عن استخدام ممتلكاتهم من قبل وفي حاالت إعادة التوطين، 
حيازة على أولئك األشخاص واألسر المفتقدين حاليًا لتلك اتخاذ تدابير فورية تهدف إلى إسباغ الضمان القانوني لل"ينبغي على الدولة 

  ."الحماية، مع تشاور حقيقي مع األشخاص والجماعات المضارة
  

  عدم التمييز 
  وصف عام

ى مستوى                                سية عل ة الرئي نظم القانوني ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق لصيق من حق
  .فهو يسفر حتمًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسان. ب التمييز على أي أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالةالعالم، فغيا

واد                       سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من المبادئ الالزمة لحق
  .  حقوق اإلنساناألولى لكل معاهدة رئيسية من معاهدات

ات               ع اإلعالن دة لجمي إن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول األطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه
  .الدولية والقرارات المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واألمم والشعوب بعضها البعض

ق                      يأتى عدم ال    دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم ادة األول سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال ين العه شترآًا ب ز م وري تميي وق   الف ع الحق  لجمي
اذ الخطوات                   1069.المتضمنة في هذه اآلليات    دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم  فالعهدان يحّرمان المعاملة التفضيلية أو العقابية المتع

و       ضمان ممارسة الحق ز         الالزمة ل دون مفاضلة أو تميي دين، أو              "ق ب ة، أو ال ون، أو الجنس، أو اللغ سبب العرق، أو الل وع ب من أي ن
  1070."الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

  
  :التمييز العنصري بأنه) 1965(وتعرف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

ستتبع          " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق
ساواة، في ال                      دم الم ى ق سياسي    تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عل دان ال مي

  1071."أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة
ز                    دأ عدم التميي ة خاصة لمب والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي

  :آواحد من المبادئ الالزمة
ة           2ات األساسية المقررة في المادة      إيفاء لاللتزام   من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف

يما            انون، ال س ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق
  .الحق في السكن) 3: .... (الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية) هـ: .... بصدد التمتع بالحقوق التالية

اده       م، مف ز مه زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس ن    : وعن ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن
ا        تأتي ضمن التزامات ا   " والتمييز العنصري " العنصرية" ة يجب مكافحته ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع لدول األطراف وحكوماته

ز العنصري هو    . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              والتميي
وق اآل                    ادي لحق اك م ه ووجوده، انته د، في تجلي ذي يع اء لممارسة أو            . ينخر التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال أي فعل رسمي أو إلغ ف

  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوريالتغاضي عن تمييز عنصري يعد انتهاآًا اللتزام 
وهو موجود أيضًا في أنساق أخالقية، . التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    

  :، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع"القرآن الكريم"ي حيث جاء ف

                                                 
سكن     1069 ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح التطبيق عل ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م  لمزي

  . .E/CN.4/2002/59المالئم
 . 1 . 2دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة ؛ العهد ال2 . 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 1070
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106، االتفاقية الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 1المادة 1071

 . 1969 يناير 4حيز التنفيذ في 



وا اهللا إن                         وى واتق دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منكم شنئان قوم عل
 1072.اهللا خبير بما تعملون

سية                      ورة الفرن اء الث شعار      . والتفريق األخالقي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته
ساواة، اإلخاء     "الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والمواطن يتمثل في          ة، الم ة          ." الحري ثالث مرغوب صفات ال ا جاءت ال وبينم

شريعهما        وضرورية لبناء  م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطوير       .  مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية والمساواة فق ا اإلخاء فق أم
ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي

  . في سبيل عدم التمييز على أرض الواقع
ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال 

على العكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لألشخاص والجماعات . تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني
  1073. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانتوآيدي أو فعل إيجابي/ أو الحاضر، آتمييز تصحيحي/ي الماضي وتمييز فللالمعرضين  

 
  ، العودة والتعویضعدم اإلرجاع الجبريحریة التنقل، إعادة التوطين، عدم التمييز بالتطبيق على 

، يضمن مبدأ عدم التمييز أال يكون األفراد ض، العودة والتعويعدم اإلرجاع الجبريحرية التنقل، إعادة التوطين، بالتطبيق على 
، وتتضمن الوسائل لذلك ، والعودةعدم اإلرجاع الجبريإعادة التوطين، وحرية التنقل، والحماية من والجماعات محرومين من فرص 

اللون، أو العقيدة، أو آما ينبغي أال يحرم أحد من هذا الحق ألسباب تتعلق بالعرق، أو . تطبيق القانون والحماية ووسائل االنتصاف
العجز /االقتصادية، أو اللغة، أو القدرة/ النوع االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الرأي السياسي، أو المكانة االجتماعية

لطة وبالمثل، ال تمتلك أي دولة الس. البدني، أو الملكية، أو أي شكل لعمل مشروع، أو نسب، أو أي معيار أخر أصلي أو تعسفي
 يفضي إلى فقدان أو نفي التمتع بإعادة التوطين  de facto  أو فعلي de jureقانونيالقانونية لممارسة أو التغاضي عن تمييز 

، والعودة آحقوق مطابقة ألي عضو في أي جماعة، خاصة إذا آانت في صالح جماعة أخرى عدم اإلرجاع الجبريوحرية التنقل، و
نطبق على ممارسة التمييز العنصري، واألشكال األخرى من أشكال الفساد التي تسمح بمنافع غير وهذا ما ي. وبصورة غير عادلة

وعدم . متناسبة ألعضاء أسرة ما أو موالين سياسيين، وأيضًا التفضيالت المعطاة لجماعات والتي من شأنها توليد أو تخليد صراع
   1074.التمييز بكافة أشكاله يمثل التزامًا فوريًا

أو الحاضر، /انون العام الدولي الدول لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي وويدعو الق
  1075.آما هو في برامج العمل التعويضي التي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمان

  
   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي 

  وصف عام
ذآر    ( الجندر   -أ المساواة بين النوع االجتماعي    بالرغم من القبول العالمي لمبد     دولي، إال أن        ) الدور االجتماعي لألنثى وال انون ال في الق

اعي                    دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء    .  آثير من النساء محرومات من المعاملة المت حوالي ثلث ن
ل من   العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غ         الم   1% ير مالئمة ويملكن أق ر    1076. من ممتلكات الع ين الفق اطع ب  والتق

ل أخرى  سن،    (وعوام ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق مث
ة الحصول     وفي سي. إنما يزيد من تهميش المرأة) العجز، الترمل، الجنسية أو المواطنة، الخ   اقص إمكاني ر، وتن اق التأنيث المتزايد للفق

خذ في التزايد في أوضاع   آعلى الخدمات العامة وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة، فإن المرأة توضع وبشكل                 
  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا

كن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق             ويم. وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       
سياسية           ال         (في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق

، العنف ختطافعلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال (المالئم يمكن أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف             
  ).القائم على التفريق بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، الخ

د ذآر        -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق  الجندر آواحد من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن
ادة          بشكل عام    سان، الم وق اإلن ز   (2في اإلعالن العالمي لحق ة         ) عدم التميي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت ضًا ورد عل وأي

اعي        ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    وع االجتم ين الن ساواة ب  -على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت الم
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور         : "دة الثالثة المشترآة بين العهدين الدوليين     آمبدأ الزم ملزم في الما    الجندر  

  ."واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

                                                 
 ).8(األية } سورة المائدة {1072

انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn انظر مارجوري آوهن  1073
  . 74-249، )2002 (43فرجينيا للقانون الدولي، المجلد 

ي لمبدأ عدم التمييز بالتطبيق على حقوق السكن، انظر تقرير المقرر الخاص حول السكن المالئم،  لمزيد من االسترشاد حول االلتزامات القانونية بالتطبيق الفور 1074
E/CN.4/2002/59 

انتهاآات الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية، جردية : الفعل التعويضي ومبدأ المساواة في معاهدات حقوق اإلنسان"، " Marjorie Cohn  انظر مارجوري آوهن 1075
  ..74-249، )2002 (43ا للقانون الدولي، المجلد فرجيني
 . مرآز حقوق السكن واإلخالءات القسرية، صحيفة حقائق حول حقول المرأة في السكن، وألرض والملكية 1076



ادة   1077).سيداو(جميع أشكال التمييز ضد المرأة      وقد تم تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على              13 حيث تلزم الم
الدول األطراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي                   

ى القروض المصرفية                     وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب ك من أشكال          تكفل على أساس الم ر ذل اري، وغي رهن العق  وال
ة     2 من االتفاقية، فقرة     14في المادة   . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل محدد    ،"س ساواة مع        ، وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق

ق ب                          ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي المرافق الصحية   الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المناطق الريفية في التمت
ى القروض         شمل      . واإلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتعليم واالتصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "ويمت الم

وطين الريفي                   شاريع الت ذلك في م ادة     ." في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن
سئولياتها         1 الفقرة   16 مع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين تكفل المادة             يبالتساوحقوق المرأة    رأة وم ا حق الم  منه

ات،       ازة الممتلك ة، وحي ق بالملكي ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم ساواة بالرج م
  . ع بها والتصرف بهاواإلشراف عليها وإدارتها والتمت

ي تعترض حصول                          ات الت ع العقب وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة التأسيسية لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي
ددة األطراف            1078.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول على األرض          ات متع  ويظل هذا نموذجًا أو ثابتًا في االتفاقي

ل       الالحق ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ستدامة    1079)1996(ة والت ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم ة التنفي  وخط
)2002.(1080  
 

ة     " ماستريخت"وآانت توجيهات    ة والثقافي صادية واالجتماعي ، والتي طورت من أجل     )1997(         بشأن انتهاآات الحقوق االقت
رأة             ،تصادية واالجتماعية والثقافية  فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االق     وق الم ز ضد حق ى التميي ه من أجل القضاء عل ى أن  قد أآدت عل

رأة والتي نتجت                        المعترف بها في االتفاقية، فإنه على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
  1081. أخرىعن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية

فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من النساء يخلقن . وبالمثل، يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية في العالم
وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . الدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واألبوية في المجتمع عامة

 .ن الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة االجتماعيةالمكا
 

  ، العودة والتعویضعدم اإلرجاع الجبريحریة التنقل، إعادة التوطين،  الجندر بالتطبيق على -المساواة بين النوع االجتماعي
، آما وأن اإلزاحة وإعادة التوطين تفاقم من هذا الشكل من إن الفقر والخسارة، بالتزامن مع عبء توفير سبل المعيشة تزداد تأنيثًا

والنساء على نحو خاص يقعن في أوضاع يكن فيها أآثر عرضة لالنتهاك وضحايا، تلك األوضاع التي تمثل تهميش، . الحرمان
  . ولجوء وإعادة توطين حيث ال يملكن مسكنًا مالئمًا
مثل الطبقة، الشعوب األصلية، الالجئين، الهجرة، النظام االجتماعي، التوجه (أخرى وتقاطع التفرقة بين النوع االجتماعي مع عوامل 

إنما يزيد من تهميش النساء آصاحبات حيازة في ) الجنسي، األغلبية العرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، الخ
تسود ) ثقافية أخرى/اجتماعية/ حقوق الميراث وحقوق اقتصاديةفي(والممارسات التقليدية التي تنكر المساواة على النساء . منازلهن

مثل تلك الممارسات ال تتسق واإلطار الحقوقي . وسط مجتمعات سكانية تتعرض بشكل دال إلى إعادة التوطين والتهجير والنقل
لواردة في العهد الدولي الخاص  الجندر ا-ويكون من المرجح أن يشكل انتهاآًا لألحكام المتعلقة بالمساواة بين النوع االجتماعي

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وآذلك األحكام والنصوص األساسية الواردة في معاهدة فيينا الخاصة بقانون المعاهدات 
ة  ولذلك تلتزم الدولة بضمان توفير حقوق ومقدرات النساء آأولوية، متضمنًا ذلك ضمان الفرص للمشارآة الكال 1082)1969(

  .والتشاور وصنع القرار في آل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطين، واللجوء والعودة
  

 حكم القانون 
  وصف عام

ك  . في المبادئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية           ومعنى ذل
ا        اعدقوأن المعايير لتطبيق األسس وال     انون الرسمي              .  يمكن أن تكون غير متسقة في تطبيقه م الق ك، هي حك ي تضمن ذل ة الت والطريق

  .والمؤسسي

                                                 
ز ا  1979 ديسمبر 18، 34/180 رقم اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 1077 ق في   ، ودخل حي  3لتطبي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 
 .)م (58 الفقرة 1078
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 1079
  ). ب (67الفقرة 1080
ز ضد ال               1081 رأة   المصادر ذات الصلة بالمساواة بين النوع االجتماعي للنساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي سيداو (م ) ال

ادة  )3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم
سياسية، الم       4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 ادة         26ادة ؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2؛ والعه

  . 27 والمادة 1 فقرة 16، و1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 
ومبدأ القانون العرفي، ." ي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهداتال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخل "27تقر اتفاقية فيينا، في المادة   1082

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية : " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن8الناتج عن المادة 
    .و القانونالتي يمنحها إياه الدستور أ



ادة  سان، الم وق اإلن المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ه بالشخصية  "6وآم رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن
د  ) 16المادة (خاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي ال    ." القانونية وتم تدعيمه بواسطة آليات تؤآ

د                 1083.على الحق ذاته   ًا في العه راءة، نجده مكرس راض الب ذي يتضمن افت ة، ال ة العادل المي في المحاآم ا أن الحق اللصيق والع آم
  1085.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 1084الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
سفي، أو أن         ا الحلول، أو يطبقو   ا أو يعوقو  الدولة المطبقة للقانون وموظفيها ال ينبغي أن يكبحو       إن ا  سق أو تع ر مت  القانون على نحو غي

ر                . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            شكل غي وا تحت ضرر ب سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال وال
حق في الحصول المذلل على االنتصاف القانوني، بما في ذلك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من            عادل أو غير قانوني لهم ال     

  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبتحمل الدولة االلتزام 
  

ع                       ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب  والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات يتمي   إمكاني
ذ       يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . الحصول عليه وذلك مع عالج وتعويض للضحايا        على الخدمات العامة، مثل تنفي

ى تنف            . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي وسلوك ضباط ووآالء النياب انون يمكن أن يحدد م ذ الق
ومن ثم، فهناك حاجة آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على تنفيذ القانون    .  حكم القانون محترمًا أم منتهكاً     آان

وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقيقة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة   .  له نأو الممتهني والممارسين  
انون   1086.ر الخاصة بالضرورة والنسبية في حالة استخدام قوة الدولة        والمعايي شريعي   وأينما يكون الق وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق

  .السكن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن
  

دولي     . في آليات إعالنية لحق الحصول على العدالةوقد ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد      انون ال ًا لتطوير الق وتتويج
شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                         المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب

  : الحق وما يتعلق به من التزامات الدولة، آما يليتوضح) 2003(أجل ضحايا انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلنساني 
  

  حق الضحية في االنتصاف) سابعًا
  : تشمل سبل االنتصاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية في. 11

  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  وجبر ما يصيب الضحية من أذى؛) ب(
  .الوقائعية بشأن االنتهاآاتوالحصول على المعلومات ) ج(
  

   حق الضحية في الوصول إلى العدالة-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل العمليات ال          -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

دولي           انون ال و        . القوانين المحلية القائمة وفي إطار الق اح في الق دولي             ويجب أن تت انون ال ة االلتزامات الناشئة بموجب الق انين المحلي
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. لضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متحيزة

وق ا          ) أ( اك حق ي حاالت انته ع سبل االنتصاف المتاحة ف ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي انون   أن تعل ة والق سان الدولي إلن
  اإلنساني الدولي؛

أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان         ) ب(
ضائية أو اإل                    د اإلجراءات الق اء وبع ا من     سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل وفي أثن ة أو غيره داري

  اإلجراءات التي تؤثر على مصالح الضحايا؛
أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك       ) ج(

  .حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني الدولي
  

راد . 13 ى وصول األف ن الض وإضافة إل سمح لمجموعات م ة ت ات آافي ضًا ترتيب ذ أي ضاء، يجب أن تتخ ى الق اوى حإل ع دع ايا برف
  .جماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر جماعي

ع اإلجراءات                        . 14 شمل جمي دولي ي ساني ال انون اإلن إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق
ة األخرى           الدولية المتاحة التي يم    . كن أن يكون للفرد فيها وضع قانوني، ويجب أال يمس هذا الحق  في أي من سبل االنتصاف المحلي

                                                 
  .3؛ واالتفاقية ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة 5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 1083
ا، للفصل في          : " تذآر10المادة  1084 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاآمة علنية " تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ."تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8المادة ؛ االتفاقية األمريكية 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 1085
رار             1086  ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي د من قب انون، اعتم ذ الق ى تنفي ائمين عل سمبر  17، في  34/169قانون اإلجراءات للق ادة  1979 دي ادئ  3، الم ؛ المب

ا،         األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثا        ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب من لألمم المتح
 . 11-1، الديباجة والمواد من 1990 سيبنمبر 7 أغسطس وحتى 27



1087 
  

العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على / إن التعويض عن السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضية
د مستمرة لتطوير هذه المناهج والجهود المتفرقة، ليس فقط في تطوير توجيهات أولية والتزال الجهو. ضحايا انتهاآات حقوق السكن

  1088.حول التعويض لالجئين
 

  ، العودة والتعویضعدم اإلرجاع الجبري حریة التنقل، إعادة التوطين، حكم القانون بالتطبيق على
آحق من الحقوق المطابقة، تتحمل ، العودة رجاع الجبريعدم اإلإعادة التوطين، وحرية التنقل في حالة وقوع نزاع يتعلق بالحق في 

الدولة التزامًا بضمان تطبيق حكم القانون في سياق من المساواة، وعدم التفريط وعمومية الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالحق في 
 على الحيازة، فإنهم يتحملون بدور في نزاع) مثل المحاآم، والشرطة(وفي الحالة التي يضطلع فيها ممثلو الدولة . السكن المالئم

مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة بحقوق اإلنسان واإلحجام عن انتهاآات الحق في السكن، وما يتضمنه من حقوق مطابقة في إعادة 
 والعودة، اإلحجام عن انتهاآات للحق في السكن من قبيل اإلخالء القسري غير عدم اإلرجاع الجبريالتوطين وحرية التنقل و

وفي أي حالة من األحوال فإن حكم القانون يطالب الدولة اإلحجام . القانوني، استبعاد مقاضاة المنتهكين على المستوى العام والخاص
أي أن يكون هناك (الضرورة ) 2(افتراض البراءة  حتى ثبوت اإلدانة ) 1(عن العنف، أو أي سلوك عقابي ال يتسق مع مبادئ 

  .مراعاة النسبة والتناسب) 3(و) ضرورة الستخدام القوة
عدم اإلرجاع والدولة المراعية للقانون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال ينكروا الحق في إعادة التوطين، وحرية التنقل و

لتوطين، والسكان الذين فقدوا الحق في إعادة ا.  والعودة آحقوق مطابقة، أو أن يمارسوا أي شكل من أشكال التمييز التعسفيالجبري
 والعودة آحقوق مطابقة، يكون لهم الحق في الوصول المذلل إلى وسائل االنتصاف، متضمنًا عدم اإلرجاع الجبريوحرية التنقل و

  .ذلك تعويض الضحايا، والذي تتحمل الدولة إزاءه االلتزام المرتبط بهذا الجانب
  

  التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 
  وصف عام
" التحقيق التدريجي"د الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان       من العه  2تحدد المادة   

ا         . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    د إنم ذا العه دول الطرف في ه ى أن ال وهذا ما تم تفسيره على مستوى واسع على أنه يعن
سببت       د إذا تهاونت أو ت ذا العه وق     " تراجع  "في  تخرق ه ع بحق من الحق ة          . في التمت ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق

دولي،  اون ال ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن يس لالم ديم ول ع -النكوص عنتق  التمت
   .ن المالئم وما يتطلبه من حقوق أخرىبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك السك
ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث ات مع          وقد مضت الهيئات التعاقدي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال  العملي

سان    ال خرين آأطراف   وق اإلن ة لحق ى سبيل ال  1089.يمكن أن تثار لتبرير عدم تنفيذ أو تفعيل االلتزامات التعاقدي ة    عل ال، إن الطبيع مث
ادة    )1969(الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات              ادة  27،  توضح في الم  ، والم

ة               إثارة منها، أن    47 ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي ة مع   اللتزامات التع ا ولتناسق   1090. قانونًا داخليًا ليس مقبوًال آتبرير لعدم تفعي اقدي
التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع            

ل يجب أن                     . القرار في الدول الملتزمة بالقانون     وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق ق أو بل ة تحقي ومن ثم، فإن عملي
  ).11المادة " (ين المستمر للظروف المعيشيةالتحس"تضمن 

صادية      Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه
ة     صادية واالجتم         Maastricht" ماستريخت "وتوجيهات   ) 1986(واالجتماعية والثقافي وق االقت ة     حول انتهاآات الحق ة والثقافي اعي

ة                      1091،)1997( صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب وأيضًا حاالت عديدة من الفقه الدولي من خالل الوظائف الرصدية للعه
  . والثقافية

صا           / ديةاألمثلة العديدة من اإلصالحات االقتصادية لعصر العولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز الحقوق االقت
صادية ال                   . الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي ومن ثم فالدولة تتحمل التزام

ي أو ضغوط من طرف خارجي،                               ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج تسبب قلقلة أو عدم استقرار أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذل
شكل        " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       .  دولية مثل مؤسسة مالية   م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ

                                                 
  .  E/CN.4/2000/62 (2000)آما جاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قرار 1087 
 يونيه، 2السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخليًا، "تو، تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهير 1088 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  1089

لرئيس  ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى ): "خلي ومراقبة المعاهداتالقانون الدا (27 المادة  1090
دى الدول إثارة  ال يجوز إلح-1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46وهذه القاعدة ال تطغي على ماجاء في المادة ." المعاهدات

الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على استخالص المعاهدات آمؤثر 
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2.  قانونها الداخلي ذات أهمية أساسيةعلى صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في

  ”.دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 1091



دولي                 اون ال ة    . جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمية، وخاصة التدابير اإلرشادية المتعلقة بالتع ذه العملي وه
ة                رية تتطلب تنسيقًا محسنًا     يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . وسط الهيئات الحكومية ذات ال وه

دريجي   "من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أن شراآات التنمية تؤثر في                   ق الت ل  " التحقي ب
  .  منه2الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األطراف في العهد 

للدول فيما يتعلق " االلتزامات الجوهرية"إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد علق أيضًا على 
ألي دولة، فهناك خطوات بعينها يجب اتخاذها فوريًا، وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن حالة التنمية . بتطبيق الحق في سكن مالئم

 عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحقوق، وأيضًا االنخراط على اإلقالعوتشمل . باإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسان
لمعيشية وفقًا للعناصر المحددة نحو إيجابي في ممارسات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم ا

  1092.والتي شرحناها آنفًا
 

  ، العودة والتعویضعدم اإلرجاع الجبريحریة التنقل، إعادة التوطين، التحقيق التدریجي بالتطبيق على / عدم التراجع
حرية التنقل، وإعادة ينبغي على هيئات ومكاتب الدولة وأيضًا سياساتها المرشدة وتشريعها ضمان أن تكون الترتيبات المتعلقة ب

الحق في السكن المالئم ، والعودة آخذة في التحسن وزيادة الفاعلية في تأمين الحقوق التي يخولها عدم اإلرجاع الجبريالتوطين، و
في السلوك الرسمي والممارسة البد من أن تتحسن في وهذا ما يعني أن هناك قوانين أو سياسات جديدة وأيضًا تيارات . واألرض

آما .  األآثر عرضة لالنتهاك، أو ضحايا في حاالت إعادة التوطين والتنقل واللجوء والعودةه عدالة أآبر للجميع، وحماية ألولئكاتجا
ويقصد بذلك أيضًا أن أولئك األطراف أنفسهم البد وأن يطوروا من القدرة على تقديم العون  للذين فقدوا نزلهم أو مأواهم في ظروف 

  .مثل هذه
  

  الدوليالتعاون  
  وصف عام

ادة    1093".التعاون االقتصادي الدولي  "تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق           رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق
اون                       ساعدة والتع ق الم ا وعن طري العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده

ع           الدوليي ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل ا المتاحة، م ن، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده
  .الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

إن      وبروح االتفاقيات العديدة مت    ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "عددة األطراف بشان حق ق الت صادية واالجتماعة    " التحقي وق االقت للحق
ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دولي"والثقافي اون ال ن خالل  " التع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :العالقات مع الدول األخرى، واألمم والشعوب
  المؤاخاة والتضامنفي  •
 ديمقراطيًا وخارج حدودها •
 أو جماعيًا/فرديًا، وباالشتراك مع و •
  

وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظمة العالمية على النحو           
سح  أن ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن نرفع مس"على أنفسنا    ة أف رة   ." توى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم

ي      دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح اق تح صادية      "الميث صبغة االقت ة ذات ال سائل الدولي ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع تحقي
ا بال    واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسي          ك إطالق ة للناس جميعا والتشجيع على ذل

  ." تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء
  : من الميثاق55 علينا المادة ووبربط التعاون الدولي مع تقرير المصير آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتل

ذي يقضي      رغبة في تهيئة دواعي االستقرار      دأ ال رام المب ى احت والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل
ى أن                             م المتحدة عل ر مصيرها، تعمل األم ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب رام       ...بالتسوية في الحقوق بين ال الم احت شيع في الع ، ي

  " . الجنس أو اللغة أو الدينحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب
  

ه من                            م المتحدة، أن اق األم ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث

  :  الضروري

                                                 
 هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، فان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال تتطلب  وكما "1092

ـ   . سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها               ر أي خطـوات كهـذه      وبقدر ما تعتب
متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدولي وفقا للمواد                       

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك23 و22 و)1(11
   2 .1 المادة المشترآة 1093



ا يتوافق             ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ةأخرى بم اون مع دول اق؛     واجب الدول للتع وم     ) ز...(مع الميث دأ أن تق مب
ة في إطار                          ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفترضة من قبله

 1094..المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛
 

سالم                   يتقاسم الدول األعضاء باألمم المتحدة وا      ى ال اظ عل ك للحف نهم، وذل جب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي
ذه      . واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاهية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز               وفي سبيل ه

  :  تعهدات، مثلالغاية النبيلة، جسد اإلعالن بواسطة أعضاء األمم المتحدة
سيادة                     ) ج( ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي صادية واالجتماعي تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت

  والتكافؤ وعدم التدخل؛
ام  تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو منفصلة بالتعاون مع األمم )  د(  المتحدة وبما يتفق مع األحك

  .ذات الصلة الواردة في الميثاق
وم والت               دم          كوعلى الدول أن تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي

دولي  افي ال ي والثق صادي ع   . التعليم و االقت ة النم ي ترقي اون ف دول أن تتع ى ال دان    وعل ا يخص البل ة فيم الم، خاص ستوى الع ى م ل
 1095.النامية

  
م                2باإلضافة إلى ما جاء في المادة         من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعلن العهد تعريف نظم األم

ة   -جتماعي من إخراج تقارير الرصد    ويمكن العهد المجلس االقتصادي واال    . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   1096.عن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية لألمم المتحدة

بعض          دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معايير التفاقيات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensقانون معايير أو قواعد حقوق اإلنسان وغيرها من مبادئ ال

ومن أجل أغراض االتفاقية . تجتنب االتفاقية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانون العام الدولي  
ولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن         الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول ومعترف به من قبل المجتمع الد            

  .  تعديله فقط بتوسطة معيار الحق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصية
ق                     والدول األطراف التي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما يتسق مع التحقي

دريجي ل صاديةالت وق االقت ة/ لحق ة/االجتماعي سان الخاصة  . الثقافي وق اإلن ى نحو خاص لحق د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف وم
  .السكن المالئمباألرض و

  
وق المتضمنة في الحق      آآلوبالنسبة للدولة المانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت      أي من الحق

ة        في سكن مال   دان المنتفع دم                   . ئم بالنسبة للسكان في البل سرية، مصادرة أو ه ى إخالءات ق ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م وه
ازل ون   . من د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال سفر عن إزاح ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال وف

لى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان المنصوص      موضوعًا للتشاور مع األشخاص المتأثرين وع     
  .عليها في الميثاق

  
ا من إجراءات             رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف الهيكلي، واالستثمار األجنبي غي

ساعدة للترتي رامج الم ات وب صطبغ باتفاقي ة   ت سان للدول وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي ب
والدول األطراف  . واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة             . المتأثرة

سئولية الحف                  ة وم ة الذاتي ديها فرصة الحماي سان ل وق اإلن ة          في آليات حق ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل
  . لضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان القانوني للحيازة بالنسبة للسكان) األخالقية، القانونية، العملية(

ر في          وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مسألة محلية، فإن اآلليات اإلق              ليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب
ة                       ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب دول وإجراءات عملي نح        . تحديد التزامات ال ال، يم ى سبيل المث عل

  :ر بأن، والتي تف1 : 21اتفاق واسع على مدة التعاون الدولي في مادته ) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 
  

ان شعب   . ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم
ه الحق المشروع فى استردادها                     . 2. من هذا الحق بأى حال من األحوال       ى ممتلكات تيالء عل م االس في حالة االستيالء، للشعب الذى ت

ي     يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. وفى التعويض المالئم   اون اقتصادى دول ة تع بااللتزام بتنمي
ة        . 4 .قائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال

                                                 
 2625ن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق األمم المتحدة، اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا رقـم   إعال 1094
 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(

 .  المرجع السابق1095
ات األم     " تنص على أنه  22 المادة   1096 اعي استرعاء نظر هيئ ة        للمجلس االقتصادي واالجتم االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي دة األخرى وهيئاته م المتح

زة آل في مجال اختصاصه،                           ك األجه ساعد تل د ویمكن أن ت ذا العه بتوفير المساعدة التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها في هذا الجزء من ه
 ”. أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهدعلى تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها



دول   . 5 .واردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي       أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها وم        تتعهد ال
ا           األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين

  .ها الطبيعيةلشعوبها من االستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن موارد
  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ة المرتبطة بالتجارة،                      ات الممتلكات الثقافي تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق ة بمراجع إن الدول األطراف مطالب
ة التج          ددة األطراف، في سياق منظم ساعدة    واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع ة، وشروط الم ارة العالمي

ساق مع                                ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النقد الدولي الت
ة لمواطني                   ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق ا االلتزامات المرتبطة المنصوص عليه . ه

ة            والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق ة مشروطية ستكون معرضة ل ضمان أن أي ل
  . والثقافية بالنسبة لسكان الدولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاق

  
سكن والحق في                   وق ال ان من حق ة   وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حرم ازة آمن ة                . حي ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال

ازتهم                 دون حي ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ى في الحاالت    . والذين تم تسريحهم آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م وحت
دول األطرا           سبة لل ال في        التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية الدولية بالن وق العم دفاع عن حق ف في محل ال

  . السكن المالئم عن طريق الحماية القانونية والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرى
  

ة  ازة اآل انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطبيق على السكن المالئم والحي فيوالمثال على التعاون الدولي     من
ا              ق به هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ثالثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل

دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمرات استيطانية، أو ممن جرائم دولية، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات         
ر ةأي أشكال أخ ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال سماح . ى م ن ال دول األطراف م ع ال والواجب يمن

ال يمكن               للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصالح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم
ذه األشكال من                . اتفاقية بهذه الطريقة  أن تسهل من انتهاآات دولة أخرى للميثاق او          اتزال ه ة في دول م وهناك اليوم العديد من األمثل

ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  . االنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو تعاون مع دول أخرى   
  . توى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدوليةهذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة المرتكبين لها بعد على أي مس

  
ة ألشخاص                           ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل إن مشارآة دولة في عقوبات اقتصادية دولية من النوع الذي ي

واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق ا.  الدول دولي الخاص ب د ال د نص العه صادية وق لحقوق االقت
ة أو          نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعي

   1097.جزائية والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاك
  

من (المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق للتنمية والمساعدة واإلمداد المباشر أو المشارآة في برامج 
وهو ما يشكل خرقًا ). قبيل، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن، أو اإلخالء القسري، الخ

ص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق وعلى نحو أآثر تحديدًا، البد للعهد الدولي الخا. لاللتزامات التعاقدية
مودعة أن يوجه ويحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض شرطيات اقتصادية على دول 

تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات وقد أصبحت قانونية . أخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية للسكان
القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة من الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير 

  .مباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخاصة بحقوق اإلنسان
 

  حریة التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعویضالدولي بالتطبيق علىالتعاون 
يتصف التعاون الدولي بعالقة خاصة وضرورية في حالة إعادة التوطين، والتنقل، وعدم اإلرجاع الجبري والعودة حيث يكون التنقل 

. ألمن والتنمية البد أن يضمن عدم وقوع النقل اإلجباري من أي حجموالتعاون الدولي في مجالي ا. عبر الحدود عامًال من العوامل
والجهود الثنائية والمتعددة األطراف ال بد من أن تعزز من المقدرة اإلدارية والحكم وتقديم الخدمات ونقل التكنولوجية والدعم المالي 

إعادة التوطين، والتنقل، وعدم اإلرجاع الجبري من أجل أعمال وقائية وعالجية الحترام والدفاع عن وتعزيز وإنجاز الحق في 
إعادة التوطين، أو قطاع أخر ينبغي أال يؤثر سلبًا على حقوق /وأي تعاون واستثمار متقاطع في المستوطنات البشرية و. والعودة

  .والتنقل، وعدم اإلرجاع الجبري والعودة
  

  مبادئ تطبيقية أخرى  
ا  . مذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسانإن المبادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك ال        في الوقت نفسه، يمكنن

م       سكن المالئ اهيم من خالل       . األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال ادئ والمف ذه المب وتظهر ه

                                                 
 ." العالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 8 انظر التعليق العام رقم 1097



تم بواس            ات والتوصيات          الفقه الدولي لمراجعات الدول األطراف والتي ت ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي طة الهيئ
آما أنها تأتي أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متعددة األطراف،               . العامة لتلك الهيئات  

سان   راء الخبراء الموجودة في األدب القانوني، ومن الخبرة المتطورة        آومن   وق اإلن ق حق ق     . في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن
  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" عدم تجزأ الحقوق: "البد من وضعها في االعتبار تعرف بـ 

  
  عدم تجزأ الحقوق

ات حق      ن اإلدراك ب م يأتي  و.  مفهوم حقوق اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت نفسه             رز محتوي دما نف ه عن أن
  . من الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األخرى أيضًا

سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل رك               . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ زل يت ة للمن ة أو الهيكلي دهور في المالمح البنائي فالت
ضمان الصحة     " شك يؤثر على التمتع بالحق في        السكان عرضة  للتلوث في المحيط المباشر للسكن، وهو بال          شة یكفى ل مستوى معي

الحقوق                25على حد ما جاء في المادة       " والرفاهة له وألسرته،   دولي الخاص ب د ال  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه
ة یمكن بلوغه    آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الص حق "االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته      –." حة الجسمية والعقلي

  .  من العهد12 المادة
دول، حيث                         وق التصويت في معظم ال ار حق ًا النك د مطابق ان محل         أوبالمثل، فإن عدم امتالك مأوى يع سجيل والتصويت يتطلب ن الت

ده،   المشارآة في في "ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق آل فرد . domicile fixe إقامة ثابت  ة لبل إدارة الشئون العام
سان            " إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        وق اإلن المي لحق ادة  (آما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق

ام             سياسية ع ة وال وق المدني دولي للحق رد في          1966العهد ال ا             " آحق لكل ف ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام شارك في إدارة ال  أن ی
ة،       ب ارون في حری ادة   " (واسطة ممثلين یخت ل و           ). 25الم دولي للموئ رة أعضاء التحالف ال ع خب الم،     آوبتجمي ى مستوى الع خرين عل

ساني       صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "فت انتباهنا أيضًا إل ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل
  .  للحق في السكن المالئموسط الحقوق أو العناصر المكونة

ه               سر فهم ا يي ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي وق  . إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون ت وحق
بعض،                       . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       ى بعضها ال دة عل سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل ومع ذلك فعل

ي جاءت في اإلعالن                   .  الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي        والفصل سان الت وق اإلن سيم حق ك، تق من األمثلة على ذل
صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق ى         . الع ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب دين أساس ي عه ي تبن سبب ف وال

ام                 أيديولوجيات الحرب البادرة المتعارضةا    دين في ع دما تبنت العه ة عن ة هي    . 1966لتي سيطرت على الجمعية العام واأليديولوجي
صادية          الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال أي

ة الخاصة    "ق من حقوق اإلنسان وهو واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األيديولوجية أيضًا لتستبعد ح         من  " الحق في الملكي
ه الفصل          ). 17المادة  (هذا العهد بالرغم من أنه متضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان             ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال

سياسية يعترف في         بين العهدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال أن العهد الدولي الخاص ب                ة وال الحقوق المدني
  :ديباجته، بأن

ة     .... السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري
سان م        ين آل إن ة الظروف لتمك سياسية،     المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ ة وال ه المدني ع بحقوق ن التمت

  وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
دهورات أخرى                    ي          . وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سياسية الت ة وال وق المدني سبة للحق بالن

ة          (الثقافية  /ةاالجتماعي/حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الحقوق االقتصادية        ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت
ؤلف ا يالم ي اعتبارن ضع ف ال"ن أن ن وق" أجي صادية   [1]1098..للحق وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن /  مق

ـ           فترشيح الحقوق المدن  . الثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتهاآات       / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "ي من  " جي
وق  " الجيل الثاني : "الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية         وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق

                                                 
1098[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 

the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . ترى الحرايت أساسًا مدنية وسياسية في طبيعتها وتخدم لحماية من جور الدولة ’Vasakمن وجهة نظر فاساك . الجيل األول من حقوق اإلنسان يتعامل مع الحرية
 ,freedom of speech,  a fair trialright to.  العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهاالمحاآمة األول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

freedom of religion,  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية21-1وذلك آما جاء في المواد من . 
وهذه النظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما يجعلها ، ني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادية، ثقافيةومن ثم فالجيل الثا

 أن تحجم عنها األعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال التي يفترض أال تقوم بها الدولة أو  أي إن;positive rights حقوق إيجابية 
  .  في سبيل إدراك الحقوق-مثل اإلخالء القسري

التنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ و." التضامن"الجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو 
  . غير مؤآدة قانونيًاومعاملة هذه الحقوق آجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق لم تعد ملزمة بعد و. في المشارآة في التراث العام للجنس البشري

، وروج )مدنية وسياسية(د على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستن
تمثل ، حقوق التضامن، م)الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة(والعالم الثالث ). االقتصادية واالجتماعية والثقافية(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  . في نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من االستعمار المعطلة حتى اليوم
. 



ة    ". جيل ثالث"مميزة عن الحقوق الفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير، أصبحت تعتبر آـ   ذه الرؤي وقد ظلت ه
ك                  " التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال وب في العه المطل

وق معرضة للت   خالتحقيق المتروي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال           ك الحق ق أو  اصة بتل حقي
اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     م حقوق اإلن ذا أن       .  المتدرجة أو الجيلي م، فال يمكن لطاقم األدوات ه ومن ث

ي تفصل                            ات الت ة أن النظري ل لحقيق ة، ب ة أو فكري يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحقوق اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي
  . ين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقعبدقة ب

  : ومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقوق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ـين الخاصين بح                            دين الدولي ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي وق  إن الحق في السكن المالئ ق

. وقد سبقت اإلشارة في هذا الخصوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز            . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     
وق            سائر الحق ع الكامل ب ات              -ويضاف إلى ذلك أن التمت وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل الحق في حري ل رابطات   ( مث مث

رارات                     ) الجماعات المحلية  المستأجرين وغير ذلك من    اذ الق شارآة في اتخ ه والحق في الم ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت
وبالمثل، يشكل .  أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع        -العامة  

الغ       حق الفرد في أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير    دا ب ه أو مراسالته بع  مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل
  [2]1099.األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم

 
  االلتزامات الجوهرية

الم                   إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص المعاهدات،        دول األطراف حول الع وب لل ه المحدد المطل دم التوجي وحدها، ال تق
ة ال ةلمعرف ا الدقيق دول  . تزاماته ب ال ة تطال ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي والن

دابير  "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " باتخاذ خطوات" ي الت  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)" بتبن
" تدريجية"،  " مالئمة"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/ عليه تلك الخطوات     القليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون      

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  ي  ، تتضمن اون دول شمل  تع  وت
ة بال          ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة القائم ات التعاقدي إن الهيئ ة            ومن ثم ف ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق رصد تتحمل مهم

  . لإلمداد بالتحديد المطلوب، بناًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطراف
دول األطراف  : "3وفي تعليقها العام رقم  ة        [3]1100”"طبيعة التزامات ال صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال   وفى العه

  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 
ستويات األساسية                                دير، بالم ل تق ى أق اء، عل زام األساسي بضمان الوف ى من االلت يقع على عاتق آل دولة من الدول األطراف حد أدن

وق       ام م                        . الدنيا لكل حق من الحق ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل واد    ومن ث راد من الم ن األف
ية،  يم األساس يين، أو من أشكال التعل أوى والمسكن األساس ية، أو من الم ة األساس صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس الغذائي

د           ا بمقتضى العه زام األساسي ا         . ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماته ذا االلت ى نحو ال يحدد ه د عل رئ العه إذا ُق ى،  ف ألدن
  raison d’être .1101[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 

دول        ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . والتعليق العام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود مادية للدول           ة من ال زم آل دول د تل من العه
ا المتاحة      "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       ، "بأقصى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ  وق

ي هي تحت تصرفها في                   "التعاقدية هي أن تتحمل الدولة عبء ثقيل إلثبات أنها           وارد الت د من أجل استخدام آل الم قد بذلت آل جه
   [5]1102."سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا

ه                  " لدنياااللتزامات الجوهرية ا  "آما تتضمن    م مثل ز وإنجاز الحق في سكن مالئ تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي
ق              . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم ين الت ومن ب

انوني                      االتساق بين التشريع المحلي والحقوق المنصوص عليه       ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق ا في العه
صادية             . الوطني وق االقت ة من الحق ق جوانب معين وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي

ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ز فوري دم التميي ل ضمان ع ه . مث ة أن ددت اللجن د ح ن وق صعب مواصلة" م ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ٍو طبيعي        - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ى نح ذاتها عل ضًا مع شروط           .  ل سق أي انوني يت سند الق ذا ال انون      وه ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء     ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام               "على، والتي تنص    )1969(المعاهدات   آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]1103."إحدى المعاهدات

                                                 
 ). 1991 (9فقرة ." الحق في السكن المالئم: 4التعليق العام رقم  [2]1099
  . E/1991/23) 1990(خامسة تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها ال [3]1100
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]1101
 .المرجع السابق[5]1102
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23 اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في [6]1103

 ال -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "أن تذهب المادة أيضًا إلى ." امعاهدات
الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على يجوز إلحدى الدول إثارة الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها 

 يظهر -2. استخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية
 ”.سة الطبيعية وبينة سليمةاالنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممار



ات مع أطراف أخرى                         وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال وقد زادت الهيئات التعاقدية في توضيحها بأن العمليات السياسية والت
  [7]1104.يمكن أن تثار تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسان

م                     ربما يكون عدم التم      ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث دولي الخاص          . يي د ال د نص العه وق
رى،      ياء أخ ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت ولي  "ب راف أن ت دول األط ي لل ينبغ

ار بوجه خاص               األولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش        ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  .  في أحوال غي ه
ات             ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ة، أال توض الحال

 [8]1105."األخرى
أي، أن هناك آثير من  . بالتطبيق الفوري  التزامات سلبيةوتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة       

دمير                                  ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ق الحق في ال التدابير لتحقي
ين     صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ سفي للمن ة "التع ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م

 . تلك التغيرات في سلوك الدولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامة. الجماعات المضارة
  

  العمومية
یولد جميع الناس أحرارا ومتساوین في      : "حقوق اإلنسان بسيطًا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     

شرية  ). 1المادة  (."  والحقوق الكرامة ومن  . فالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسان بفضل انتماءهم لألسرة الب
دولي،  . وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إذا آان للحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل                وفي القانون ال

سق مع حق         يتناول العهد الدولي ا    ى نحو مت ع "لخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال
ة للحد األدنى من ا  التمييز إعماًال    سير          . اللتزامات الجوهري دول تف سمح لل ٍو خاص، ال ي ى نح سكن، عل ى من    وفي مجال ال الحد األدن

نهم دون         التزاماتها الجوهرية بشكل انتقائي، أي على        واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آمواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال
خ          " للجميع"أيضًا   اجرين، ال ال المه ين، والعم ك المقيم راد          . بما في ذل ل في آون األف انون تتمث دة المتاحة في الق والخصوصية الوحي

  . أعضاء في األسرة البشريةالمعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آ
ة في الماضي، آل              ة، واإلسهامات الثقافي وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعية، والثورات، والنضال ضد العبودي

ستويي                             ى الم ٍد سواء وعل ى ح انون والممارسة عل ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان ن هذا خدم آوسائل لتعزيز وترقية حقوق اإلن
دولي ي وال ًا أو    . المحل ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم ي محتواه دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل وم

سان،                 . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      وق اإلن راف بحق ة في االعت وقد ساهمت المقاومة والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم
  : واالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجازات العظيمة لوال. نونولكنها لم تحمل قوة القا
  :حدود مجال التطبيق

ام                     • إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستوى العالم، تعد أيضًا ذات محدودية بفعل حقيقة أنها تطبق باالحتك
 .ما، دون تطبيقها بعموميةإلى جماعة فكرية أوعقيدية 

واطنين خاصة                  1215أو الوثيقة العظمى    " الماجنا آارتا "فرضت   • دة للم وق جدي ة حق ة آانت بمثاب  حدودًا على الحصانة الملكي
 . ومع ذلك فإن هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الجغرافية للملك اإلنجليزي. المواطنين الحائزين ملكية خاصة

  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق
ة الحق في         أصبحت في المستعمرات اإلنجليزية والتي   " الثورة األمريكية "حققت   • ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي  في النهاي

ومع ذلك، فإن الحق في تقرير المصير آحق لصيق، طبق في .  raison d’étatتقرير المصير آحق قانوني شرعي وسبب للوجود 
ز             شعوب األصلية األخرى    . حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم آشعب متمي ا ال  -أم

 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم-والذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا لإلزاحة
ة في سياق             . ها والحقوق المحققة لألفراد   الثورة الفرنسية، بكل انجازات    • وقهم الجماعي راف بحق سيون لالعت سعى الفالحون الفرن

 liberté, egalitéومع ذلك رفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، والمساواة، واإلخاء : الثورة
et fraternité وبترآيز فردي؛  

ا  . ومع ذلك رفضت الحق في الملكية الخاصة.  لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخنتائج الثورة البلشفية أسست   • ومع آونه
ات          ان األشخاص والمجتمع ة لحرم أداة عام ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه ًا لمنطق الغ أسست أخالقي

  .  أهمية تلك الحقوقوشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن
  

  التراجع

                                                 
الممثل الدائم، البعثة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية [7]1104

 ئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ملحق لخطاب ر2001 مايو 11الدائمة إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(لرئيس المجلس االقتصادي االجتماعي 

  ."طبيعة التزامات الدول األطراف: "3التعليق العام رقم [8]1105 

ثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم ال يحق لدولة طرف أن ت"} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]1105 
 لكل شخص حق اللجوء إلى " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إن 8ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن المادة " ،وفاءها بأداء إحدى المعاهدات

  ."ة التي يمنحها إياه الدستور أو القانونالمحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسي



أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تحت قيادة عبد سابق صار في             
الم       Toussaint Louverture"رتوسان لوفرتيو"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي أنتجت الث

ق بمصالح        1801 عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة في             12فقط قبل    ة  ألسباب تتعل ، إمبراطوري
  . مرجعة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية في تاهيتي مع عواقب تمتد إلى يومنا هذا

ا في      وبالرغم من أوجه القصور المذآورة، فإن هذه الشواهد في           د ساهمت جميعه ي ق اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل
فقانون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي في شكل قانون          . تراآم االعتراف بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي       

  . ظام القانوني متعدد األطرافدولي وعمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إنسانية بدون حماية متبادلة في الن
 حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت                    عموميةإن  

ات،  العموميةآما أن . شعوب الثقافات األخرى تستحق مستوى أقل    سواء ألسباب    تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من االلتزام
وق                    ة تنتهك الحق ى ممارسات تقليدي خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، أو المحافظة عل

  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق
ة   آما هو الحال في       (وتفسير الحقوق باالتساق مع ثقافة ما        ة الثقافي سكن  المالئم اً    )  لل ًا محلي ي تطبيق رات دارجة    يعن ارات وتعبي  الختي

ازة، أو            اومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ضمان الحي ساوية ل ر مت لممارسات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي
الوراثة، أو أية حقوق أخرى من حقوق اإلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي ومن المرجح أن تنتهك آل                       

اعي  من   وع االجتم ا الخاصة             -أحكام المساواة بين الن دة فيين واردة في معاه ضًا النصوص األساسية ال د، وأي واردة في العه در ال  الجن
   [9]1106).1969(بقانون المعاهدات 

ترا     نفيذوبينما تمضي خبرة التطبيق والنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن ت    وع من االس تيجيات  حقوق اإلنسان، آاشفة عن عدد متن
ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       داد              )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق سماح باالرت ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي ، ف

اقم األدوات               ا في ط ا هن ر عنه ة واالستحقاقات المعب ادئ الالزم راهين       . بالحقوق بشكل ينتقص من المب د من خالل الب ا هو مؤآ وآم
  . القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكاناألخالقية والسند 

  
  خاتمة

أما .  إن المبادئ الالزمة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسان                 
فقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث      فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإلنسان أو معترف بها في ال           " مبادئ التطبيق األخرى  "

  . وضعها في االعتبار
ادئ اإلضافية    وضع هذهإن طاقم أدوات شبكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على           المب

  . ها آخطوات إضافية في عملية الرصدفي االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاء
 الحقوق نجده موجود بالفعل في العناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم            ئةفعدم تجز 

فهي  " الحقوق المطابقة "أما  .  على العهد الدولي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد على الحق في السكن             4
ين                                  ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا في العه اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف مشتقة من حق

  . ومن ثم، فإن االستحقاقات أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم عدم التجزأ بشكل عملي. وآليات أخرى
 في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األخرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق تنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و

م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من       (، والمجسدة هن سكن المالئ د    ).  ح-أ عناصر الحق في ال إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب
ة             نفيذستوى الجهد المطلوب لت   المحلي بالنسبة لطبيعة وم     الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرصد، والعملية النقدي

  .وبطرح حلول من جهتك لمشكالت في المجال والميدان
سه في المدى       ،  الحق في سكن مالئم فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم            عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م
دولي   لكل من 2لواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رقم            ا انون ال المصادر   ومصادر الق

  . الشعبية
األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة هذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آمادة لدورة 

فبتطبيق . ومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام تابعة أو إضافية.  آانتابية، أيتعليمية، تدري
المنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع جميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض 

  .والمعتمدة بعضها على بعض موضع الممارسة الحية
 
   الضمانات.4

  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم
يمكن أن . سوف نحدد اآلن المقومات المتوفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدك

ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . نبدأ بالتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي األآثر آلية
قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني 

  .في السكن المالئم

                                                 
 



التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية(ة ومن ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصديقها على المعاهدات الدولي
أو (ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة . اإلنساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة، وما يمنحه من حقوق محددة

 القواعد والقوانين أما على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب أن يساعدنا التقييم على تحديد أي. في الدستور الوطني) مساوية
. المشرعة أو النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالفعل هذا الحق أو أي حق يخوله الحق اإلنساني في السكن المالئم

يفترض أن تمثل السياسات والبرامج والمؤسسات العامة والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور التطبيق العملية 
  .لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني على أقصى المستويات اإلجرائية المحليةالمكملة 

  
  .هنا یبدأ التحري

فمن اآلن سوف يصبح . عددًا من األسئلة للراصد آي يجيب عليها" الضمانات"اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في التحري عن 
اعًال، وبالتالي سوف نتبع منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق اإلنساني في السكن المالئم من العام إلى الخاص دورك أآثر تف

  :ومن ثم نرآز على
للمعاهدات ذات ) دوليًا وإقليميًا(االلتزامات الناتجة عن التصديق متعدد األطراف : التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 
 . الصلة
 .ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم:  واألحكام الدستوریةالنصوص 
 .التشريع والقانون المحلي: النظام القانوني الوطني 
 .تشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي أو آشخصية اجتماعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفي: المؤسسات 
 .دى على مستوى البالد بأآملهاذات التطبيق واسع الم: السياسات 
 .المجهودات السياسية المنظمة طويلة المدى: البرامج 
 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

 الحق وبهذا التنظيم والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق من الحقوق االثنى عشر التي يخولها
" المصادر"وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العديد من تلك األسئلة من خالل األقسام السابقة عن . اإلنساني في األرض والسكن المالئم

فقد تعرفت، على سبيل المثال، وحددت العديد من أدوات المعاهدات متعددة األطراف التي تضمن الحق ". المبادئ الالزمة"و
 سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال الصورة الخاصة بكيفية ترجمة تلك المعايير إلى نالمالئم واآلاإلنساني في السكن 

  .ضمانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من حقنا اإلنساني تختار أن ترصده وتقوم بتقييمه
ًا في        (مانات المتعلقة بالمبادئ الالزمة للتطبيق      في اعتباره الض  أن يضع   لقائم بالرصد   ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ا وضحت آنف آم
ودة والتعويض            الحق في    المبادئ الالزمة بالتطبيق على   " ري، الع م       " التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجب  من  3في الخطوة رق

اقم األدوات سية   ). ط دات الرئي ع المعاه ى بجمي واد األول ي الم دت ف ي وج ادئ الت ذه المب ن  وه ون م رض أن تك سان، يفت وق اإلن لحق
م     القابلية للالعمومية و  سكن المالئ تطبق على مستوى العالم من أجل تأمين السياق الخاص بتحقيق آافة الحقوق، وليس فقط الحق في ال
ا تظهر                        . واألرض سكن واألرض، فإنه ى ال ق عل ذي ينطب وقي ال  أوًال في    وحيث أن هذه المبادئ تظلل، أو تأتي على قمة اإلطار الحق

ا         ئلة في مسار تحقيقن ادئ                     . قائمة األس ذه المب ضمان ه دول ل ل ال ات من قب ة والتعليق ة من األدوات القانوني ئلة تتضمن قائم ذه األس وه
ٍم بضمانات أخرى،                        . (المظللة أو الالزمة   ى عل د تكون عل ة، وق نرجو مالحظة أن هذه قوائم توضيحية؛ أي أنها ليست شاملة أو نهائي

  .) أن بعض من المدرج هنا ال ينطبق على الوضع في بالدكوربما تجد 
ه ضمانات        ريوبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن التح     ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  حول ال

  . أآثر دقة وعملية تضمن تحقيق الحق في السكن واألرض عمليًا على أرض الواقع
الخاصة بتطبيق المبادئ ) المتعلقة بالسياقعامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(ئلة المنهجية هنا تتضمن اختبارًا لـ ومن ثم، فإن األس

أي، تقرير المصير، وعدم التمييز، (حالة الحق القانوني الخاص بالموقع المالئم لسكن  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في الالزمة
الضمانات ) 2(، وأيضًا )عدم النكوص، والتعاون الدولي/ الجندر، وحكم القانون، وعدم التراجع-والمساواة بين النوع االجتماعي

 المنبثقة عن الضمانات لحرية التنقل، وإعادة التوطين، وعدم اإلرجاع الجبري، والعودة والتعويض) الوظيفية والمحددة(المحلية 
  .المذآورة أعاله

 
 ضمانات تطبيق المبادئ الالزمة 

  المصيرتقریر 
  أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، متضمنًا سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(ة إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأ 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957(دمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأن حماية و107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  



  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في        هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة     ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم  األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(ل البشري الثاني الموئ 
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
الن وبر  ان إع ل درب امج عم ن    (ن ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002) (تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
  لمصير، بما في ذلك سياق السكن؟أي المعاهدات اإلقليمية صادقت أو انضمت إليها الدولة، وتضمن تطبيق مبدأ تقرير ا

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1948( وواجبات اإلنسان اإلعالن األمريكي لحقوق 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 

سان،                  أي المعاهدات الدو   وق اإلن لية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق التحرر من التمييز، آمبدأ الزم وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(كال التمييز ضد المرأة إتفاقية القضاء علي جميع أش 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  



  ) 1961(اتفاقية تقليل األشخاص الذين ال دولة لهم  
  

خ، أو صوتت في      هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات ع   ات، ال م أو تجمع المية لألمم المتحدة، قم
  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(الجتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان ا 
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

شأ   دة ب م المتح ات األم ًا  توجيه زاحين داخلي خاص الم صويت  ) 1998(ن األش ه بالت م تبني  UNHRCRت
E/CN.4/1998/53/Add.2 1998 فبراير 11 بتاريخ . 

  )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(وق اإلنسان اإلعالن العالمي لحق 
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  تعصبالمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من (إعالن وبرنامج عمل دربان  
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال        وق، ش أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق

  ذلك سياق السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
ة أ         ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح    هل شارآت الدول ات، ال م أو تجمع و قم

  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(االفريقي قرارات االتحاد  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999(إعالن قمة اسطنبول  
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي

اعي       أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن ت           وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    -طبيق الم در، آمب  الجن
  من حقوق اإلنسان، شامًال ذلك سياق السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(قية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اتفا 
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  



  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (ف والمعايير األساسيةاألهدا( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

 الجندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال  -صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي           
  ذلك سياق السكن؟

  )1967(عالن اللجوء إ 
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )متنوعة(جنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قرارات ل 
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(نفيذ إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة الت 

  
اعي               وع االجتم ين الن ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي ادئ    -أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق در آأحد المب  الجن

  الالزمة، شامًال ذلك سياق السكن؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(عالن األمريكي لحقوق اإلنسان اإل 
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
م أو تج         ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن خ، أو صوتت في صالح    هل شارآت الدول ات، ال مع

اعي  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف ياق -الق ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن
  السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قي قرارات االتحاد االفري 
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

وق                امًال   أي المعاهدات الدولية انضمت اليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق حكم القانون، آمبدأ الزم وحق من حق سان، ش  اإلن
  ذلك حيز السكن؟

 



 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

 ) 1989(ل اتفاقية حقوق الطف 
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957(شبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية و107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

   إلى مجال السكن؟صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق حكم القانون آمبدأ الزم وحق من الحقوق، ممتدًا أيضًا
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث ة لألم       5+ الموئ ة العام رار الجمعي م المتحدة  ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  بحقوق اإلنسانقرارات لجنة األمم المتحدة المعنية  
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(طة التنفيذ إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخ 

  
ضًا                             د اي ذي يمت ة، وال ادئ الالزم انون آأحد المب م الق ق حك أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبي

  إلى مجال السكن؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(مريكي لحقوق اإلنسان اإلعالن األ 
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

خ،           ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن  أو صوتت في صالح  هل شارآت الدول
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ حكم القانون آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(ية قرارات المفوضية األوروب 
 إعالن قمة اسطنبول 



 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التراجع 

ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، 
  وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، 

 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117 الدولية رقم اتفاقية العمل 
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
 بصوتها هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت

صادية      وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ع  ف دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل
 واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(جتماعي إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان اال 
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(قوق اإلنسان اإلعالن العالمي لح 
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
رام،                      دأ عدم التراجع  في احت ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ما هي المعاهدات اإلقليمية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن

  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(الن المنامة إع 
 )1995(إعالن الرباط  

هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في 
صادية واال           وق االقت ا    منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق ة بم ة والثقافي جتماعي

  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(العربية قرارات جامعة الدول  
 )2000(إعالن المنامة  



  )1995(إعالن الرباط  
  

  التعاون الدولي
ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، 

  افية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1957(ب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة  بشأن حماية ودمج الشعو107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اص من ال دولة لهم اتفاقية متعلقة بوضع  األشخ 
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

 
هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها 

دف   رام، ال ضمان احت دولي ل اون ال ق التع ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق صادية  ل وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن اع ع
  واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ؤت{إع ن    الم ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح مر الع

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
دأ                           ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ا أو االن ة بالتصديق عليه ي قامت الدول ة الت ضمان    ما هي المعاهدات اإلقليمي دولي ل اون ال التع

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(ن اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسا 
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  



 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  
  

رارات في هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح ق
منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948 (اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان 
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
ز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، ما هي االلتزامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدولة لضمان عدم التميي

  . وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبالتالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية
  

ال ننسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية على 
تعد مراقبة تلك االلتزامات المهمة المعهود بها إلى الدول األطراف في .  الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسيةاإلعالنات غير

  .والتي أوآلت إلى أجسام رقابية حيادية يدعمهم مراقبون من الحكومة والمجتمع المدني) الدول المصدقة(المعاهدة 
 متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية والمالية آما يجب أن نضع في االعتبار أن بعض اإلعالنات

تلك االتفاقيات قد تعوق . الدولية قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في معاهدات حقوق اإلنسان
حتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسان الثقافية ولذا يجب أن ت/االجتماعية/التمتع بالحقوق االقتصادية

  في المقام األول وليس العكس 
 
 

  ضمانات محلية 
   تصدیقات وتعليقات دولية

الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع صادقت عليها الدولة تضمن الحق في انضمت إليها أو أي المعاهدات الدولية 
ري، ال وطينالجب ودة والت دم    (؟ع وطين، ع ادة الت ل، إع ي التنق الحق ف صادر الخاصة ب ى الم ع إل ن التفاصيل ارج د م لمزي

  .)اإلرجاع الجبري، العودة والتوطين
  

  أحكام دستوریة
هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم بما في ذلك إعادة التوطين، عدم  
  رجاع الجبري، العودة والتعويض؟اإل
 

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟ 
  

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من عدم التمييز؟ 
  

  الجندر؟ -هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساواة بين النوع االجتماعي 
  

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟ 
  

  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ 
  

ه، يضمن إجراء                ا يماثل ة دستورا، أو م ا                هل تحوز الدول ا فيه سان بم وق اإلن ة في ظل إطار عمل وأهداف حق ات الدولي  العالق
  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

  
  النظام القانوني القومي

  



هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم، شامال إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض، آحق منفصل في  
  لدولة؟النظام القانوني ل

  
هل يتماشى التشريع القومي مع الحق اإلنساني في األرض والسكن بما في ذلك إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة  

  والتعويض؟
  

  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ 
  

الحكومة ويتم /من التمييز؟ ما هي القوانين التي شرعتها الدولةهل يتماشى التشريع القومي والمحلي مع الحق في التحرر  
تطبيقها بالفعل لضمان عدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة إعادة التوطين، عدم 

  اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
  

ن شروط حصولهم على الحق في تحقيق إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أ 
  العودة والتعويض تتالءم وتتساوى مع اآلخرين؟

  
هل يحافظ القانون القومي والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بإعادة التوطين، عدم اإلرجاع  

 الجبري، العودة والتعويض؟
  

ؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل هل ت 
  المتعلقة بالسكن واألرض وإعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض ؟

  
  عيشة؟هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف الم 

  
هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل داخل البالد، في ظل  

إطار عمل وأهداف حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم شامال 
  وطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟إعادة الت

  
هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم بما في  

  ذلك إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
  

والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك إعادة التوطين، عدم هل يتميز أداء القضاة والمحامين بالكفاية  
  اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض ما هي األمثلة على ذلك؟

 
  شرائع ومؤسسات

  
  هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم في تقرير المصير؟ 

  
عامة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن ما هي المؤسسات الحكومية وال 

  المالئم خاصة إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
  

هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط إعادة التوطين، عدم اإلرجاع  
  الجبري، العودة والتعويض؟ 

  
ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في  

  السكن المالئم خاصة إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
  

آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل  
  في السكن المالئم خاصة إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

  
التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  
  ة إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟وخاص

  



ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة معها التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في  
  والتعويض؟الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة

  
آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة  

  والتعويض لمن يحتاجون ذلك؟
 

  السياسات
م اإلرجاع ما هي السياسات التي تطبق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة إعادة التوطين، عد 

  الجبري، العودة والتعويض؟
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
لي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدو

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري،  
  العودة والتعويض؟

  
 إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض في البالد من اجل ضمان آيف أثرت السياسات الوطنية إيجابيا على 

  عدم التمييز؟
  

آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تحسين ظروف إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض في  
  مجال السكن خاصة لمن يحتاجون ذلك؟

  
خاصة بتحقيق العدالة إلى تعظيم ظروف إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض آيف أدت سياسات الدولة ال 

  خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟
  

آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق مثل  
   والتعويض خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة

  
ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو  

بري، العودة احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الج
  والتعويض لمن هم في حاجة إلى ذلك؟

  
إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو ممارسات دولتك الرسمية في ضمان الحق في إعادة التوطين،  

  عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
 

  البرامج
) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(وطني في الفترة الماضية ما هي الخطوات التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي ال 

إصالحات : قد تشمل(من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ 
رامج للنظر في التصديق على العهود الدولية قانونية، تطوير البنية التحتية، طرق تنفيذ وتطبيق اآثر فعالية، برامج تسجيل السكان، ب

  )الخ....وتقييم تطبيق حقوق السكن
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
ع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النو

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

ما هي برامج  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم وخاصة  
  عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟إعادة التوطين، 

  
آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف إعادة التوطين، عدم اإلرجاع  

  الجبري، العودة والتعويض؟ 
  



ير عدم التمييز إيجابيا على إعادة ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأث 
  التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض في الدولة؟

  
هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تحسين  

تعويض في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق ظروف إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة وال
  األرض وقضايا الميراث؟ 

  
ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن هم  

يوم في تعظيم الحق في إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى ال
  العودة والتعويض؟

  
آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من إعادة التوطين، عدم  

  اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض لمن هم في حاجة لذلك؟
  

ت بها برامج اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمن 
احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة 

  والتعويض لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
كومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الح 

  إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض لكل من يعيش على أرضها؟
 

  المشروعات
سنوات أو منذ آخر / سنة(ني في الفترة الماضية ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوط 

في شكل مشروعات استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من إعادة التوطين، ) تقييم قمت به
  عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ 

  
يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي  

  وخاصة إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض ؟
  

آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف إعادة التوطين، عدم اإلرجاع  
  الجبري، العودة والتعويض؟ 

  
ات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على ما هي المشروع 

  إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض في الدولة؟
  

طيط لها تهدف وتؤدي إلى هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخ 
تحسين ظروف إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل 

  حقوق األرض و قضايا الميراث؟ 
  

روف المعيشة خاصة ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظ 
لمن هم في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، 

  العودة والتعويض؟
  

آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من إعادة التوطين، عدم  
   الجبري، العودة والتعويض لمن هم في حاجة لذلك؟اإلرجاع

  
ما هي الطرق التي ضمنت بها مشروعات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود  

ن، عدم اإلرجاع الجبري، الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من إعادة التوطي
  العودة والتعويض لمن هم في حاجة إلى ذلك؟

  
هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين  

   لكل من يعيش على أرضها؟من خالل مشروعات تطور بالفعل من إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض
 



 موازناتال
 العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانية مع أهداف اإلنفاق موازناتما هي ال 

 والتطبيق الحقيقية؟
  

البرامج والمشروعات المؤثرة على هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات و 
 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟

 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازناتهل يتمتع العامة وأفراد الشعب بإمكانية االطالع على  
 ن، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض ؟التأثير على ما تخوله حقوق السكن من إعادة التوطي

  
هل تدعم المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية  

 للمحتاجين خاصة بالنسبة لما يخوله الحق في السكن من إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ 
  

ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من القدرة على تحمل  
 األعباء؟

  
ما هي االلتزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من إعادة التوطين، عدم  

 لعودة والتعويض؟اإلرجاع الجبري، ا
  

ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من إعادة التوطين، عدم  
 اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

 
   عقبات، عراقيل، عوائق.5

حق اإلنساني والمصطلح القانوني للسكن المالئم، في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناصر الناتجة عن ال
وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيما يتعلق بتصنيف الحق مع االلتزامات 

والتي تعد المصدر الرئيسي ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات االجتماعية وغيرها . الموازية على الدول المصدقة
تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واألولويات المحلية . لحقوق اإلنسان على مر التاريخ

  .تتناولهاآما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق على الحالة التي . لحقوق اإلنسان
  

ضمانات                                 م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م وفي هذه الخطوة فإنك تتق
وق                    . المكونة له  ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق سوف تنتق

ات                       . التطبيق: اإلنسان أال وهي   ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان عينات األسئلة التالية تساعدك آراصد عل
ادة                                ل، إع ان من حق وعنصر التنق اك والحرم سبب في االنته سببت في أو هددت بالت ي ت ود الت والعراقيل والعوائق والتهديدات والقي

  .عويض الذي نتعامل معه حاليًاالتوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والت
  

وافر                 عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت
 وضعنا،   فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو               . أفضل وأآثر المعلومات ثقة   

  :إال أن درجة تلك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالية لمعلوماتك
 .التمام أو األحكام •
 .درجة التفصيل والتحديد •
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  •
 ).نقص التناقضات: مثال(تكامل المعلومات  •
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(االستخدام الفعال للغة  •
 .رتباط بقضية تطبيق حقوق األرض والسكناال: االتصال •
 ).السمعة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمع(مصداقية المصدر : المصداقية •
  

ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسجام بين التأآيدات النظرية للحق اإلنساني في األرض والسكن والواقع المحلي سوف تحدد 
لعوائق، العقبات، العراقيل، التناقضات في انتهاآات محتملة أو فعلية للحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اآلن إلى أي مدى تساهم ا

  :وسوف تدعم األسئلة التالية تلك العملية. اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض
  

انظر  (الشعوب األصلية؟    هل تتضمن ظروف وشروط إعادة التوطين ظروفا معيشية أو ممارسات ال تتواءم مع تلك الخاصة ب                
  ) في طاقم األدوات"المالئمة الثقافية للمسكن"
  



هل تؤثر انتهاآات الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض على الحق اإلنساني في األمن   
 )  في طاقم األدوات"الحق في األمن البدني والخصوصية"انظر (الشخصي؟ 

  
  

 ض المبادئ الالزمة عقبات تعتر 
  تقریر المصير

 هل الناس غير راضين عن شروط التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الحبري، والعودة والتعويض؟ 
  هل تنتهك ظروف إعادة التوطين أو زرع المستوطنين الحق اللصيق في تقرير المصير للشعوب األصلية؟ 
 ممارسة دور فعال في تحديد شروط التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية 

  الجبري، العودة والتعويض؟
هل يفتقد المجتمع إلى المعلومات الكافية أو القدرات الكافية للتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في التنقل،  

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات"انظر {تعويض؟ إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة وال
هل تعد األمية عائقًا أما الحصول على المعلومات الكافية للتمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يخوله من حق في التنقل،  

في طاقم " لومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدراتالمع: "انظر{إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ 
 }"األدوات

 
  عدم التمييز

 إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ 
 بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو أي نوع من التمييز الممارس عشاوائيًا، أو) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

  مؤسسي في صورة ما يؤثر على  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
 ما هي طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟  

  
  لجندر ا-المساواة بين النوع االجتماعي

التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماعي يطبق على تفعيل الحق في  
 والتعويض؟

التنقل، إعادة هل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على  
  اع الجبري، العودة والتعويض؟التوطين، عدم اإلرج

هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآور واإلناث في جميع  
 األعمار؟ آيف؟ 

 
 حكم القانون

 حاالت آثيرة ألشخاص مثلما األمر في(أخرين " الجئين"هل السكان المتضررين محرومين من الحماية القانونية الدولية مثل  
 ؟)تم ازاحتهم داخليًا وجميع الالجئين الفلسطينيين

 
 هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات ذات الصلة دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم؟ .1
اقليمية يمكن أن تحد من اثر الضمانات هل أصدرت الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو  .2

الخاصة بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في الحق المخول  في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، 
  العودة والتعويض؟

 هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السكن؟ .3
  يم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصلة والتي تغطي الحق اإلنساني في السكن المالئم؟هل أخفقت الحكومة في تقد .4
هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتعلقة بتنفيذ الحق  .5

 اإلنساني في السكن المالئم؟ 
 بسلطة مستقلة؟ ) القضائية، التشريعية، التنفيذية(الثالثة للحكومة هل تعمل الفروع  .6
 هل تنسق الفروع الثالثة للحكومة بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل نظام واحد من القانون؟ .7
  الجندر؟-هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن المساواة بين النوع االجتماعي .8
 إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل هل تفتقد الدولة .9

 الديمقراطي؟ 
 هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟  .10
يما يضمن إجراء العالقات الدولية في إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان، هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، ف .11

 متضمنًا ذل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ 
هل يفتقر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك  التنقل، إعادة التوطين، عدم  .12

  والتعويض؟اإلرجاع الجبري، العودة



هل تعوق أوجه القصور القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع  .13
 ؟ التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويضعن الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في 

المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مشكلة بذلك حدود على خيارات البحث هل أخفقت الدولة  .14
 عن العدالة ووسائل االنتصاف أمام االنتهاآات الكبرى للحق اإلنساني في السكن المالئم؟

 يعية والقضائية للحكومة؟هل يفتقد النظام السياسي في الدولة للتنسيق فيما بين السلطات التنفيذية والتشر .15
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  .16

 الديمقراطي؟
  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟هل هناك تناقضات في القانون الدولي تؤثر على  .17
أو السياسات المكافحة لإلخالء القسري التعسفي، متضمنًا ذلك الضمانات الخاصة /هل هناك قصور في انفاذ القوانين و .18

 النساء واألطفال، واأليتام، الخ؟: بالجماعات األآثر تعرضًا لالنتهاك، مثل
أو صادقت عليها /ان والتي وقعتها وهل تخفق السلطات المحلية في االعتراف علنيًا بتطبيق المعاهدات الدولي لحقوق اإلنس .19

الدولة والتي تضمن الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما يتضمن ذلك الحق في  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، 
 العودة والتعويض؟

 اإلنسان في فيما يتعلق بتشكيل هل أخفق التشريع في تحقيق االنسجام بين القوانين القومية وااللتزامات التعاقدية الدولية لحقوق .20
 سياسات تؤثر في الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

هل يعتبر التشريع القومي والمحلي غير متسق مع الحق اإلنساني في السكن واألرض، بما يشمله ذلك من الحق في  التنقل،  .21
 ة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟إعاد
  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟هل يعد انفاذ القانون غير مالئم بما يضمن التمتع بالحق في  .22
 بغرض االلتزام والحفاظ هل المسئولين عن انفاذ القانون في حاجة إلى تدريب ومعلومات حول الحق اإلنساني في السكن المالئم .23

  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟على الحق في 
أو القضاة إلى الوعي والتدريب على حقوق األرض والسكن والذي يخولهم الحفاظ على /هل يفتقد المحامون ورجال النيابة و .24

 جاع الجبري، العودة والتعويض؟  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلروالدفاع عن الحق في 
هل أخفق النظام القومي للمحاآمة بأي صورة آانت في قبول مطالب الضحايا النتهاآات حقوق األرض والسكن، بمن فيهم  .25

   التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ضحايا انتهاك الحق في 
فاذها في حكم قوى السوق بشكل فعال لضمان احترام، وحماية، وتعزيز، وتفعيل الحق هل يخفق حكم القانون، أو القواعد، أو ان .26

؟ وآيف يؤثر هذا على )على سبيل المثال، السيطرة على االحتكارات، وإجراءات التصحيح والتعويض القانوني(في السكن المالئم 
 وطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ التنقل، إعادة التالتمتع بالحق الذي يخوه الحق في السكن والمتمثل في 

هل يقيد القانون المحلي منظمات المجتمع المدني من الدفاع عن الحقوق أو تقديم الخدمات التي من شأنها توفير احترام والدفاع  .27
 لعودة والتعويض؟عن وتعزيز وانجاز الحق فيالسكن، متضمنًا ذلك الحق في  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، ا

 
  عدم النكوص/ عدم التراجع

التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع هل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة المؤثرة منها في  
  الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟) العام أو األعوام(على مدار الفترة الجبري، العودة والتعويض، 

التنقل، إعادة هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  
 ؟ التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض

 خاصة ما يؤثر منها في هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم في الفترة األخيرة، 
 التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

هل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم فيالفترة األخيرة،خاصة ما يؤثر منها في  
  ؟التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض

هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكلية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم،  
  ؟التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويضخاصة ما يؤثر منها في 

التنقل، إعادة لحق في السكن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق هل أخفقت برامج على المستوى القومي في تحسين التمتع با 
  التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

هل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحق  
 التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ ق بالحق في اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيما يتعل

هل أخفقن مخصصات الموازنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحقاإلنساني في السكن المالئم، خاصة ما  
  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟يتعلق بالحق في 

، التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويضإلى أي مدى جاءت جهود الحكومة قاصرة في تحسين شروط  
 خاصة بالنسبة للفقراء والفئات المستضعفة أو األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟ 

 



  التعاون الدولي
طاع السكن هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في ق 

التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في 
الجبري، العودة والتعويض؟ وهل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع التنقل، إعادة التوطين، عدم 

 اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
سلبيًا على السياسات ) دول، أو مؤسسات مالية(إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية  

التنقل، إعادة التوطين، عدم أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق بضمان الحق في 
 اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون دولي، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه "هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  
في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة ) خاصة الفقراء والمستضعفين( لضمان حقوق الناس وامكاناتها" مواردها

 والتعويض؟
 

على سبيل المثال في آثير (أخرين " آالجئين"هل تنكر المؤسسات الدولية لحماية الالجئين الحماية القانونية للسكان المضارين  
 )ليًا وآذلك حال جميع الالجئين الفلسطينيينمن الحاالت أشخاص تم ازاحتهم داخ

 
لالجئين إلى بلدهم أو أصلهم حيث يواجهون تهديدًا على ) اإلرجاع الجبري(هل مارس موظفو الدولة إجبارًا في العودة  

 أشخاصهم وممتلكاتهم؟
 
 

 عقبات محلية  
  شراع ومؤسسات

لتنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض،  ابقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 
هل هناك فجوات أو أوجه قصور لدى الدولة، الحكومة، ومؤسسات عامة أخرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما 

  تخوله حقوق السكن من الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
ما هي المؤسسات العامة أو التابعة للدولة التي توجد آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الحق  

 اإلنساني فيالسكن المالئم، خاصة التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
 ؟ المجتمع المدني والتي يعتمد عليها المجتمعهل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسسات 

هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر وتنفيذ  
 الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني في ) بما في ذلك القواعد االجتماعية(غير الرسمية ) الشرائع(مؤسسات ما هي ال 
 1107السكن المالئم، وخاصة التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

 
 ؟  ادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويضالتنقل، إعهل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية لحماية  

هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام المالحظات الختامية الخاصة بالهيئات التعاقدية  
 ذات الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟

 
  سياسات 

لصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات المؤثرة في هل تتقاعس الوزارات ذات ا 
 الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ 

 السكن المالئم، وخاصة، التنقل، إعادة ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في 
 التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ 

 
التنقل، هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير المصير في تحديد شروط وظروف  

 ؟ إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ آيف ولماذا
على نحٍو إيجابي ) حتى بالرغم من التصريحات التي تفصح عن نية رسمية(هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  

  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ آيف ولماذا؟للتأثير على 

                                                 
بهذا المعنى تضم قواعد اللعبة التي يجري في ظلها األنشطة الرسمية وغير " المؤسسات. " المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يضم آل من المؤسسات الضامة والموصلة 1107

على سبيل المثال الحادثة من خالل الشباب، (قاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات وال
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، . ووفقًا لـ دوجالس س). التكنولوجية، التحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، وغيرها من السلوآيات الجديدة

 ." ع انساني يشكل التفاعل اإلنسانياخنرا"، تعد المؤسسات 1993



التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع ى تحسينات في ظروف  الجندر إل-هل أدت السياسات القومية للتعامل مع النوع االجتماعي 
 الجبري، العودة والتعويض؟ آيف ولماذا؟

التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة هل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  
 والتعويض؟ خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ 

القومية للسكن في تأمين التحسين المستمر للظروف المعيشية، خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق هل أخفقت السياسات  
التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف الذي تخوله حقوق السكن في 

  ولماذا؟
أو الرجوع إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في /ر في وهل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبا 

  التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض، وأي هذه االليات تلتزم بها الدولة؟السكن المالئم و
بلدك فيما يتعلق التنقل، إعادة التوطين، إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية ل 

  عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة منفذة لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار حقوق اإلنسان عن طريق  

ر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة الحق في وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنش
 التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

 
  البرامج

تقييم أو (الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/العام(ما هي الخطوات السلبية التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة  
 السكن، خاصة الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ وقد يتضمن لتحسين حقوق) قياس قمت به

 ذلك قوانين تقليل المساعدة القانونية، تدهور البنية التحتية بدون اصالح، انحدار جهود التفعيل أو التنفيذ؟ 
التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن المالئم، ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية  

 ؟ التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويضخاصة 
 

هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير تحسين  
 ، في مجال السكن، خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويضظروف التنقل، إعادة التوطين، 

  هل البرامج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟ 
هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أجل تحسين  

أو انجاز الحق في السكن المالئم، خاصة التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، /م، والدفاع عن، وتعزيز، ووتقدم احترا
 العودة والتعويض؟

هل تقاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير تابعين  
ات جيدة محليًا من أجل تحسين الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة لدول، لتحديد وتعديل ممارس

 والتعويض؟
 

  مشروعات
ما هي األعمال أو االخفاقات ذات الصلة والتي تمت من قبل الدولة وأدت إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  أو  

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في التنقل، ) ة، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت بهالماضي) األعوام/العام(االستكشافية في القترة 
 إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي أخفقت في البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف في  
 ؟ التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويضالئم، خاصة ضمان الحق في السكن الم

هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع  
 الجبري، العودة والتعويض؟ آيف ولماذا؟ 

جري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في هل هناك مصالح لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة ت 
 التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ آيف ولماذا؟ 

هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلية أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن والخدمات العامة وأزاحت دور  
التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع ات المحلية في انجاز الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة ومسئوليات الدولة والسلط

 الجبري، العودة والتعويض لمن هم في حاجة إلى ذلك؟
  

 موازنات
تع هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول النفقات العامة في قطاع السكن، أو في مجاالت تؤثر على التم 

 بالحق اإلنساني في سكن مالئم، بما في ذلك التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ 
هل هناك نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في المعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة في  

  ، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟مجال السكن والمرتبطة بالحق في التنقل



هل تعد الموازنات العامة غير مالئمة لضمان الحق في السكن المالئم، وخاصة التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري،  
 العودة والتعويض؟

فيذ المشروع، وتؤثر على التنقل، إعادة هل هناك قصور نفقات في الموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تن 
 التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

هل تعكس بنود الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات لتحسين  
توطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض، ألولئك السكان ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على التنقل، إعادة ال

 المستضعفين والمحتاجين داخل بلدك؟ 
هل يتوفر للعامة امكانية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي تعمكل في  

   الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟مجال السكن ولها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من
هل المعلومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولين والمؤسسات المسئولة عن التحسين المستمر  

التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق في التنقل، إعادة 
  والتعويض؟

هل تؤثر االلتزامات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها في قطاع السكن، مضمنًا ذلك التأثير السلبي على  
  الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

تزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، على أي شيء تؤثر االل 
بتشعباتها في قطاع السكن، بما في ذلك التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع 

  الجبري، العودة والتعويض؟
ماهي السياسات المالية التي تقيد من الموازنة العامة وتأتي بعواقب  

عادة التوطين، عدم سلبية على قطاع السكن، بمافي ذلك الحق في التنقل، إ
 اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

هل انجاز التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة  
 والتعويض مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟ 

هل تخفق الدولة في التنظي مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان،  
يز، والمحاباة، والمعاير وبالتالي تجنب الفساد، والتواطؤ واالحتيال والتمي

  التعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الحق  في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري،  

  ديًا وآذلك جماعيًا؟العودة والتعويض، فر
هل تسمح سلطات الدولة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول على التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع  

  الجبري، العودة والتعويض؟ فرديًا وآذلك جماعيًا؟
حصول على امكانية التنقل، إعادة التوطين، هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان المعوزين لل 

 عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض، خاصة للفقراء هل تفتقد الدولة إلى موارد لتأمين  

  والمستضعفين، والمعوزين؟
 التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع  اإلنساني في السكن المالئموهل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق 

 الجبري، العودة والتعويض؟
أو العامة من تنفيذ التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن من /هل هناك صراع في بلدك يعوق المؤسسات الخاصة و 

 ؟ التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويضظروف 
هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك التنقل، 
إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ وهل تعوق هذه الظروف االنقاذ أو المساعدة في إعادة البناء بواسطة 

 لعام والخاص؟فاعلين على المستوى ا



  األآثر ضعفًا/  تحدید الضحایا. 6
  

في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق األرض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد 
  .دد وواضحآما يجب عليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل مح. الذين يظلون أآثر ضعفًا وعرضة للتأثر

  
شعوب أصلية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 

ومن الهام تحديد عدد األفراد المتأثرين ونسبة األطفال، النساء والجماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل . مصادرة األراضي
  .سن الذين قد يتأثروا بشكل خاصآبار ال

  
يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والشخصيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان 

. ع االنتهاكآما أن األرقام والبيانات الديمغرافية لتكوين السكان المتأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نو.  األآثر ضعفا
ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد . شاملة أآثر من نوع واحد من أنواع التمييز) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 

آما يعد تحديد جوانب . أو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد أي مجموعة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآها وتتأثر بالفعل
سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي عوامل ديموغرافية (اجات الخاصة في المجتمع المتضرر الضعف والح

 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى
  

  .المجموعات األآثر ضعفًا/التمييز بين الضحایا 
  

أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(ضعفًا واألآثر ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(يعد التمييز بين الضحايا 
سيما في مرحلة الحقة من العملية وذلك عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء معين ضد 

. ا حدث بالفعلاالنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك تحديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة م
وعلى أية حال فمراقبة األآثر ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد تحديد حل معين للحالة 
سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة من أجل اإلعمال الكامل للحق 

  .في األرض والسكن المالئم
  

بيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع التالية الراصد إلعداد ال) عينة(وتوجه األسئلة 
الترآيز على البعد اإلنساني في قضية انتهاك ما يخوله الحق في السكن من الحق في التنقل وإعادة 

  .التوطين وعدم اإلرجاع الجبري والعودة والتعويض
 

  الضحایا
 :ودة والتعويضحدد نوع وشكل انتهاك التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، الع 

o  الغزو 
o اإلرجاع الجبري 
o الصراع المسلح 
o اإلخراء القسري 
o  التطهير العرقي 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o االستعمار، بما في ذلك زرع المستوطنات 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(صة مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخا( 

 من الذي تأثر بانتهاك الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض  
 

  هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(ما هو عدد األفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي  
 :افية للضحايا، مثالحدد التفاصيل الديمغر 

o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  



o  اريخيالحالي والت(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

  ...)ريف، حضر، (أين يتكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان  
 

  أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك تلك األوقات؟متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟  
 

  :الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
حدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال للحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة  

 :والتعويض
o  الغزو 
o اإلرجاع الجبري 
o الصراع المسلح 
o اإلخراء القسري 
o  التطهير العرقي 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o االستعمار، بما في ذلك زرع المستوطنات 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
 

النتهاك الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ لماذا من هي الجماعات األآثر عرضة  
  تعد اآثر ضعفا؟

  
 :حدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثال 

o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث  
o  أو القبلية/ ونسبة الشعوب األصلية وعدد 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي. 
o ة أخرى ذات صلةعدد ونسبة أي مجموع. 

النساء، األطفال، (قم بشرح وضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي  
 )العمال المهاجرون، المزارعون/الشعوب األصلية، سكان األحياء الفقيرة، الالجئون، العمال

 
  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب

عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على األنواع المحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل ر موقف قضيتك وينال تدعيمًا يتطو
ويجب على القائم بالرصد أن يحدد . المتداخل/ الترآيز على المجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مثالية للحرمان متعدد الجوانب

  ).أعاله(رمان لكل مجموعة تم تحديدها بالفعل في هذا الجزء تلك األشكال المتعددة من الح
تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك الحق في 

  :السكن المالئم أو انتهاك متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطة
  

  النساء
لنساء في مجتمع أو حالة ما عرضة للحرمان في الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة هل تعد ا 

  والتعويض ؟
  

  ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى؟ 
  



قها في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع هل تعوق ممارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها بح 
  الجبري، العودة والتعويض؟

  
هل وضعت شروط الوراثة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في التنقل، إعادة التوطين،  

  عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
  

  األطفال
لتنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض آعنصر من عناصر هل تعوق ظروف السكن الحصول على ا 

 الحق في السكن المالئم إلى حد ظهور العنف واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنزل أو المجتمع؟
  

لعودة والتعويض، مالئمة لألطفال هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، ا 
 إلنجاز أو إتمام تعليمهم واستذآارهم؟

  
هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض، ُمِعينة على تحقيق  

 أعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية؟
  

  ...الجماعات العرقية، وغيرها 
مجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكار التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، من هم ضحايا ال 

 العودة والتعويض؟
  

من حقهم في السكن المالئم خاصة التنقل، إعادة التوطين، عدم ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  
 والتعويض ألنهم ينتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو شعوب أصلية؟ اإلرجاع الجبري، العودة 

  
 آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، على الوضع الحالي؟ 
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   منهجية التحدید الكمي 

  . يم اثار عمليات الهدم والمصادرة واإلخالء القسريداة لتقيأ: نتهاآات الحق في السكن المالئمالكمي القياس ال
ساعد استخدام            يتمثل الهدف من هذه األداة في تحديد قيمة الخسائر والتكلفة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم ، آما ي

  : ن هذه المراحللحق في السكن ومرصد السليم النتهاآات معينة لللهذه األداة في مختلف المراحل الضرورية 
  .التوثيق والتسجيل .1
 . وإعداد التقاريررصدال .2
 .التقييم/ الكميالقياس .3
 . التعرف على المشكالت وحلها .4
 . المتابعةقياسات  .5
 .بعثات تقصي الحقائق .6
 . اإلعالم الجماهيري والحمالت .7
 . التعبئة االجتماعية .8
 . العمل اإلعالمي .9

 .عمليات التعويض .10
 . المقاضاة القانوني ودفاعال .11
 . تنفيذ االلتزامات الدوليةصد ر .12
  
ك           " مصفوفة الخسائر "ومنهجية التحديد الكمي    ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي العاملين بمجال حقوق اإلنسان بكل مرحلة من مراحل عملي

ضارة ع                     ار ال دخل لتخفيف اآلث ان الت م أو آ ن انتهاآات  عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ
ة الر                   . حدثت بالفعل  سان في مختلف مراحل عملي وق اإلن املين بمجال حق اك           صد وقد يشترك نفس الع ان يكون هن  وفي بعض األحي

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  ن هذه األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمبطريق
ا          ومكملة لبعضها الب   ة ذاته ة في العملي ر من منظم ر من شخص أو أآث اك،    ف .عض وذلك في حالة اشتراك أآث ان هن ى سبيل   إذا آ عل

ة تتخصص   أو منظمات  ، فرق عمل    المثال ا ف       مختلف ة بعينه اطق جغرافي أنه      إفي دراسة األوضاع بمن ة من ش ذه اآللي ق ه أن ن تطبي
  .  مثل هذه الحاالتفيوارد حدوثه ساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقائق الي

  



ة الرصد، سواء           إنما  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم       منهجية التحديد الكمي آل   ن  إوفي هذا اإلطار ف    ى عملي ائمين عل وي حجة الق تق
اهيري             دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    سياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم د         . أو تحليل ال م فهي تحشد التأيي  ومن ث

  . للحرآة من أجل وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهم
  

ة لكل                            إومن هذا المنطلق ف    دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال ن التكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته
تم اخذ              متضررة ثم يتم  ) ويقصد بها هنا األسرة   (وحدة   ر من وحدة متضررة من االنتهاآات ي ة وجود أآث ي حال  جمعها ، وبالتالي فف

  . عينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررة
  

اس           ة للقي ر القابل د الكمي   وعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي ين أيض   أو التحدي ا في      والتي يتع ارير به سجيلها وإعداد تق ا ت
  . ويساعد مثل هذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل للجدول الخاص بالقياس سردية، صورة

  
يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلدك مثل قانون     (ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل             

ثًال من أجل                       المرور الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل ق بالت انون المتعل  والخالفات التي تنشأ في هذا الشأن أو الق
در             إ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي ن التحديد ال

ين اون ب ر من التع زمنصد الراآبي دار ال ى م ا عل ستمر بينهم ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت ك ف. ومجتم ى جانب ذل ن إ إل
دار الوقت      ى م م   . الحصول على قدر آبير من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن

ل            ي امج و   هؤال تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو تنسيقه من قب ديهم برن ذين ل زام با  ء ال اط والت ات المتضررة     ارتب ى  لعمل مع الفئ عل
  . المدى البعيد

  
ا ف                   تسعى  هذه األداة   إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إلقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال

سيين  اتهم الرئي تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ؤالء ال م ه صد به ذا  سيق ذ ه واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته ن ج رة م مباش
سري     خ  ،االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخالء الق اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ

ذين يتعرضو                   م هؤالء ال ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال و   نيطلق عل ال    خسائر  نللخطر ويتحمل  ناتجة عن أفع
ر مباشر، و                        شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه رهم من األشخاص غي م يجب       موجهة لغي ر      من ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال

  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين
  

اس     " المنهجية"يحتوي العمود الثاني والمعنون      ة      " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   بجدول القي ات حول الخسائر والتكلف ى التعليق عل
واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى  التي تم تقديرها وحسابها ، آما يرشدك         سجيل أن بت

م           " في   االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع الخسارة أو التكلفة        سكن المالئ وم        " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق في المجتمع ال
د                           .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل وفي هذا المكان أيضًا يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف

راء ه  ن ج ًا م ضررين جماعي ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ازللمت د المن ود . دم أح ذلك العم وارد ب أن الوصف ال
  . يجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود سطر أو سطرين" المنهجية"
  

غير أننا نوصي بأن   (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ائج               يشترك جميع المراق   ل النت ساق وتماث ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ال يمكن حساب      .)بين في دراسة أي ى سبيل المث  وعل

وفي جميع . خسائر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي       
المي     الي ع م إجم ة االنتهاآات الخاضعة للدراسة    األحوال من الضروري الوصول إلى رق واردة في       .  لتكلف يم ال ذلك فيجب جمع الق آ

  . Excel العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريحة من التكلفة باستخدام المعادلة المرفقة ببرنامج 
  

  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 
  
  . االخسائر المادية للضحاي •
 .الخسائر غير المادية للضحايا •
 ).الخسائر العامة(الخسائر المادية لغير الضحايا  •
 ). متضمنة الخسائر االجتماعية(الخسائر غير المادية لغير الضحايا  •
  
  

  التكلفة/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر
  الخسائر المادیة للضحایا 

  المــبانــــي
سجالت    . لمنزل، أو المأوى أو أي مباني أخرى   القيمة السوقية العادلة ل    رد في ال وقد تكون هذه القيمة أعلى من التكلفة، مثل تلك التي ت

داً         إوعلى سبيل المثال ف   . الرسمية لمعظم القوائم الضريبية الحديثة     سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي



سوق             غير متوافق مع الزمن الحالي بالم   قديمًا ع الوحدة في ال م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ة مع القيم ضا    . قارن د تكون أي وق
الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر"، وهي القيمة التي يعبر عنها     "قيمة المضاربة "القيمة السوقية أقل من     

يم  - إذا تم الحفاظ على جزء منه - عليه معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وبعد إجراء تغييرات         للتداول في النهاية أو إعادة التقي
السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة        يتمثل في   والمرجع الذي يعتمد عليه في تحديد القيمة السوقية         . فيما بعد 

ة على الحصول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط      تعتمد المنهجية األساسي  . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      
  . العادلةأو التداولية بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة السوقية 

  
ة               د القيم ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق

  . هو التكلفة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق الحاليةالسوقية 
  

ذه          تمثلون في  الضرر في هذه الحالة ي     م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي
   . ةالوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم الحيازة التقليدي

  
  

  األرضقطعة 
ار                        قطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        انبي العق ة ج د قيم ا تحدي تم فيه ي ي وائم مع األوضاع الت األرض والمباني بشكل منفصل للت

ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المباني، ولكنه ينص             امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     
زاع           . على الحق في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني           آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند حدوث ن

ى حساب                             . على إحداهما دون األخرى      ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال
  . مباني وقيمة األرض أيضا في النموذج، يمكن الجمع بين قيمة القيمتهما معًا

  
ا               ى أو حيازته ى من       . وقد ال يشمل اإلخالء القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم عليها المبن ة، يكون عل ك الحال في تل

سائر    ساب الخ ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي رغم. يجري عملي ي بعض وب ك، ف  ذل
ه بالضرورة            ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة "الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قطع ل   " أرض دول تم نق أو ي

ا إذا آانت الحال                     . ملكيتها إلى الدولة   ة ليحدد م ذا   ةولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د عن هك
  . حدوث اإلزالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر معينة بالنموذج من عدمه

  
زل ف              ا المن ام عليه ه   هذا وفي حالة قيام الدولة بمصادرة األرض المق ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي

  . ألرض من خالل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخروفي مثل هذه الحاالت يتم تحديد تكلفة ا. محددة للمنطقة المقصودة
  
  : حتویاتالم

ة جرد بالم              ات ينبغي على آافة المتضررين أن يتعاونوا مع فريق العمل الميداني في عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية        حاللقيمة اإل وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على أساس         . عملية الهدم  ة ال د  .  لجميع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه خ (تك ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه واد الغذائي س، والم اث، والمالب ل األث ) مث
ة    . ة تكاليف اإلحاللعرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكون آافية لتغطي     ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . (إلعادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي فقدت أو دمرت نتيجة لعملية الهدم            وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
ك،    ع ذل ا؛ وم اليف اإلحالل له د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي ن  األخرى ذات القيم ي ال يمك ة أو الت ر المادي سائر غي فالخ

درج في              " الخسائر غير المادية للضحايا   "اإلحالل محلها يجب أن تندرج تحت القسم الخاص بـ           ا يمكن أن ي في النموذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به

  
  :الخسائر الموازیة

ذه الخسائر ممتلكات     يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية التي أصابت ضحاي   شمل ه ا غير مباشرين بشكل خاص، وت
وفي حاالت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات         . الجيران والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات التي اتخذت        

  . ، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما قد تدمر تمامًاأو المتفجرات مثًال
  

  :البنية األساسية
ة أو اإلخالء أو المصادرة                               ة اإلزال ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت يتناول هذا القسم الخسائر من الخدمات وعناصر البني

ائي أو م     . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    د آهرب ا بمول تم إحالله ن خالل  مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح
ة        . شراء الطاقة من مصدر بديل     ى عملي اج إل د تحت ة، ق والمياه، التي آانت متاحة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب

ك         . إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبية لعنصر         -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش
وع العمل                               العمل بالسعر ال   ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ة الحالي ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن ل  -سائد الستئجار ه  تمث

  . القيمة التي يجب حسابها في هذا القسم



  
  الخسائر التجاریة

ذا               ة في ه ذه التكلف درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه ذه الخسائر    إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري سم، وه  الق
  : تمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة فيما يلي

  
  المعدات واألصول

دادات                     ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . يشمل هذا البند قيمة اآلالت والمعدات، واألصول األخرى، مثل األث
سلة أو ورش اإلصالح    . أضيرت في الحادثيشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين والتي فقدت أو          ك أن المغ والتي  مثال ذل

ا، وينبغي أن ت                   ا ورده تم التعامل معه ة ي ذه الحال ذه الممتلكات    حسب  تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ة ه ذا  ضمن قيم  ه
  . الرقم

  
  الدخل المتوقع

لسلع والخدمات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتاجر،         وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن العجز عن تقديم ا            
ل           . أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الوفاء بها بسبب الحادث            ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث

د                   . بطرق مختلفة  ا لتحدي تم تطويره محلي ا ي د من الخسائر منهج ة "ويتبع هذا البن العمالء          مكان ا ب سوق وعالقته شرآة في ال آأحد  "   ال
ي للمؤسسة               ى    (األصول، والذي قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال التي تتكون عبر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل

  ). قانون التأمين
  

  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 
أنها أن ت  ن ش صادرة م الء أو الم ة أو اإلخ ية   إن اإلزال ات والماش ذلك المحتوي ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ة المال ي عالق لغ

ك،   . والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة المادية، مثل المواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار                ورغم ذل
يم ا                   ك الق سئوليته عن رد ثمن تل ات أو                 ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ي حصل عليه لت

أما في حالة تخلى المدين عن . زيادة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا القسم على المدى القصير والمدى الطويل
ذه الخسائر         ) طبيعيةمثال في حاالت الكوارث ال    (الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية            ينبغي رغم ذلك حساب ه

  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 
  

  الماشية
الزم                ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه يتم حساب قيمة الماشية المفقودة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه

وع من العمل      خالل الوقت الذي أنفق في جمع الماشية التي تشت    ذا الن تئجار ه ة اس ة      . تت على أساس تكلف ذه القيم شمل حساب ه ا ي آم
ة                               ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع الماشية أو منتجاتها في الظروف الطبيعي

ا      . على المدى القصير والمدى الطويل     ذآورة                وفي حالة حساب قيمة الماشية آحيوان ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ستخدم في العم ت ت
ود                         د من خسائر المحاصيل، أو البن ة المواصالت، والعائ ادة في تكلف ية، والزي ذه الماش تحت بند اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه

  . األخرى ذات الصلة
  

  األرض
وقع عليه الضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير المرتبطة بالمبنى الذي         

وقد تكون هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،            . الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرنا أعاله        
ة اإلخالء         وقد تفقد هذه األرض بالكامل بسبب المصادرة، أو ت        . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ا آنتيجة لعملي نخفض قيمته

ى              . أو اإلزالة أو زرع مستوطنين جدد بها       ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك الحق في األرض تمام
  . سارة آاملةفي تلك الحالة، يتم حساب قيمة األرض محل التقدير آخ. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء

  
  األشجار والمحاصيل

ة                         ات مماثل ادة زراعة نبات ة إع ى أساس تكلف ل للحصاد عل ارا أو أي شيء قاب يمكن تحديد قيمة الخسائر عن األشجار التي ال تنتج ثم
شكل سردي تحت                        . محلها درج ب د   أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن تن الخسائر  "بن

ة      "مثل  " غير المادية للضحايا   ة أو التراثي اً     " الخسائر البيئي ة للحصاد              . حسبما يكون مالئم تج محاصيل قابل ي تن ة األشجار الت ا قيم أم
على المدى القصير والمدى      (وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                

سها أو                 ). يلالطو ع األشجار نف ع من بي ويجب حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال، وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق
  . محصولها

  
ضا   - إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي  له

ة            ويت. قيمتها ى اإلزال ي تترتب عل شاء الت ادة اإلن ة إع ويمكن حساب األضرار المصاحبة     . م حساب األضرار البيئية على أساس تكلف
لذلك على الحياة البرية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في 



وفي المقابل يجب آلما آان ذلك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم            . ج القيم الكمية تحت هذا البند     وآلما أمكن ينبغي إدرا   . ذات الوقت 
ر                      ا هو أآث ى م التقريري في آل من األقسام المتعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل

  . عمومية
  
  

  راألجو/في الدخلاالنخفاض /الخسائر
ا                    رزق مرتبط ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم وطين مؤقت ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم قد يترتب على فقدان المن

ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. بالمسكن أو باألرض التي فقدت   وذل
ا، أو              . جة للحادث وما يترتب عليه من أحداث      الوقت الذي يمضي دون عمل منتج نتي       دان العمل تمام ى فق وطين إل ادة الت ؤدي إع وقد ت

ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  (تفرض الضرورة ضمان عمل بديل، خاصة إذا آان المكان المخصص إلعادة التوطين              بعيدا عن مك
دخول                . المعتاد ة األجور وال ة، يجب أن نخصم قيم ل من األجر أو         ولحساب هذه القيم ى المدى القصير أو المدى الطوي األخرى عل

وع الحدث                  ل وق ة قب ى عمل     . الدخل المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظروف العادي وحيث أن الحصول عل
ة وبعض                     ا األخرى،   جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سابقة، واألقدمي المزاي

ة للحساب    . فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام           ر قابل وقد تكون األقدمية في العمل غي
ا تحتمل إ    . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ة نظري ذه األقدمي ة  ومع ذلك، فلو آانت ه مكاني

  . الترقية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المدى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذا البند أيضا
  

  الرعایة الصحية
ار             . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اعيين آث ين واالجتم اء الطبيعي د سجل آل من العلم وق

د       . خالء وإعادة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة         اإل ائج الملحوظة تحت بن ذه النت درج ه وبينما ت
سان أو  . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "الخسائر غير المادية للضحايا   " ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن

م  "رى ترجع إلى قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقوانين التأمين وغيرها من وسائل تقدير               األضرار الصحية األخ   األل
ضحايا                             ". والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه ويمكن أن يشكل أي نموذج يؤخذ من مث

  . تحت هذا البند
  

 السكن المؤقت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن        وغالبا ما يؤدي الزحام، مثال في     
ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . يوفرون لهم هذا اإليواء البديل في مساآنهم الخاصة    مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي

  .  الصحيةقيمة إضافية تضاف إلى تكاليف الرعاية) الخ
  

  اإلیواء المؤقت
ة مع                    زل عن سكنى بديل ة للمن ازة اآلمن ان من الحي غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم

ة أخرى               ة أو في منطق ى أساس سعر           . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ة ، والتي ينبغي حسابها عل ه قيم سكن ل ذا ال وه
آخر                        شكل أو ب ضا      . اإليجار العادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ذا أي ؤدي ه وي

ارهم                               ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال إلى اتساع التعريف الحقيقي لمن ه
ة      ا          ضحايا من الدرجة الثاني ي يتحملونه ى أساس الخسائر الت ك          - عل ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال

  . أضيروا مباشرة من اإلخالء أو المصادرة أو الهدم
  

  المصاریف القضائية واإلداریة
ضحايا لخسائر ت              ات     عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد يتحمل ال ضائع والنفق ق بالوقت ال تعل

ل وقوعه        (الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك الوشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده           ذا الخطر قب ة ه ة معرف ك في حال وينبغي حساب   ). وذل
ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري دفاع   ) البيروقراطي ة وال شارات القانوني و   . واالست ى ول حت

ة أو منظمات          (آانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ، فعلى من يقدمون هذه االستشارات              ر حكومي القاعدة  منظمات غي
ذه الخسائر            ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   ود    . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه اليف الجه وتتحدد تك

  "). الخسائر غير المادية لغير الضحايا"فين العموميين فيما يلي تحت بند اإلدارية للموظ
  

أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال ى  /وقب اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له سكن مالئ ى م ضحايا عل ال
ذه الع   . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       ة      ويجب حساب التكاليف التي تنفق في ه املة الرسوم والخدمات القانوني ة ش ملي

  . والرشوة والنفقات األخرى وتندرج تحت بند خاص بها
  

  المسكن البدیل
م            ل ودائ ديل مماث د                 . (ويدرج هنا تكلفة الحصول على مسكن ب ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي

ى سك          شتمل عل ة األساسية                         ويقصد بالمسكن المماثل أن ت اد، والبني ز واألبع اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ل للمسكن ال ن مماث



ديل، حسب الظروف        . والموقع والخدمات  . وقد يتضمن ذلك حساب قيمة الخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع
دل       مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة بالقرب من مصدر الرزق،             رقم المع ا، وال  ولكن سعرها السوقي قد يكون مختلف

ة األساسية أو الخدمات   . يقصد منه مراعاة هذا الفرق    ذه   . وقد يكون ذلك المسكن مماثال في معظم خصائصه، ولكن تنقصه البني في ه
ي                    سعر المحل ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه ان    . الحالة يجب إضافة تكلف ل، إذا آ اثال للمسكن         وبالمث د مم  المسكن الجدي

ساآن،                         ا ال األصلي الذي فقد، ولكن موقعه أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة العائلة والجماعة األصلية التي ينتمي إليه
  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 

  
ة دا            ه طبيع ة                وحيث أن هذا البند من الخسائر ل أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة بدرجة أو ب ة المدى     "ئم . من النموذج   " الخسائر طويل

ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في                       إن حساب ه الي ف ة، وبالت ة طويل م عملي وعادة ما يكون الحصول على مسكن بديل دائ
  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك

  
  إعادة التوطين

ضا     . لسلع إلى آل من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تكلفة إعادة التوطينتشكل نفقات االنتقال ونقل ا   ذا أي شمل ه د ت وق
ل المدى              ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت وينبغي  . قيمة الجهد والوقت المبذول من قبل أشخاص عدي

  . حساب آافة التكاليف المتعلقة بذلك بقدر اإلمكان
  

  تكلفة المواصالت
ى المواصالت             إن (هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق على المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو المصادرة وما ينفق عل

ى محل              . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في االنتقال من وإل
ام   ابر، والقي ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن سوق، وممارس ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل رزق، وزي مصدر ال

  . بالمهام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخ
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا
  الصحة 

لناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه  ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من ا    إ
ه ألحد أطراف الجسم من خالل                    . في صورة مادية   ه أو فقدان دان الشخص لحيات ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فق

ال الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل     ذه     . المث ين وصف ه ا يتع وهن
  . الخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك

  
  الحيز المكاني المتاح للحياة

ن تقليل الحيز المكاني المتاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى            إ
سية                األسر التي تعرضت لإلخالء للسكن مع أح       ه أضرار نف ذا الموقف ل أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال د األصدقاء أو األقارب في المن

د    دير الخسائر          .  مثل العصبية الدائمة واألرق باإلضافة إلى احتمال اإلصابة بأمراض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن
  . شرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي تعرض لها المتضررين

  
  لحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازلا

اب                      ازل في أعق اء المن أن االنتظار الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي للحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بن
ذي يجب      سي ال ضغط النف ستهلك وال ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ دير  اله ي تق ضمينه ف ت

  . الخسائر
  

  األضرار النفسية
يمكن أن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذهني والضرر النفسي والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو                      

ات         ذه العملي اجم عن ه شرد الن أن     و. اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت ذا الخصوص ف في ه
ذه                       ل ه شونها في مث ي يعي اة الت ى المعان ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ات تعرضًا لإلصابة به ر الفئ األطفال هم أآث

ل             . الظروف ة مث شريعات المحلي ى الت وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل
  . متعلقة بالمرور أو التأمينتلك ال

  
  تشتيت األسرة 

ات  إ صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح ى ت ؤدي إل د ت سكان ق ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات انته ن عملي
سل                         . العائلية راد لل ذا الوضع بعض األف دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب ول   إضافة إل ر المقب وك غي

  . اجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي تؤذي حتمًا العالقات األسرية
  



  فقدان المجتمع
ؤذي التماسك                   إ شتيت المجتمع وت ى ت ن عمليات اإلخالء وخسارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل

زة                  االجتماعي بمرور الوقت ، إلى جانب ذلك فه        ا من األجه ل  (ي قد تحرم األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غيره مث
خ               ي ال دعم          ). الدعم الموجه لرعاية الطفل بأشكاله المختلفة ، وتقسيم العمل على المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم

تحملن                    هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآة في األنشطة االجتماعي             ساء ي أن الن ذا اإلطار ف ة أخرى ، وفي ه ة من جه
  . عبئًا إضافيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسك

  
  االستثمار في البنية األساسية 

ة               إ ل والطرق         (ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) مث والس
سري أو      .  أجهزة اإلدارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء        آانت وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإلخالء الق

  . المصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوعية
  

  رافق الصحية ونظم التخلص من المخلفاتاالستثمار في الم
ة                  إ اب الخدمات العام يما في غي ا   .ن المجتمع قد يقدم حلوًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلول بسيطة والس ومن هن

دم أو اإلخالء               ات اله اجم عن عملي شتات الن ه والتي   فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل أو خالف
اة متضمنة الحق في            تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص من المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الحي

  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات
  

  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية
ذه   ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة للبحث عن وسائلها الخا       إ صة لتحقيق الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه

ذا                   الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إلى جانب ذلك فأن الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه
  . العنف االجتماعي

  
  االستثمار في البنية التحتية التعليمية

ؤدي                 ن المشروعات الم  إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س نفذة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن تت
ام الدراسة      (إلى انهيار التعليم الرسمي      ة حيث             ). مثل عدم انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من

  . اتهميعمل فيه األبناء على أداء واجب
  

  الموروثات 
اك                         إ أثر وال شك من جراء االنته ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان والثقافة تت

غير وعلى جانب آخر فأن الخسائر . ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   
ة   "القابلة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب الخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة                    الخسائر غير المادي

  . في النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق له" للضحايا
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 
  البيئة والنظام البيئي 

ات             ن مختلف  إ ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ى اإلضرار بال ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف أشكال انته
اة في      اإلخالء وما يستتبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي

  . بيئات غير آمنة وخطيرة عليهم
  

  األقدمية /الحيازة
ة                 إ ازة آمن ع بحي ة والتمت ة من جه ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث الملكي

ى        . للمأوى من جهة أخرى    درة عل دون الق دان األرض يفق د فق أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع
ا           . ديم النصح أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل ذلك      تق ي عاشوا به اطق الت ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف آ

ا                              م إليه م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن . لفترة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني
ر ملموسة ولكن يمكن           آذلك فأن التدهور ال    ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي بيئي الناجم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س

  . حسابها أيضًا في النموذج
  

  التهميش السياسي 
ادة                        إ ات إع وان ثابت ، أي أن عملي ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ن األشخاص المشردين في العدي

يما في ضوء                     ا وال س وا إليه ي نقل اطق الت التوطين تؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالمقارنة بالسكان األصليين للمن
  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة



  
  التهميش االجتماعي

ه          ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي يعيش به يعني عادة فقدان         إ سابق ، علي ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال  التكامل االجتم
ة                               ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع أطراف المدين م للعيش ب تم نقله ذين ي فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال

  . التحتية االجتماعية على حد سواء
  

  مخاطر أخرى 
قد يؤدي لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  ) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ال االجتماعي   ن فقدان المنزل واألرض ورأس الم     إ

ساء الالتي تعرضن    . الطبيعية التي قد تضر بهم وال سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخل    وفي هذا السياق فان الن
  . لزمن على انتهاك حقهن في السكن المالئمللتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد حمايتهن الشخصية بمرور ا

  
  
  
  

  الخسائر المادیة لغير الضحایا 
  الشرطة

ذا                           إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم ن المسئولون المخولون بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ
إذا                ة ، ف ام للدول اق الع اتهم                    الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف ذلك مرتب م وآ ام عمله قمت بحساب عددهم مضروبًا في ساعات وأي

  . والمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على حجم اإلنفاق العام الذي تتكبده الدولة في هذا الشأن
  

  الجرافات 
ازلهم  تسن المحاآم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة       ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . لهدم من وفي حال

ى     . انصياعهم لهذه األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه العمليات           ائم عل ى الق ين عل وفي الحاالت األخرى فيتع
ل ه                 ام لمث اق الع د اإلنف شغلونها لتحدي ذين ي ات  مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال ذه العملي

  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم
   القانون اممارسو

ستهلكون                     إ اآم ي املون بالمح ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق األرض والسكن ألحد األشخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع
ذلك          ة ، آ ة الخاصة لكل         المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزانية العامة للدول ه والتكلف ذي يبذلون د ال أن مستوى الجه  ف

  . تساعد أيضًا في تقدير التكلفة في اإلنفاق العام) اليوم/الساعة(وحدة من الزمن 
  

  الجيش 
وات المستخدمة         إ سية وهي الق ة العك ذلك في الحال ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ

ذه                     لمن دًا لوضع ه ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق ذه التك أن حساب ه ع مثل هذه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف
  . التقديرات في نظر العامة

  
  القوات األخرى 

ام والوظائف                         بعض المه ام ب ذه    في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي في حين أن ه
  . تكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر المادية لغير الضحايا

  
  البيروقراطية والمسئولين 

ة    ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت ضمين عملي ضًا ت ك أي يمكن
  . العامة في دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة يعد جزءًا من التكلفة العامةوغيرها من المهام المكتبية في المؤسسات 

  
  الخسائر غير المادیة لغير الضحایا 

  التكلفة االجتماعية 
شية                             إ ه ، حيث أن الظروف المعي ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل

ة            . المتدهورة في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف االجتماعي           ات عدائي ق عالق ى خل ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم آما أن فق
ه                           م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . بين السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ

شية الب    ة في                 الظروف المعي ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي ل تكلف ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل د ت سة ق ائ
  . انخفاض الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة

  
  النظام المدني 



دهور    إ و يت الي فه ة وبالت صادية واالجتماعي وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم دهور ن النظ ة ت ي حال ف
د رد                             ة تع زع الملكي دم ون سكان واله اري لل ل اإلجب الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة أي طرف لعمليات اإلخالء والنق
سكن            احترام الحق في ال ا ب ازاء عدم التزامه ة ب فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول

  . الئم للسكان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذالم
  

  الشرعية السياسية 
ى أرضها االنتهاآات                      إ ي ارتكبت عل ا الت ة ذاته ى شرعية الدول ة وحت سياسية والحكوم ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزاب ال

تها   تتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد من حقائق وأرقام حول الح             تم دراس ي ي التوازي ف  . الة المعينة الت ن إوب
زة             ذه األجه تعادة شرعية ه ة اس ة الحال تكلف ه يتضمن بطبيع العمل على معالجة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نتجت عن

  .  ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة
 

 مصفوفة الخسائر 
 

 قائمة محتویات السكن 
  
  أصحاب الواجب /حبصا. 8

إن المسئول عن رصد حق اإلنسان في السكن المالئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب الواجب من الناحية القانونية 
مع اآلخرين إما في عملية االنتهاك أو في حل ) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . والمعنوية
ن جمهور النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو الصحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتما إلى إ. المشكلة

أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه /صورة آاملة وواضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض و
  .اآلخرين من البداية وحتى الوقت الحاضر

  
آما ذآر آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمانات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية حيث أن الدولة هي و

وتتمثل واجبات الدولة  . الكيان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوق
  :في ثالث نواحي

  تجنب الحرمان 
 حماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من الحرمان 
 .توفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المساندة والعدالة للمحرومين 

  وربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهل
وربما تجد أن هناك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب . حرمان وذلك من خالل العقبات المحددة آنفاحماية أو معالجة ال

 .مثل الكوارث الطبيعية أو الكساد االقتصادي العالمي
  

من الممكن ف. إن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تسهم في حدوث انتهاك
وربما تجد أن .  والبنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وطنيين IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . هؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
أي في حالة (ويظهر فاعلون آخرون عندما يتسم دور الدولة بالسلبية . أو الممارسات االجتماعية التقليديةلديها نفس األثر مثل الدين 

الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا اإلنكار أو الفشل في حماية وضمان تقديم العون
وفى بعض . من عمليات إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضيتحصل على أصول بصفة منتظمة وتقوم بمشروعات تتض

إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . الحاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية سياساتها الواضحة بشأن التعويضات و إعادة التوطين
ة ولذلك فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للمشروعات العامة الدولي

  .المختلفين الذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجب
  

وال يجب أن نغفل حقيقة أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى 
فما هي مسئولية الدولة في .  في المجتمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحاياما آان عليه، من الممكن أن يكونوا أيضا أعضاء

 هذا الوضع؟
إن الدولة بصفتها الجهة القانونية المسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق 
اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل مباشرة في تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان 

والمناطق التي تمارس فيها (لوك األفراد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها لتنظيم س
إن معاهدات حقوق اإلنسان ... من أجل الحفاظ على الحقوق) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر

وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق 
ة ليس فقط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ولكن اإلنسان من قبل أطراف ثالث

  .أيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات المعنية أو الدولة نفسها



 
وللحصول على مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب الواجب وااللتزامات القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك استخدام 

كفاءة بما أن آل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة من ب" طاقم األدوات"
  .أصحاب الواجب الذين يتماشون مع هذا العنصر

 
  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين

 الجبري، العودة والتعويض؟ وما هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع 
 هي تلك الخطوات المهملة؟

مثال عن طريق القضاء، العودة ، التعويضات، (هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء واألآثر ضعفا وساندت الضحايا  
التعويض؟ وما هي الجهات فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصة التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة و...) الخ

  المسئولة عن هذه الخطوات الوقائية واإلصالحية؟
هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق في التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟  

زيادة مثل تعليم حقوق اإلنسان، الحمالت، إعالنات الخدمة العامة، إصدارات تعمل على (
 ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه اإلجراءات؟ ....) الوعي، الخ

ما هي عالقة الدولة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باالنتهاآات التي يتم  
هل هي عقد أم اتفاق معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاية . تعيينها؟ اشرح طبيعة العالقة

 سياسية، الخ؟ 
  

التنقل، إعادة الحق في إنكار في  فاعلون آخرون أثرهل : انویينأصحاب الواجب الث
  التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعویض؟

 
هل هناك فاعلون آخرون محليون غير الدولة مسئولين عن إنكار حق التنقل، إعادة  

  ؟التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ من هم  وما هي أدوارهم
 مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية اإلقليمية (IFIs)لدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية ما هو ا 

أومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط التي تؤثر على التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة 
  لمتضررة؟الدول ا/ والتعويضفي المجتمعات

ما هو دور وتأثير الشرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات والشروط الخاصة بحق التنقل، إعادة  
  الدولة المتضررة؟/ التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويضفي المجتمع

ادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ آيف يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئولية انتهاك حق التنقل، إع 
 االنتهاك؟بوالى أي مدى يمارسون التأثير على سياسات الدولة وبرامجها والقوانين الخاصة 

  
 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزامات التنقل،  هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 

 طين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ ولو آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ إعادة التو
  

ما هي تفاصيل تلك السياسات أو ميثاق العمل؟ وآيف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم  
 ض؟والتنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعوي

 
 هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر مع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟ 

 
 قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل يضعون العواقب المحتملة غير المقصودة في االعتبار؟ 

 
قة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي العال 

 انتهاك حق التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟
 

 ضمان حق اإلنسان في هل تفتقر السلطات المحلية إلى االستقاللية في تنمية السكن والمجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل 
 المسكن المالئم وخاصة التنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟

 
هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستقاللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة  

  سياستها الوطنية؟في االنتهاك وإنكار التزامات الدولة و
 

  تقييم



إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالتنقل، إعادة التوطين، عدم اإلرجاع  
 الجبري، العودة والتعويض؟

  
قل، إعادة التوطين، إلى أي مدى يكون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة التن 

 عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعويض؟
 
 
 

1.3.  Actions 
The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 
but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.  
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(website regularly for updates and further reference org.hlrn.wwwntly evolving on consta) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  
Develop “limited equity 

cooperatives”1108 Gather information for 
community to consider 

tenure options 
Inform and train 

community in pursuing 
land-tenure options1109 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate 
housing1110  

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations 

and centers provide legal 
Organize popular 

resistance to HRAH 
Community blocks housing 

rights violations by State and 

                                                 
1108 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 

limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

1109 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research 
and Education Program, University of California, 1996). 

1110 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 
Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  



advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities1111 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)1112 

non-State entities 

Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH1113 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns1114 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)1115 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 
on an affirmative-action 

basis 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education1116

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 

Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)1118 

Convince public of violations 
and need for resolution 

                                                                                                                                                                      
1111 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 

Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

1112 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

1113 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 
1114 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
1115 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 

1116 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 
guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 

1117 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 
Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

1118 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  



to build strong 
argumentation1117 

Public-information 
campaigns1119 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)1120 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 
Community housing and built 

environment upgraded on-site 
as alternative to relocation. 

Organize and divide 
volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social 
capital1121 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Identify and locate 
absentee landlord1123 

Establish a tenants 
union1122 

Community presents a 
common position in defense 

of its rights and interests 

Cooperate and negotiate1124  
Learn/use conflict 

resolution techniques and, 
including alternative dispute 

resolution1125 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

                                                 
1119 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
1120 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

1121 Ibid. 
1122 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  
1123 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
1124 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

1125 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 
Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 



Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions1126 

Cooperate with National 
Human Rights 
Institutions1127 

Propose and lobby for the 
implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights1128 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner1129 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing1130 

Maintained and upgraded 
social housing 

Train in negotiation and 
mediation skills1131 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing1132 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 
Propose and implement 

National Shelter 
Strategy1133 

Develop community/local 
government cooperation 

Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Obtain social housing 
(provided by government), 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

                                                                                                                                                                      
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

1126 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 

1127 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 
(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 

1128 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action 
[Professional Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 

 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 
1129 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

1130 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 
1131 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

1132 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," 
in Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 

1133 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 
Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 



Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

rights systems)1134 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 

retrogressive violations)1135 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law1136  
Law and policy enforced to 

respect, defend, promote and 
fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Violators prosecuted and 
punished Collect sufficient data to 

determine material and 
nonmaterial losses to 

victims of housing and land 
rights violations 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., 

India)1137 
Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 

                                                 
1134 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 

E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 

1135 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
1136 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

1137 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 
prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   



Lobby parliament 
Raise test cases, 

constitutional challenges 
through court system 

Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

Law promotes housing and 
land acquisition and retention 

in disadvantaged 
communities consistent with 

international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

Conduct national housing 
and land rights 
assessment1138 

Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform1139 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions1140 

Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

                                                 
1138 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 
1139 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-

hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 
1140 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 

available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 



Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 
strategy training1141 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences1142 

Present admissible 
evidence in litigation on 

behalf of victims1143 Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 
lawyers, prosecutors and 

judges1144 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 
women and gender-

discrimination victims 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses1145 

Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  
Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up1146 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

                                                 
1141 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 

(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 
1142 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
1143 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 
1144 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
1145 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 

1146 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 



Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  
Design, adapt and 

implement alternative-
finance schemes; (e.g., 

small savings toward 
common projects) and self-

financing for needy 
inhabitants (with freehold 

tenure options)1147 
Establish and operate 

nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing1148 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Organize self-help 
cooperation through 

rotating community credit 
(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing1149) 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
1147 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

1148 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

1149 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 



Immediate, diligent and 
effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 
Develop microcredit 

schemes (for upgrading 
and construction, but with 

social and legal 
components providing 

HRAH content)1150 
Analyze economic costs of the various possible 

alternatives (on-site upgrading v. relocation) 
Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit1151 

Plan/undertake reconstruction,1152 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

                                                                                                                                                                      
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 

1150 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

1151 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 

1152 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 



Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective1153 

Develop participatory 
budgeting1154 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria1155 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 
Legal recognition of 

traditional legal and tenure 
systems and provision of 

secure title1157 
Legal recognition of tenure 

and the human right to 
adequate housing of people 

without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)1156 
 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

                                                 
1153 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); 

Maria Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

1154  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
1155 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 
1156 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
1157 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 



Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)1158 

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees1159 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses1160 

Transitional justice (post conflict)1161  

Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission1163 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced 

evictions/removals1164 

Social reconciliation 

Social reconciliation 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences1162 

Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

                                                 
1158 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
1159 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
1160 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

1161 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  

1162 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
1163 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

1164 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 



Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees1165 
 

Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
 

  التقييم والمتابعة. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه .  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحركإن تقييم أي 

فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع التأآيد بشكل خاص على المراحل والتي يتم تفسيرها . مبسط لمهمات التقييم المحددة التي ستواجهها
  .النهائية والتصور المستقبلي

  :وألهداف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييم
يعته ويسهم في تحويل والمستوى األول من التقييم  داخلي بطب. التحركمتابعة الموقف بعد االنتهاء من  )2( والتحرك تقييم ) 1(

 -النجاحات(المنظمة أو المجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد من الدروس الناتجة عن المجهودات المبذولة 
 المجتمع أما المستوى الثاني من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو). النجاحات القريبة، الفشل والنتائج غير المتوقعة

أو شبكة العمل على اختبار النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النهائية قد أتت بمنافع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب 
وأخيرًا فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج . والسكان الذين تأثروا من النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفة

 .التاليالتحرك ام، المتمثل في، تحديد اله
 

 التحركتقييم  
 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية تتضمن عملية تقييم النشاط ثالث عمليات متكاملة

  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 
  مراقبة تطور التنفيذ  .1

ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج . آثر تكرار بل والثابت في عملية التعلمتعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األ
مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي (المنتجات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت 

ومن الممكن اختياريا أن . ن من المتوقع استمرار النشاط لعام أو أآثرويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آا). للموئل
تقدم التقارير بشكل اآثر دورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة الحرآة مثل حاالت التهديد 

  .باإلخالء أو الكوارث الطبيعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرى
مع االخذ في االعتبار أنه آلما زادت المشارآة آلما آانت النتائج أفضل . جب أن يشترك مجموعة من الفاعلين في عملية الرصدي

  )وضع أفضل= مشارآة أآثر (المتضمنة في التخطيط اإلستراتيجي ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
تم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق النشاط الذي يأو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

أما الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون . النشاط أو إلى الموظف التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاط
 . أو الممولين/امات تجاه المساندين، األعضاء وداخلي لصالح األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتز

التخطيط وصلة أنظر إلى (وفيما يتعلق بتوآيل المهام وتقسيم العمل ومواعيد التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط 
  ) المذآور آنفااإلستراتيجي

 
 مؤشرات التقييم الشكلي لإلنجازات .2

وم تقييم  جودة ومالءمة المهام المنفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاييس في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تق
  .النتائج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسك

                                                 
1165 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 

Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا . آما يجب أن تقوم بوضع خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنفيذ المشروع
ات التي تثبت النتائج وذلك إما في شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلراء أو تقارير خطية أو نتائج االختبارات لجمع المعلوم

ومن المحتمل أن تتطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات تقييم سريع وجمع بيانات قليلة . الخ...الخاصة بجودة المياه
تقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت أو استمارات تقييم التدريب والدراسات البسيطة التي تستهدف التكلفة مثل مجموعات االس

  .تحديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاط
  
  تقييم ومؤشرات أثار التطویر .3

ربما على أساس سنوي، أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، / إن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم بها أنت ومنظمتك
سيسهم في معرفة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك من أجل تحديد مدى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن 

  .المالئم
من الممكن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في المرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع 

     ويجب أن يسجل هذا التقرير ما تعتبره فروض أساسية في النشاط والتي .أو التقييم الناشئ عن االستخدام األولي لطاقم األدوات/و
تستفيد منها في المراحل التالية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع 

  . تنتاجهاالمعلومات التي قمت باس
 ولخدمة النواحي التكتيكية التي ربما تحتاجها في المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  ومن أجل الحفاظ على تماسك منظمتك

ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفاالتخطيط اإلستراتيجيأنظر (نقدي في ضوء األغراض واألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة 
  :منها التقييم ما يليإلى يمكن أن يتض

  مجتمع العمل؟/ آيف يرتبط النشاط باألغراض الخاصة بمنظمة •
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ آيف يرتبط النشاط بالهدف •
 هل اعتمد النشاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟ •
 ما هي النتائج المتوقعة؟ •
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ •
 ل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ه •
 ما هي الدروس المستفادة من النشاط؟ •
 تقوية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟/ آيف قام النشاط ببناء •
 مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير التجربة؟/ آيف قامت منظمة •
ة وتبادل التجربة والدروس المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما هي مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآ/ آيف قامت منظمة •

 النتيجة؟
  هل آانت هناك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟  •

  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط 
 

  متابعة الموقف 
تحديد إن ) 1: ( األقليحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على

  .تحديد الخطوة التالية) 2(آان اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و 
 وغيرها ضد  Irene Grootboomان القضية الشهيرة الخاصة بكل من 

 والتي نظرتها المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا Oostenbergمقاطعة 
لقانون الدولي الخاص جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق ا) 1999(

بحق اإلنسان في السكن المالئم وفى ظل القيود القانونية المفروضة على ممارسة 
 آيب الغربية ووالية   وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . اإلخالء القسري

Oostenberg  من البالغين وعدد 360 بضمان توفير السكن  والخدمات لعدد 
  wallacedeneهم بشكل قهري في منطقة  من األطفال الذين تم إخالئ510

وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنتفاع من الخدمات العامة المرتبطة بهذا 
  .وحتى اليوم لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل آامل. الحق

 ضد  قعدانوبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائيل الخاصة بعائلة 
Katzirللمحكمة العليا والذي قضى بأن 2000لقرار رقم    في نهاية األمر عن ا Katzir  )  وهى مستوطنة تم بنائها على أرض

" قد تعاملت بشكل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز على أساس ) فلسطينية وتدار وتمول أساسا من قبل الوآالة اليهودية
هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، لم تتمكن عائلة عادل وإيمان قعدان وحتى . باستبعاد غير اليهود من الحصول على المسكن" الجنسية

Adil and Iman وهى عائلة من المواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستوطنة  قعدان Katzir .  والوآالة
  .آلخرينفقط دون ا" الجنسية اليهودية"اليهودية مستمرة في توفير منافع األرض والسكن للحاصلين على 

 إال أنها فشلت  وهناك أمثلة آثيرة لعمليات إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التوطين والتي أسفرت في نهاية األمر عن الوعد بسكن آمن
وطاقم األدوات المذآور  شبكة حقوق األرض والسكنإن: ملحوظة. (في االلتزام بالعناصر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذ

غالبا ما يفتقر سكان المناطق التي يتم إعادة توطينها إلى السلع والخدمات ).  يشجعان على إخالء وإعادة توطين المناطق الفقيرةهنا ال



العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع المناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائما ما يتعرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم 
  .لتقرير المصير

الت هناك بعض الفجوات وأوجه القصور في جهود الدفاع عن حقوق السكن تحتاج إلى تناولها على الرغم من  أن بعض وما ز
إال أن االختبار الرئيسي . المدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ما

  . في إطار حق اإلنسان في السكن المالئم وعلى المدى الطويليظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج
ومع تأآيد طاقم األدوات على القانون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئم آنوع من أنواع استكمال 

ن وآذلك الهدف النهائي لطاقم األدوات إن التنفيذ هو الهدف النهائي لحقوق اإلنسا. التوضيح النظري الخاص بهذا الحق في القانون
ومن ثم فإن األدوات المذآورة في هذا المقام يجب أن تسهم أيضا في أن تكون معيارا حقيقيا للتقييم النهائي وذلك لمعرفة إن آانت 

  .األبعاد المكونة لحقوق اإلنسان يتم تنفيذها وهل هي موجودة بالفعل أم ال
 هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان في السكن المالئم، وهى معايير ملزمة لكل من الدول يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد
مجتمعك إلى أن هناك انتهاك أو تجاهل ألحد المعايير فيجب / فإن توصلت أنت أو منظمتك. األطراف وممثليها ويجب عليهم تطبيقها

  .في هذه الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاع
األخبار السيئة أنه ما زال هناك احتياج إلى مزيد من العمل، ولكن األدوات المطلوبة على األقل متوفرة إن آان عليك وربما آانت 

  .ولذا يمكنك البدء اآلن، الرجوع إلى مرحلة التخطيط
 



  األمن البدني والخصوصية. ل
  المفهوم والمعنى. 1

ه الخاصة في مكان آمن وأن يضمن الحماية من التهديدات أو األفعال لكل رجل، امرأة، شاب وطفل الحق في أن يعيش ويمارس حيات
يجب على الدولة أن تهتم باالحتياجات األمنية للمجتمع بمجرد تحديدها خاصة احتياجات . التي تعرض صحتهم العقلية والبدنية للخطر

عليها ضمان األمن البدني إلى أقصى حد ممكن آما يجب . النساء، آبار السن، األطفال واألفراد والجماعات األخرى األآثر ضعفًا
ويجب آذلك . بعيدًا عن تهديد أو التدخل في األنشطة الشخصية والخاصة في المنزل والتي ال تتعدى على الحقوق الموازية لآلخرين

  .التعامل مع العنف داخل المنزل باعتباره جريمة من جرائم العنف
 
  المصادر. 2

، أهم القواعد القانونية الدولية والمطالب الشعبية التي 2، الخطوة رقم ق األرض والسكن في هذا الجزءشبكة حقو" طاقم أدوات"يقدم 
وتسعى تلك المجموعة إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان . تمثل األساس لكل عنصر من عناصر الحق اإلنساني  في السكن المالئم

  .در الشعبية اإلضافية في المستقبلوسوف تدعمها على أية حال التطورات القانونية والمصا
ة التزامات                 يعد من الحيوي الترآيز على المصادر الراسخة في القانون الدولي والمطالب الشعبية حيث تحمل سلطة المصادر القانوني

ذا الكوآب       ى ارض ه سانية  موازية على معظم الدول وتنطبق عالميًا على آل األفراد عل وق إن شعب   . آحق دم المصادر ال ية مطالب  وتق
ة أول األمر                                  " تنشأ" سان القانوني وق اإلن ايير حق ة مع د ظهرت آاف انون، فق ا في الق صنيفها وجمعه تم ت ى ي سان حت مع لغة حقوق اإلن

  . آمطالب شعبية حملتها ونقلتها أشكال مختلفة من النضال التاريخي
  

  السلطة القانونية
يتكون القانون العرفي . مستويات مختلفة من اإللزام وقد تم تنظيمها من أجلكيرجى مالحظة أن األدوات القانونية المذآورة هنا تحمل 

ا                             رارًا باعتباره ا م د عليه تم التأآي ة وي دول أساسية للغاي من تلك المعايير والمبادئ التي تعتبرها اآلراء القانونية والمؤسسات داخل ال
ة      وق       . ملزمة لكافة األطراف القانوني المي لحق ر اإلعالن الع ر                   ويعتب سان، اآث وق اإلن ى آل معاهدات حق سابق عل ان ال سان، الكي  اإلن

ذ                  ق والتنفي ضمان التطبي األمثلة ذات الصلة على القانون العرفي المحقق ألغراضنا على الرغم من انه ال يضع آلية للمراقبة واإللزام ل
  .الكامل

  
وتنشئ آل منها . ملزمة لكافة الدول المصدقة األطراف فيها) تالعهود، المواثيق، االتفاقيا(تعتبر المعاهدات التي تم التصديق عليها 

توفر عملية المراقبة فرصة للمجتمع المدني، الدول، والكيانات القانونية الدولية أن يلعب آل . آيانًا مستقًال لتوجيه ومراقبة التطبيق
يتحدد تعريف قانون المعاهدات في . لطبيعتها الملزمةويتم تمييز تلك المعاهدات الدولية باعتبارها قانون مطبق نظرًا . منهما دورًا

  .أي اتفاق بين دولتين أو أآثر والمعاهدات المذآورة هنا هي المعاهدات ذات الطبيعة الدولية أو اإلقليمية: أنه
  

الخ والتي تعد ...امةتشمل أدوات القانون العرفي أو التفسيري آل من اإلعالنات، المبادئ األساسية، القواعد الدنيا، التعليقات الع
تضم تلك الفئة أيضًا . التزامات متعددة األطراف ناتجة عن مؤتمرات، جمعيات، قمم، مجالس دولية وأي اجتماعات أخرى متخصصة

اإلرشاد العام والخاص بدولة معينة الذي تصدره األجساد المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدات لتوجيه وتحديد التزامات المعاهدة 
لجنة  (النابعة من آيانات سياسية متعددة في النظام الدولي) القرارات(ضافة إلى تلك األدوات الخاصة باالتفاقات الداخلية للدولة باإل

تضم تلك األدوات معايير إيضاحية للقانون الدولي الملزم ). األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية
رادة السياسية الجماعية للدول، وتقدم تحديدًا للمواد العامة في األدوات الملزمة إال أنها تمثل إرشادًا قانونيًا وسياسيًا بالفعل، تعكس اإل

  .بدون االلتزامات الموازية لقانون المعاهدات وبدون آليات المراقبة القانونية الموازية
  

الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن نظام موازيًا " تاقم األدواط"ومن ثم تحوي قائمة المصادر القانونية في هذا الجزء من 
يتبعها المصادر اإليضاحية لألدوات ) مع ترتيبها ترتيبًا تاريخيا تبعًا لتاريخ توقيعها(لألولويات يقوم بعرض األدوات الملزمة أوًال 

  ).تبعًا لترتيبها التاريخي(غير الملزمة 
  

  قانون المعاهدات الدولية 
  اهدات اإلقليميةقانون المع

  الفقه واألدوات المثبتة
  

  الجدل األخالقي
  

تزداد أهمية المصادر الشعبية بشكل خاص في بيان أو إيضاح االهتمام الجذري بالعناصر المتعددة للحق في السكن آحقوق في حد 
  .كنها تنتظر تصنيفها آحقوق مصدقةآما توفر قائمة بحقوق اإلنسان التي تعكس االحتياجات اإلنسانية العامة والمشترآة ول. ذاتها

  



الماء، األرض والطاقة، ضمن عناصر : عناصر غير قابلة للفصل عن الحق اإلنساني في السكن المالئم" الحقوق البازغة"وتشمل 
 لقانون حقوق اإلنسان واألقطاب القانونية لحل - دائمة السعي نحو الكمال-فالمصادر الشعبية هي مؤشرات للخصوصية . أخرى

  .المشكالت التي تتجه نحوها الحرآات االجتماعية ومجتمع حقوق اإلنسان
  

. المصادر العامة: تحت عنوان) 2الخطوة (تتواجد المقتطفات ذات الصلة من تلك األخالقيات الجماعية في مصادر طاقم األدوات 
ًا قانونية بمعنى آونها مادة للمعايير القانونية وهي أخالقية أآثر منها قانونية في طبيعتها إال أنها آمطالب، ال تزال تحمل أبعاد

  .المستقبلية
  

شبكة حقوق األرض والسكن ألنها نتاج النضال العام، والعلوم الطبيعية " طاقم أدوات"إننا نحافظ على اإلبقاء على تلك المطالب في 
باإلضافة إلى األشكال ) اإلضرابات(لعمالية واالجتماعية، المنتديات غير الحكومية، الحرآات االجتماعية، الحمالت والتحرآات ا

  .األخرى من المبادرات العامة والجماعية لحل المشكالت
  

  .المائلعن المصادر القانونية من خالل عرضها بطريقة مختلفة عن طريق الخط " طاقم األدوات" في المصادر العامةيتم تمييز 
  

ة بحقوق األرض والسكن مصدرًا آخر لحقوق اإلنسان ذو بعد قانوني إذ يقدم يعد الفقه الخاص باألحكام القضائية حول قضايا متعلق
 ولكنها -وتشمل األمثلة أحكام وقرارات خاصة بحاالت محددة . األساس للجدل القانوني أو الحجة القانونية حتى في الواليات البعيدة

إسرائيل / الصراع القانوني في قبرص، فلسطين  لصالح مطالب  حقوق السكن مثل تلك الناشئة عن النضال و-ذات صلة دولية
  :وجنوب أفريقيا

   
، وزارة اإلسكان والتعمير، مجلس محلي تل عيرون، الوآالة اليهودية ألراضى ILA)(قعدان ضد إدارة األراضي اإلسرائيلية 

للمحكمة العليا في  6698/95إسرائيل، الجمعية التعاونية للمستوطنات في ساماريا المحدودة، جمعية المزارعين، قضية رقم 
  .إسرائيل جلسة محكمة العدل العليا

  
إيرين جروتبوم وآخرون ضد بلدية أوستنبرج، مجلس آيب متروبوليتان محافظ مقاطعة آيب الغربية، مجلس اإلسكان الوطني 

  ..(1999) 6826/99وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية رقم 
  
 18 – 40/ 1993/ 435/ 514، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية رقم ) وملحقاتها50المادة (زيدو ضد ترآيا لوي

  .1996ديسمبر 
  

 مصادر قانونية 
 

  القانون العرفي الدولي
 

  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
سكنه أو مراسالته، وال لحمالت تمس        ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في ش              ": 12مادة   ؤون أسرته أو م

  ."ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحمالت. شرفه وسمعته
 
 

  قانون االتفاقيات الدولية
 

  )1989(اتفاقية حقوق الطفل 
ادة   ي    ": 2. 16، 1. 16الم ل ف انوني للطف ر ق سفي أو غي ه أو   ال يجوز ألن يجري أي تعرض تع ه الخاصة أو أسرته أو منزل  حيات

  ."للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. مراسالته، وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته
  

  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
ه أو             ال يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير ق          ": 1. 17المادة   انوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيت

 ."مراسالته، وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو سمعته
  

  )1965(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
مان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب تتعهد الدول األطراف بحذر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبض        "....:5المادة  

ة                  الحق في األمن      ) ب...(العرق أو اللون، أو األصل القومي، أو االثني، في المساواة أمام القانون، السيما بصدد التمتع بالحقوق التالي



ة أو    ة جماع ن أي ميين أو ع وظفيين رس ن م واء م صدر س دني، ي ف أو أذى ب ن أي عن ه م ة ل ة الدول ي حماي صه وف ى شخ عل
  .."الحق في السكن) 3) (هـ...(مؤسسة

 
 

 قانون االتفاقيات اإلقليمية
  

  )2000(ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي 
  احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية: 7مادة 

  ." لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصاالته"
 

  )1994" (اتفاقية بليم دو بارا"ع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه االتفاقية األمریكية بشأن من
ى أساس من الجنس          – يفهم العنف ضد النساء على أنه أي فعل أو سلوك            –ألغراض هذه االتفاقية    " : 1مادة   اة أو      – عل سبب الوف  ي

  ."ص سواء على المستوى العام أو الخا–األذى البدني أو الجنسي أو النفسي للنساء 
 الذي يحدث داخل نطاق األسرة أو الوحدة -1 :يفهم العنف ضد النساء على أنه يتضمن العنف البدني أو الجنسي أو النفسي        " :2مادة  

رأة          سكن مع الم شارك أو شارك نفس ال ا في   –العائلية أو داخل نطاق أي عالقة أخرى بين األشخاص سواء آان مرتكب الفعل ي  بم
دا  صاب واالعت ك االغت سي،ذل ه أي شخص    -2 ء الجن ع ويرتكب ي المجتم دث ف ذي يح رى    – ال ياء أخ ين أش ن ب ك م ي ذل ا ف  – بم

سي في محل العمل                          اإلآراه واالختطاف والتحرش الجن دعارة ب االغتصاب واالعتداء الجنسي والتعذيب واالتجار في األشخاص وال
ان آخر، و              ذ  -3 وفي المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية أو أي مك ا                  ال ة أو موظفيه ل الدول ه من قب ه أو التجاوز عن تم ارتكاب ي ي

  .بغض النظر عن مكان حدوثه
  

ة                 :7واجبات الدول، مادة    : الفصل الثالث  ع ومعاقب اع سياسات من ى إتب  تدين الدول األطراف آل أشكال العنف ضد النساء وتوافق عل
ق           -1 :تتعهد أن  و – بكل الوسائل المناسبة ودون تأخير       –واستئصال مثل هذا العنف       تمتنع عن المشارآة في أي فعل أو ممارسة تتعل

زام،              ذا االلت ا يتفق مع ه ا ومؤسساتها بم ديها وممثليه املين ل  -2بالعنف ضد النساء، وتضمن أن تتصرف آل سلطاتها وموظفيها والع
ة     تدرج أ-3تبذل الجهد الواجب لمنع العنف ضد النساء، وتقصي أسبابه، وفرض العقوبات عليه،    د تكون مطلوب ي نوع من األحكام ق

ضرورة،   د ال بة عن ة المناس ذ اإلجراءات اإلداري ة وتتخ شريعاتها الوطني ي ت ساء ف صال العنف ضد الن ة واستئ ع ومعاقب ذ -4لمن  تتخ
يلة            دها أو استخدام أي وس ا أو تهدي المرأة أو ترويعه  تضر أو  اإلجراءات القانونية التي تفرض على المرتكب االمتناع عن التحرش ب

ا،     ا للخطر أو تضر بممتلكاته اء     -5تعرض حياته ديل أو إلغ شريعية لتع ك اإلجراءات الت ي ذل ا ف بة بم ة اإلجراءات المناس  تتخذ آاف
د استمرار العنف                     القوانين والتشريعات القائمة، أو تعديل الممارسات القانونية أو الممارسات القانونية أو الممارسات المعتادة التي تؤي

 والتي تتضمن   – ترسي اإلجراءات القانونية العادلة والفعالة من أجل النساء الالتي يتعرضن للعنف          -6نساء والتسامح بشأنه،    ضد ال 
ة    -7 اإلجراءات الوقائية والنظر الفوري للدعاوى وسهولة إدراك مثل هذه اإلجراءات،       –من بين أشياء أخرى      ات القانوني  تضع اآللي

أن النساء الالتي يتعرضهن للعنف لديهن الوسيلة للحصول على التعويضات أو لديهن وسائل أخرى قانونية واإلدارية الالزمة لضمان    
 ". تتخذ اإلجراءات التشريعية أو أي تشريعات أخرى قد تكون الزمة لتفعيل هذه االتفاقية-8عادلة وفعالة، و 

  
  )1969(االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان 

ه أو مراسالته، وال                     ال يجوز   : "11المادة   أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو منزل
  ."أن يتعرض العتداءات غير مشروعة على شرفه أو سمعته

 
  )1950(االتفاقية األوروبية لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية 

 ."العائلية ومسكنه ومراسالتهلكل إنسان حق احترام حياته الخاصة و" :8المادة 
 

 الفقه واألدوات مثبتة
  

م              رار رق سان، ق ة حقوق اإلن ز وحمای ين                 1998/26اللجنة الفرعية لتعزی ة في سياق عودة الالجئ سكن والملكي ، التعویض عن ال
  "واألشخاص المرحلين داخليًا

ل وا             " ة التنق سجيل                  تعترف أيضًا بحق جميع العائدين بالممارسة الحرة لحقهم في حري ك الحق في الت ا في ذل ه، بم ار المرء إلقامت ختي
م                     ازلهم وحقه ان في من لميا في أم الرسمي في منازلهم وأماآن اقامتهم، وحقهم في الخصوصية واحترام المنزل، وحقهم في االقامة س

  ."ن أشكال التمييزفي التمتع بالحصول على جميع الخدمات االجتماعية واالقتصادية الالزمة، في بيئة خالية من أي شكل م
 

  اللجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان 
ة        ". 18 وارد الملكي ى م سكن والوصول إل المة الم رى س ور أخ ك، ضمن أم شمل ذل م، وي كن مالئ ي س ق ف خاص الح ع األش لجمي

ى      وينبغي حماية السكان وشاغليه ضد أي أفعال عنف أو تهديدات بالعنف أو غير ذلك               . المشترآة وحمايتها  من أشكال المضايقة، وعل



ازة                   . وجه خاص ما يتعلق منها بالنساء واألطفال       انوني في الحي ر ق وينبغي أيضًا حماية المسكن وشاغليه ضد أي تدخل تعسفي أو غي
 ." الخاصة أو في حرمة المسكن

  
  )1995) (إعالن الرباط(اإلعالن العربي عن التنمية المستدامة للمستوطنات البشریة 

  ...لمنطلقات العامةالمبادئ وا
ة                      . 2 شتها، وحناي ع مستوى معي األسرة هي النواة األساسية للمجمع، ويجب تهيئة آل الظروف المناسبة للمحافظة على سالمتها، ورف

  .قيمها وتماسكها، وتوفير المسكن المالئم لها وفرص العمل والعيش الكريم والعيش الكريم ألفرادها بما فيه رعاية المعوقين والمسنين
 
  "اإلخالءات القسریة"، 39/1994للجنة الفرعية لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان قرار رقم ا
 "تؤآد على أن لكل امرأة ورجل وطفل الحق في مكان أمن للعيش به في سالم وآرامة،"
  

  ) 1993(إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 
ي           يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل ال        : 2مادة   ا يل ذي        : مثال ال على سبيل الحصر، ، م سي ال دني والجنس والنف العنف الب

المهر ، واغتصاب                    اث ، والعنف المتصل ب ال األسرة اإلن ى أطف سي عل ك الضرب والتعدي الجن ا في ذل يحدث في إطار األسرة بم
  " لزوجي والعنف المرتبط باالستغالل؛الزوجة ، وختان اإلناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير ا

 
ز         تقریر مرحلي مقدم من السيد راخيندار ساشار،        : الحق في السكن المالئم    المقرر الخاص المعين عمًال بقرار اللجنة الفرعية لتعزی
  وحمایة حقوق اإلنسان 

م   " تعرف االستراتيجية العالمية التي جرى اعتمادها باالجماع،         :44 أوى المالئ ه " الم ة من الخصوصية،           "بأن ع بالدرجة المالئم التمت
ة العمل والمرافق                    سبة ألمكن ع المناسب بالن م، والموق ة، والهيكل األساسية المالئ ة الكافي والمساجة الكافية، واألمان واإلنارة، والتهوي

  . وآل ذلك بتكاليف معقولة-األساسية
  

  )1991" (الحق في السكن المالئم"، 4 التعليق العام رقم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية،
دين                                       . "9 ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي سكن المالئ إن الحق في ال وحظ أعاله، ف وآما ل

د في أال يخضع ألي تدخل تعسفي       وبالمثل، فان حق الفر   ... الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة        
سكن           ة في تعريف الحق في ال الغ األهمي دا ب أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزله أو مراسالته يشكل بع

  ."المالئم
  

  )1948(اإلعالن األمریكي لحقوق واجبات اإلنسان 
  "بيته) حرمة(لكل شخص الحق في قدسية ": 9المادة 

 
 

  مصادر شعبية 
 
  )2000(لميثاق األوربي لحقوق اإلنسان في المدینة ا

ادة  ة  : 10الم اة الخاصة والعائلي ة الحي رام     . 1"حماي درك أن احت ة وت اة الخاصة والعائلي ي الحي ق ف ة الح ى حماي ة عل ل المدين تعم
ة   ة المحلي ن عناصر الديمقراطي ا م صرا هام ر عن ان، يعتب كل آ أي ش ائالت، ب سلطات المحلي. 2. "الع وم ال ذ تق رة من ة األس ة بحماي

ة                     ك من الفرص المماثل ر ذل ى المسكن وغي ة للحصول عل . تكوينها، دون التدخل في حياتها الداخلية، وتمد األفراد بالتسهيالت الالزم
وفير الخدما                                اد الهياآل وت ى إيج ا تعمل عل اج آم ة لألسر شديدة االحتي وفير الحوافز المالي ت ولتحقيق ذلك تقوم السلطات المحلية  بت

ة تماسك أعضاء األسرة وتعمل                  .3." الالزمة لمساعدة األطفال الصغار وآبار السن      ؤثرة لمراقب ة سياسات م سلطات المحلي  تضع ال
  .على القضاء على ظاهرة سوء المعاملة بين أفراد األسرة

وا       تشجع الدول الموقعة على ايجاد جهات للشرطة المحلية على مستو عال من              :  وجود شرطة محلية   26مادة   ل ليكون اءة والتأهي  الكف
  .ويقوم هؤالء الضباط بتطبيق السياسات الوقائية ضد الجريمة آما يشكلون قوة للتعليم المدنى" لألمن والجوار"ضباطا 

  
  )1995 (مشروع إعالن للحق في السكن المالئم

 (“Working for Housing Rights” Conference Planning Committee: Affordable housing Action Group, Centre for 
Equality Rights in Accommodation, National Action Committee on the Status of Women, Shelter for the 

Homeless Foundation, and Urban Core Support Network, meeting in Ottawa ON, Canada, May 1990)   
  ."ومضمون الحيازة للعيش فيه بسالم وآرامةالحصول على مكان آمن وبكلفة معقولة " 
  

  مبادئ توجيهية شاملة : ممارسة اإلخالءات القسریة
ة                     : القسم الرابع " وارد الملكي ى م لجميع األشخاص الحق في سكن مالئم، ويشمل ذلك، ضمن أمور أخرى سالمة المسكن والوصول إل

ى              وينبغي حماية السكان وشاغليه ضد أي أفع      . المشترآة وحمايتها  ال عنف أو تهديدات بالعنف أو غير ذلك من أشكال المضايقة، وعل



ازة                   . وجه خاص ما يتعلق منها بالنساء واألطفال       انوني في الحي ر ق وينبغي أيضًا حماية المسكن وشاغليه ضد أي تدخل تعسفي أو غي
   ."الخاصة أو في حرمة المسكن

  
  )2000 (دستبعاالميثاق األوروبي لحقوق السكن والنضال ضد اال

ضمان سكن قيم وجيد لكل فرد، بصرف النظر عن السن، أو الجنس، أو ... ينبغي لسياسات السكن أن تلبي األهداف والمبادئالتالية"
العرق، أو الجنسية، أو الدخل، بحيث يمكنه العيش بسالم،  وبكرامة ووفق قناعاته وثقافته، وذلك شرط أن يحترم مبادئ بلد 

 ."ي العيش في سالم وآرامةديمقراطي وحق الجيران ف
 
 المبادئ الالزمة للتطبيق. 3

تؤآد المبادئ الواردة في المواد األولية المشترآة بين جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على معايير للعدالة ناتجة عن                     
ل ا            . معظم النظم القانونية في العالم     وري، مث ق الف ادئ التطبي ادئ مب ز           وتشمل هذه المب ر المصير، وعدم التميي لحق اللصيق في تقري

ة وت     -بشكل عام، والمساواة بين النوع االجتماعي      ى العدال ذ  الجندر، وتطبيق حكم القانون؛ بما في ذلك الحصول عل سان   نفي وق اإلن  حق
  .على المستوى المحلي، آما وردت في آل معاهدة، خاصة عن طريق تبني تدابير تشريعية

وق االق    ة الحق د     في حال ة، يع ة والثقافي صادية واالجتماعي ة       ت ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  المصدر  العه
ى ضمان                       ة الطرف يفضي إل دي للدول زام التعاق أن االلت ره ب ا يق ى م دة، عالوة عل األساسي لتلك الحقوق الذي يأتي في صيغة المعاه

، بما في ذلك الحق في سكن مالئم )1، فقرة 2المادة  (أي الدولة،   "  به مواردها المتاحة   بأقصى ما تسمح  "للحقوق  " التحقيق التدريجي "
ادة ( ة ت  ). 11الم إن عملي م ف ن ث ذوم ضمن     نفي ب أن ت ل يج ع، ب ى تراج رض إل ي أال تتع ق ينبغ روف  " الح ستمر للظ سين الم التح

  ." المعيشية
 تلزم الدول بأن تتخذ، بمفردها وعن        ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   العهد الدولي الخاص بالحقو    في   2 من المادة    1آما أن الفقرة    

الحقوق                             ع الكامل ب ق التمت ة لتحقي ي، الخطوات الالزم صعيدين االقتصادي والتقن ى ال يما عل دوليين، الس اون ال طريق المساعدة والتع
 الدول األطراف في هذا العهد بتطبيق هذه المبادئ خارج           حيث تلتزم . المتفق عليها في هذا العهد، وذلك باستخدام آافة السبل المالئمة         

ة ا الدولي ي عالقاته شكل . أراضيها وف م، ي ن ث دولي"وم اون ال ة  " التع صادية واالجتماعي وق االقت ق الحق ي تطبي ًا ف ًا مهم ًا عملي جانب
  .والثقافية، وبالتالي واحدًا من واجبات الدولة األساسية المهمة في تفعيل حقوق اإلنسان

ه والتي           ) عنصر(ا عن الرصد الشامل للحق في السكن المالئم فإنه يتطلب قياسًا لكل حق              أم ة ب في ضوء الحقوق وااللتزامات المتعلق
  :تنشأ عن المبادئ القانونية األساسية التالية

  .تقریر المصير .13
 .عدم التمييز .14
 .المساواة بين النوع االجتماعي .15
 .حكم القانون .16
 ).عدم التراجع/ وصعدم النك(التحقيق التدریجي  .17
 .التعاون الدولي .18

 النهج المعياري الوارد في النظام الدولي لحقوق اإلنسان أن يطرح القائم بالرصد عدد من األسئلة المتعلقة بالتطبيق ليس فقط يويقتض
ن والقابلة للتطبيق على للمحتوى الخاص بحق بعينه، بل أيضًا لتلك المبادئ الالزمة المشترآة بين المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسا

 الحق في نفيذوهذا الجزء يرشد القائم بالرصد إلى تطبيق هذه المبادئ الستة الالزمة في احترام والدفاع عن وتعزيز وت. جميع الحقوق
 .السكن المالئم واألرض

  
a. تقریر المصير  

  وصف عام
ا           ة        إن مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب يعتبر مبدأ عام من مب شترآة الفعلي اتج عن الممارسة الم دولي الن انون ال دئ الق

ام             . للدولة في تأسيس عصبة األمم     م المتحدة ع اق األم ى في ميث رة األول ه للم م تقنين ذي  1945ومع ذلك، فإن تقرير المصير قد ت ، ال
  :يسعى إلى مقاصد األمم المتحدة، ومنها

ا                         إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احت        . 2 أن يكون لكل منه شعوب وب ين ال وق ب سوية في الحق ذي يقضي بالت دأ ال رام المب
  : من الميثاق على55 آما تنص المادة 1166...تقرير مصيرها، وآذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

ذي يقضي   رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين        "  األمم مؤسسة على احترام المبدأ ال
  :بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة على

صادي       ) أ( دم االقت ور والتق ل التط وض بعوام رد والنه ل ف صل لك تخدام المت باب االس وفير أس شة وت ى للمعي ستوى أعل ق م تحقي
  1167واالجتماعي،

سي) ب( ة   تي ور الثقاف ي أم دولي ف اون ال ز التع ا، وتعزي صل به ا يت صحية وم ة وال صادية واالجتماعي ة االقت شاآل الدولي ول للم ر الحل
  والتعليم،

                                                 
 ). 2 (1، المادة 1945 يونيه 26 الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، 1166
  .55، المادة "التعاول االقتصادي االجتماعي الدولي" المرجع السابق، الفصل التاسع، 1167



ين                            ) ج( ق ب دين، وال تفري ة أو ال سبب الجنس أو اللغ ز ب أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تميي
    ".مراعاة تلك الحقوق والحريات فعالالرجال والنساء، و

سان   وق اإلن ق حق المي وتحقي رام الع ز االحت اعي، تعزي ائي وجم ادي وثن ة، ومن خالل عمل أح ى آل دول ه واجب عل م، فإن ومن ث
ادة            رة    2والحريات األساسية وفقًا لميثاق األمم المتحدة، والذي توضح الم ة، عل            2، الفق المي لعضوية الدول ه، الواجب الع ى النحو    من

  : التالي
بااللتزامات التي أخذوها  لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية         "

  ".على أنفسهم بهذا الميثاق
م ا       ى مستوى نظام األم ًا عل ه قانوني سها   وقد تم التأآيد على مبدأ تقرير المصير على نحٍو تدريجي وتعريف ذ تأسي م   1168.لمتحدة من  وت

ام                    ا في ع م تبنيهم ذان ت سان الل وق اإلن دوليين الخاصين بحق دين ال ر في العه  1966.1169توضيح الداللة المادية لتقرير المصير أآث
ادة  رة  (1والم دوليين ) 2فق دين ال ين العه شترآة ب ا   : الم د الخ ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت اص ب د الخ ص العه

  : بالحقوق السياسية والمدنية، تسعى إلى ذلك
ة عن              ة التزامات منبثق ا إخالل بأي ة دونم ا الطبيعي ا وموارده دافها الخاصة، التصرف الحر بثرواته عيًا وراء أه شعوب، س ع ال لجمي

ان أي شعب       وال يجوز   . مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي            ة حال حرم في أي
  .من أسباب عيشه الخاصة

سكن              /آذلك فإن طريقة ممارسة األشخاص     درآون بواسطتها الحق في ال ي ي المجتمعات المعنية لدور فعال في تحديد المصطلحات الت
دول      . المالئم تعد أيضًا موضوع للحق اللصيق في تقرير المصير     يس لل شعوب، ول ة    ومع ذ . فتحديد المصير هو حق لل إن الدول ك، ف ل

دولي                  ام ال انون الع هي الشخصية القانونية الملزمة بضمان حماية والدفاع عن وتعزيز وتحقيق تقرير المصير آواجب يندرج تحت الق
 1170.وأيضًا بصفته المقوم األساسي إلثبات شرعية الدولة نفسها

اط والتع     ن األنم وع م دٍد متن ي ع ر ف ذي يظه ق، وال وم وح صير آمفه ر الم ى   إن تقري ة عل ة الفعال سيطرة المحلي رات الخاصة بال بي
ز    ي التميي و ف ا ه ومي آم تقالل ق ارجي؛ أي اس ي أو خ ر مصير داخل ضمن تقري د يت يم، ق ع أو إقل ات داخل مجتم التطورات والعالق

ة المعترف                       ر مصير داخل الحدود الدولي ا، أو وحدة تقري ة المعترف به ة   الرسمي لوحدة تقرير مصير داخل حدودها الدولي ا لدول به
 1172. وذلك في التطورات والعالقات المؤثرة عليه آدولة مستقلة 1171موحدة، أو السيطرة الفعالة لمجتمع

م المتحدة           )1984" (الحق في تقرير مصير الشعوب    " على   12في تعليقها العام رقم      سان في األم وق اإلن ة بحق ، أعطت اللجنة المعني
  : ق تقرير المصير، على النحو التاليتوجيهاتها بصدد التزامات الدول المرتبطة بح

ادة  .89 ر الم ه، تق دة ومبادئ م المتح اق األم الًً بمقاصد ميث ع 1عم أن لجمي سياسية ب ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه
رام الفعلي                        . الشعوب حق تقرير مصيرها    ضمان واالحت ه هو شرط أساسي لل ة خاصة، ألن تحقيق ر المصير بأهمي ين ويتّسم حق تقري

انون            . لحقوق اإلنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها       ام الق ا من أحك ر المصير حكم ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقري
دين     1الوضعي في آال العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة   ا في العه  بصورة مستقلة عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليه

  . وقبل هذه الحقوق
رتين     1المادة وتكرس   .90 ا 2 و1 حقا غير قابل للتصرف لجميع الشعوب وفقا لما جاء وصفه في الفق ذا الحق،    .  منه فبمقتضى ه

افي              "تكون الشعوب حرة     اعي والثق ادة    ". في تقرير مرآزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتم وتفرض الم
ام أخرى               و. على جميع الدول األطراف التزامات مقابلة      هذا الحق وااللتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بتنفيذه ال يمكن فصلها عن أحك

 . للعهد وقواعد القانون الدولي
ادة           .91 شمل الم ارير ت ديم التق ارير يعطي       إ، ف 1وعلى الرغم من أن التزامات جميع الدول األطراف بتق ذه التق ط من ه ل فق ن القلي

ادة       . مادة المذآورة شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات ال       ا الم ارير تتجاهل تمام  وتعطي  1وقد الحظت اللجنة أن الكثير من هذه التق

                                                 
قرار " السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية "؛7 ، الديباجة والمادة)1960(ستقالل لبلدان وشعوب مستعمرة     منح اال  إعالن بشأن  انظر على سبيل المثال،      1168

ز العنصري              7-5،  2-1: ، الديباجة والفقرات  )1962) (17 (1803الجمعية العامة    ع أشكال التميي واد    )1965(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جمي  و  1، الم
شأن التق     5 اعي      ؛ إعالن ب اء االجتم واد  )1969(دم واإلنم دولي                3،  2: ، الم انون ال ادئ الق ه؛ إعالن مب اني من دأ  : "، الديباجة وخاصة    )1970(، والجزء الث مب

شعوب    اعي إعالن حول العنصر واالضطهاد العنصري         "الحقوق المتساوية وتقرير المصير لل ادة  )1978(؛ المجلس االقتصادي االجتم ؛ 9 و 5، 3، 1، الم
 . 8، 6، 1الديباجة والمادة ) 1986(حول الحق في التنمية إعالن 

دة                      1169 م المتح  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألم
اذ  ، تاريخ ب   1966ديسمبر  / آانون األول  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف   2200 اني    3: دء النف انون الث اير   / آ ادة     . 1976ين ا للم دولي الخاص      . 27وفق د ال والعه

دة                            م المتح ة لألم ة العام رار الجمعي ع والتصديق واالنضمام بموجب ق د وعرض للتوقي سياسية اعتم  16المؤرخ في   ) 21-د( ألف  2200بالحقوق المدنية وال
  .49، وفقا للمادة 1976مارس / آذار23: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/آانون

  .إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم" ، والتي تذآر أن 21اتساقًا مع مبدأ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  1170
ـ              1171 زة آ موعة من األشـخاص  مج" في حين إن التعريف القانوني ألمة وشعب يبقى محل جدال، فإم محكمة العدل الدولية قد عرضت معايير خاصة بمجتمع، له حقوق ممي

يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة بهم ومتحدين في الهوية والعرق والدين واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية مـن     
." وتقديم العون المتبادل بين بعـضهم الـبعض       الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأكيد على تعليم وتربية أطفالهم بما يتوافق مع روح  وتقاليد عرقهم                  

  . 21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم 
ا   : السيادة، وتقرير المصيراالستقالل،  " Hurst Hannumمن أجل إلمام شامل للحق في تقرير المصير، وتطبيقاته، انظر هرست هانوم1172 وق المتصارع عليه ". تسوية الحق
 ).1996مطبعة جامعة بنسلفانيا، : فالديلفيا(



دول األطراف          . معلومات غير آافية بشأنها أو تكتفي باإلشارة إلى قوانين االنتخاب          دم ال دا أن تق ه ج وترى اللجنة أن من المرغوب في
 .1تقارير تتضمن معلومات عن آل فقرة من فقرات المادة 

ا، من ممارسة                    1 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة     .92 ن، عملي ي تمك سياسية الت ، ينبغي للدول أن تصف اإلجراءات الدستورية وال
 . هذا الحق

وغ                     2وتؤآد الفقرة    .93 ى بل شعوب، في إطار سعيها إل  جانبا خاصا من المحتوى االقتصادي لحق تقرير المصير، أال وهو حق ال
ي    ة، ف دافها الخاص صر"أه اون         الت ضيات التع ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام الل بأي ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده ر بثرواته ف الح

شه              . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي          ان أي شعب من أسباب عي ة حال حرم وال يجوز في أي
دول". الخاصة ع ال ى جمي ة عل ات مقابل ذا الحق واجب دوليويرتب ه ع ال ى المجتم ة عوامل أو .  وعل ى أي شير إل دول أن ت وينبغي لل

ع    ي التمت ك ف ؤثر ذل دى ي ى أي م رة، وإل ذه الفق ام ه ا ألحك ة خالف ا الطبيعي ا وموارده صعوبات تحول دون التصرف الحر بثرواته
 . بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد

إذ إنها تفرض التزامات محددة على الدول األطراف، ال فيما يتصل بشعوبها      تتميز بأهمية خاصة     3وفي رأي اللجنة أن الفقرة       .94
ذا                   وحسب، وإنما أيضا تجاه جميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصير، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة ه

د،           " تنص على أنه     وهي. وتتأآد الطبيعة العامة لهذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها         . الحق ذا العه دول األطراف في ه على ال
ى             اليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عل ذاتي واألق الحكم ال ة ب ر المتمتع بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غي

ان     فااللتزا". تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة       ا إذا آ مات موجودة بصرف النظر عم
دول األطراف في                . أحد الشعوب الذي يحق له تقرير المصير يخضع لدولة طرف في العهد أم ال              ع ال ه ينبغي لجمي ك أن وينتج عن ذل

ذه اإل   . العهد أن تتخذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام هذا الحق            جراءات  وينبغي أن تكون ه
دول عن              اإليجابية متفقة مع التزامات الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، وبصورة خاصة، يجب أن تمتنع ال

ر المصير                      لبيا في ممارسة حق تقري أثيرا س ارير       . التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى والتأثير بذلك ت وينبغي أن تتضمن التق
  .وفاء بهذه االلتزامات وعن التدابير المتخذة لهذه الغايةمعلومات عن ال

 من العهد، تشير اللجنة إلى الصكوك الدولية األخرى التي تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، 1وفيما يتصل بالمادة  .95
ة      وخاصة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثا         ه الجمعي ذي اعتمدت م المتحدة، ال ق األم

 )).25-د(2625قرار الجمعية العامة  (1970أآتوبر / تشرين األول24العامة بتاريخ 
ة                        نفيذوترى اللجنة أن التاريخ أثبت أن ت       .96 ات ودي ة عالق سهمان في إقام ذا الحق ي رام ه ر مصيرها واحت شعوب في تقري  حق ال

 . التفاهم الدوليينوتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم و
 

  تقریر المصير بالتطبيق على المجتمعات
دي (قد أوحت به معايير القانون الكالسيكي " طاقم األدوات"إن تقرير المصير آواحد من المبادئ الالزمة الواردة في     ) العرفي والتعاق

سان  1ي المادة وفي ضوء هذه أو تلك، يعد تقرير المصير ثابتًا قانونيًا ف     . وأيضًا المطالب الشعبية   وق اإلن .  المشترآة بين معاهدات حق
ق         ة، يطب اقم األدوات "وباستخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأداة أساسية متكامل ى نحو   " ط وعل

  .  من العهد، والتي تضمن الحق في السكن11خاص هذا المبدأ الالزم على المادة 
  

ستند    " تقرير المصير"يق وبالعمل على تحق  ع، ي اقم األدوات "إلى أقصى حد، على مستوى المجتم شعبية     " ط ى عدد من األدوات ال عل
شفهية     ( د   ) معظمها بيانات مدونة ومصدقة، إلى جانب تلك الضاربة بجذورها في األحاديث ال د    " حق "والتي تؤآ المجتمعات في تحدي

  .  الحقًاهعريف تسوف يردوالمقصود به ف" المجتمع"وعن . مصيرها
  

م               لقد صار تقرير المصير من الحيوية مثله مثل أي حاجة ترسخ حقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ الالزمة األخرى المتمثلة في حك
سان              -القانون، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع االجتماعي       وق اإلن ع حق سق مع جمي دولي المت ى مستوى    .  الجندر، والتعاون ال وعل

الي،   " حاجات "عد الكلي لهذه المبادئ، فإنها تصبح جميعها        الُب ة وبالت وق "مجتمعي ى       " حق ضيًا إل ا مف ي يصير غيابه سها الت  بالدرجة نف
  . انتهاك لعدد من الحقوق الفردية المنفصلة وقد يفضي إلى سقوط مجتمع أو ربما زواله

  
الناتجة عن سياسات    " اإلبادة الثقافية "و" اإلبادة العرقية "حقيقية للـ   وينبغي مالحظة أن الدول األعضاء وغيرهم قد اعترفوا بالمشكلة ال         

م                 ة رق دان          107الدمج بالدرجة التي فرضت ضرورة إعادة آتابة اتفاقية منظمة العمل الدولي ة في البل شعوب األصلية والقبلي  حول ال
سنة   بشأن الشعوب األصل169 االتفاقية رقم    ي، وتبن )1956(         المستقلة لسنة    ة  ) 1989(ية والقبلية ل سائل   . في النهاي ومن الم

م                     ة رق ة العمل الدولي واد من        169ذات الصلة بممارسة تقرير المصير، مسألة حيازة األرض التي تعالجها اتفاقية منظم -13 في الم



انون ال      " الشعب"، في حين تتنصل من أن يكون مصطلح         19 ة آمصطلح في الق ًا لحق   (دولي في االتفاقية ذو دالالت تطبيقي أي مانح
  ).تقرير المصير

ًا          " الشعوبية"ومع ذلك، فإن التوابع والمغبات اإلنسانية للحرمان وليست      ة أي سألة حيوي ر المصير م ي تجعل من تقري القانونية هي الت
تم   اومن ثم، فقد أصبح تقرير المصير الجم      . آان الضحايا  د   (عي حق للمجتمعات، حتى ولو لم ي تم بع م ي ـ     االع) أو ل ا آ م دولي راف به ت

ة ل         "أمة"أو  " شعب" ائج المريع اء المجتمعات آحق         ل، ضرورة لتجنب النت ان، وضمان بق ر عرضة     –حرم  خاصة المهمشين واألآث
رًا و       سريًا، أو إجراءات                       /لالنتهاك آهؤالء الذين يواجهون تطهي ة، أو إخالءًا ق صريًا من خالل إدارة عسكرية، أو عولم أو فصًال عن

ة ا -تنموي شكل      هن ًا أو ب واء فردي ة س ات الدامج ردده الحكوم ا ت صيري، بغض النظر عم وي وم ي حي صير المحل ر الم صبح تقري ي
  . في حقوق اإلنسان، يكون اإلنسان هو من له أوًال وأخيرًا االحترام، والحماية والتعزيز والتحقيق. مشترك

إن مصطلح         من هذا المنطلق، وباالعتراف بأن تقرير المصير يمكن أن يكون داخلي               ًا، ف ة      "ًا أو خارجي ر المصير الداخلي " وحدة تقري
ى حدى                    ذا      . آمصطلح فني للقانون العام الدولي ينطبق في حالة الجماعة أو المجتمع، ويكون خاضعًا لتفسير آل حالة عل د يرجع ه وق

ابالً        . إلى المكان المستحق ألقلية من األقليات أو أحد الشعوب األصلية          ائز أن يكون ق راء            ومن الج ى مجتمع من فق ضًا عل ق أي  للتطبي
وق أخرى      /أو حسن حالهم محل تهديد ومن ثم يصبح تقرير مصيرهم حاجة      /الحضر، خاصة إذا آان بقائهم و      ل حق حق ويقتضي تفعي

  ).مثل الحق في الحياة، السكن المالئم، الثقافة، الصحة، الخ(
  

ر المصير سواء خ          على أية حال، البد للمُ     ى أن            طالب بالحق في تقري د عل انوني للتأآي ار الق ه التحدي واالختب ًا أن يجاب ًا أو داخي ارجي
سلبي    .  مع الحقوق األخرى- أو على األقل هو في توازن-المطلب ال يتصارع على أي مستوى   أثير ال وهذا ما قد يعني ضمان عدم الت

ر مصير اآل       ى حق تقري اعي       خرين، وال لتقرير المصير على القيم البيئية العامة، وال عل وع االجتم ين الن ساواة ب ساء في الم  - حق الن
  .الجندر، واألمان الشخصي، والسالم واألمن اإلقليمي، الخ

دمها                    ولكن ما هي المعايير الخاصة بالحقوق الصادقة الفعلية لتقرير المصير المحلي في ضوء القانون الدولي بتطوره؟ المعايير التي ق
ش    ( آوبو   -مارتينيز م المتحدة        عوب األصلية،  دراسة التمييز ضد ال ة األم ر     E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4وثيق  رسخت الكثي

ـ         . حول التفكير في تقرير المصير بالنسبة للشعوب األصلية والحقوق المنبثقة          اييره الخاصة ب شعب "وبناًءا على مع األصلي يمكن    " ال
ذا المجتمع        للخواص المشكلة لمجتمع ذو حق في المطالبة بتقرير مصير داخلي أو خارجي            دفق        ) 1( أن يكون ه ى ت ًا عل ابقًا تاريخي س

ه الحق في     / يعرف نفسه آشعب) 4(يشغل إقليم أو أرض قابلة للتحديد و) 3(يمتلك إعزاءات ثقافية مميزة،     ) 2" (خريناآل" مجتمع ل
  . تقرير المصير

  
  التعریف القانوني ألصحاب الحق في تقریر المصير

دول                      " األمة"أو  " بالشع"تعد التعريفات الخاصة بـ      سبة لل ام بالن شكل ع ذة ب ر محب ر المصير، غي ة في تقري وق القانوني أصحاب الحق
ة              ة "وحكوماتها المستقرة، ما لم يكن التعريف ينطبق على إحدى الدول القائم ة  -دول دعي              ".  أم دول سوف ي دًا من ال ل ج الطبع القلي وب

ل        عب أص ة ش ون بالدول ه، أي أن يك ف علي ذا التعري اق ه دة   انطب لية واح ة أص ا، البرت (ي أو أم تثناء، وربم تبعدنا غباس ال، إذا اس
ر المصير             ). المهاجرين ة تعريف تقري م         (وقد تولت الجمعية العامة مهم رار رق ). 1960 دسيمبر    14،  }15 {1514خاصة في الق

سطين،       أنجوال، الجزائ  (وُوضع ذلك التعريف على نحٍو نموذجي لينطبق على حاالت التخلص من االستعمار              ق، فل ا، موزمبي ر، ناميبي
في ضوء التخلص " أمة"شعب و "وفي رأيها االستشاري حول ناميبيا، اعترفت محكمة العدل الدولية بالناميبيين آـ    ). بورتو ريو، الخ  

ـ                 . من االستعمار آقيمة، وغرض    ي لل إن التعريف الفعل انوني، ف ذا المرجع الق شعب "وبالرغم من ه ة "و" ال زال مح    " األم ل جدل   ال ي
  . ألسباب سياسية وعملية

دينا تعريف في        " الشعب"باإلضافة إلى التوجيهات المتعلقة بـ    ر المصير، ل وق تقري ين لحق الذي يتضمن شعوبًا أصلية آأصحاب علني
و           ." مجتمع"القانون الدولي لما يشكل      ارتينز آوب ذي عرضه م اعي ال سق الرب  سالف (وتعريف المجتمع ال ينحرف بشكل دال عن الن

ذآر ين    و).  ال ا ب ًا م ة عرقي ة والترآي ات اليوناني ل المجتمع ايير لتحوي صنيف مع ة ت ي حال ى ف ة األول ة الدولي ر المحكم ا عب أتي إلين ي
  :جمهورية ترآيا واليونان بعد الحرب العاملية األولى

  
دي              م ومتح دين     مجموعة من األشخاص يعيشون في قطر أو موقع ما ولهم عرق ودين ولغة وتقاليد خاصة به ة والعرق وال ن في الهوي

ا يتوافق                          الهم بم ة أطف يم وتربي ى تعل واللغة والتقاليد بعاطفة من التضامن وبرؤية من الحفاظ على التقاليد، وشكل عبادتهم، والتأآيد عل
  1173.مع روح  وتقاليد عرقهم وتقديم العون المتبادل بين بعضهم البعض

  
وم       ) نقل السكان (من رأي المحكمة    وإذا نحينا جانبًا احتمالية أال يكون الغرض         ه الي ر مسموح ب ذي         1174غي انوني ال إن التعريف الق ، ف

ر ألن بعض          " الشعب"فتعريف  ". أمة"أو  " شعب"يعد في الحقيقة أقل غموضًا من       " مجتمع"تقدمه المحكمة للـ     شكل آبي اًً ب يظل خادع
دول فى     .  سيطرتهم على األرضأو/الدول تجده بمثابة صندوق باندورا السياسي الذي قد يتحدى سلطتهم و  وحتى اآلن تصر بعض ال

في الخفوت أو  " شعوب/شعب"بحيث يأخذ استخدام مصطلح " السكان األصليين"المقابل على تقديم المصطلح الفارغ من محتواه وهو      
ة                            وق المترتب ا يخص الحق شعب فيم ذا ال اء ه سبة لمطالب أبن ذلك الحال بالن ستحقة والحافظة    النقصان إلى أن يصبح مهجورًا، وآ  الم

                                                 
  .21، )1930ليدن، سيزوف،  (1939 يوليو 13، 17محكمة العدل الدولي الدائمة، المجتمعات اليونانية البلغارية، الرأي االستشاري رقم ."  1173
أبعاد حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها نقل "،  ,Aun al-Khasawneh and Ribot Hatanoخاصاونه وريبوت هاتانو انظر تقرير المقرر الخاص عون ال  1174

 ..E/CN.4/Sub.2/1993/17" السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات،
  



ى     . لنفسها والمرتبطة بتقرير المصير    ر المصير عل ه   " مجتمعات "ومع ذلك، فإنه إذا آان المرء يتطلع إلى طريقة لتطبيق تقري د ل فالب
  . من االستعانة بالتعريف الذي ذآرناه لمحكمة العدل الدولية آمرجع

  
شاري ا  رأي االست ة أن ال ضًا، حقيق ا أي ة هن ر ذو الدالل دد األم ًا ضيقًا ومح ه غرض صودًا ب ان مق ة آ ي للمحكم ن . لتعريف م يك ث ل حي

انون        اك واضح للق ة انته لالعتراف بحق تقرير مصير خارجي، بل لترشيد خطة نقل سكان، والتي آانت ستعتبر إذا وقعت اليوم بمثاب
ي ي              . العام الدولي  سانية الواضحة الت ا تنحرف عن               وهذا ال يرجع فقط لغياب التوافق، والمعاناة االن ضًا ألنه ل أي سكان، ب ل ال سببها نق

ر المصير                           ل الحق في تقري ى سبيل  تفعي ة عل ديره الدول ذي ت ديمقراطي، ال م ال ـ  -المفهوم األآثر أساسية لفن الحكم المعاصر والحك  ل
اس اخف         .  مواطنيها جميع ن    ومن ثم، فإن نقل السكان ومطالب تقرير المصير الخارجي إنما تعمل آجهاز حساس لقي ة في ف اق الحكوم

  . الحكم الفعال
  

أمم، على غرار ما فعلت / وهذه األطروحة حول تقرير المصير قد أبرزت بشكل جلي مفاهيم وتعريفات لمجتمعات بها شعوب
األآثر من ذلك أن القيم التي تدعمها تلك المفاهيم متشابهة، وآذلك يجب أن تكون . المحكمة الدائمة للعدل الدولية وبشكل فعال

إيجازًا يمكن القول، . الضمانات التي تعد بمنع العواقب األسوء الناتجة عن انتهاآات حقوق اإلنسان ضد أي جماعة غير معترف بها
فإن " طاقم األدوات"وبغرض ترقية حقوق اإلنسان من خالل . إن تقرير المصير له تعبير محلى وأساس مجتمعي وأساس آحق

أو بقاء واستمرارية المجتمع /تحتفظ بحق ومسئولية تحديد مآواهم الخاص، وروح الشعب و" الشعوب/األمم"وأيضًا " المجتمعات"
 .بكرامة في مكان عيشه

 
  تقریر المصير بالتطبيق على األمن البدني والخصوصية

مة في تحديد بالتطبيق على الحقوق المطابقة لألمن البدني والخصوصية يؤآد تقرير المصير آمبدأ الزم، الحق اللصيق لكل شعب وأ
وتنطبق الميزة نفسها على المجتمعات التي . وحداته اإلدارية واإلقليمية/شروط ومتطلبات األمن البدني والخصوصية في وحدته

ومن ثم فإنه بالنسبة للشعوب في حالة . يرتبط تقرير المصير فيها بخصوصية محلية، عاآسة رضا الشعب موضع تقرير المصير
مطلوبًا لتحقيق الحقوق " تشاور حقيقي"تأثرين، يصبح التدبير الخاص بتقرير المصير والمؤآد من خالل آهذه، أو أشخاص آخرين م

  .المطابقة في األمن البدني والخصوصية في مجال السكن
  

  عدم التمييز 
  وصف عام

نظم القانو                        ين أغلب ال شترآًا ب سان م وق اإلن ى مستوى        عدم التمييز، مثله مثل تقرير المصير، هو حق لصيق من حق سية عل ة الرئي ني
  .فهو يسفر حتمًا عن حرمان من حقوق وحاجات اإلنسان. العالم، فغياب التمييز على أي أساس تعسفي هو مطلب أساسي للعدالة

واد                       سان، يتجسد واضحًا في الم وق اإلن وبناء على ما له من مرآزية، فإن مبدأ عدم التمييز يعد بالتالي واحد من المبادئ الالزمة لحق
  . األولى لكل معاهدة رئيسية من معاهدات حقوق اإلنسان

ات               ع اإلعالن دة لجمي إن عدم التمييز، وما يتعلق به من التزام الدول األطراف من ضمان عدم التمييز، نجده مكرسًا في الديباجة الممه
  .مم والشعوب بعضها البعضالدولية والقرارات المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، والحكم والعالقات بين ووسط الدول واأل

ق                          دأ الزم للتطبي ا؛ آمب ى منهم ادة األول سان؛ الم وق اإلن دوليين لحق دين ال ين العه شترآًا ب ز م وري يأتى عدم التميي وق   الف ع الحق  لجمي
اذ                1175.المتضمنة في هذه اآلليات    دول األطراف باتخ ان ال سفة ويلزم  الخطوات    فالعهدان يحّرمان المعاملة التفضيلية أو العقابية المتع

ز                دون مفاضلة أو تميي وق ب ضمان ممارسة الحق دين، أو              "الالزمة ل ة، أو ال ون، أو الجنس، أو اللغ سبب العرق، أو الل وع ب من أي ن
  1176."الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

  
  :التمييز العنصري بأنه) 1965(ضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعرف االتفاقية الدولية للق

ستتبع          " ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الق
سياسي              تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أ            دان ال ساواة، في المي دم الم ى ق و ممارستها، عل

  1177."أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة
ز                    دأ عدم التميي ة خاصة لمب والمادة الخامسة من هذه االتفاقية تعرض التصنيف التاريخى األول للحق اإلنساني في السكن، مع مرجعي

  : من المبادئ الالزمةآواحد
ة           2إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة         من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكاف

انون،           ام الق ساواة أم ي، في الم ومي أو اإلثن يما  أشكاله، وبضمان حق آل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل الق ال س
  .الحق في السكن) 3: .... (الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية) هـ: .... بصدد التمتع بالحقوق التالية

اده       م، مف ز مه زغ تميي صددها، يب رت ب ي ج اريخ المفاوضات الت ة وت تعراض االتفاقي د اس ن    : وعن ل م ة آ ين أن مكافح ي ح ه ف إن

                                                 
الت   1175 ز ب دم التميي دأ ع وري لمب ق الف ة للتطبي ات القانوني شأن االلتزام اد ب ن االسترش د م سكن   لمزي ول ال اص ح رر الخ ر المق ر تقري سكن، انظ ي ال ق ف ى الح طبيق عل

  . .E/CN.4/2002/59المالئم
 . 1 . 2؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 . 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 1176
، ودخلت 1965، ديسمبر،  of 21 (XX) 2106على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار ، االتفاقية الدولي للقضاء 1المادة 1177

 . 1969 يناير 4حيز التنفيذ في 



ا           " لتمييز العنصري وا" العنصرية" ة يجب مكافحته ة ذهني د حال ا إال أن العنصرية تع تأتي ضمن التزامات الدول األطراف وحكوماته
ز العنصري هو    . من خالل إجراءات تتضمن التعليم وجهود أخرى للوصول إلى تحول ثقافي واجتماعي نحو مناهضة التمييز              والتميي

د، في تج          ذي يع وق اآل          التفعيل الحقيقي لالضطهاد، وال ادي لحق اك م ه ووجوده، انته اء لممارسة أو            . خرين لي أي فعل رسمي أو إلغ ف
  ."التطبيق التدريجي" للدولة، غير خاضع للـ فوريالتغاضي عن تمييز عنصري يعد انتهاآًا اللتزام 

د أيضًا في أنساق أخالقية، وهو موجو. التمييز العنصري له في الواقع جذور تاريخية    ) 2(العنصرية النظرية و  ) 1(وهذا التفريق بين    
  :، الذي يعترف بوجود التفرقة، ولكن من ناحية أخرى، يبتغي أو يدعو إلى عدم ممارستها في الواقع"القرآن الكريم"حيث جاء في 

وى وا                       دلوا اعدلوا هو أقرب للتق ى أال تع وا اهللا إن  يا أيها الذين ءامنوا آونوا قوامين هللا، شهداء بالقسط وال يجر منكم شنئان قوم عل تق
 1178.اهللا خبير بما تعملون

سية                      ورة الفرن اء الث شعار      . والتفريق األخالقي الذي وجد ذو صلة أيضًا في هذا السياق جاء بعد ذلك بألف عام تقريبًا، أثن ان ال ا آ وقته
ساواة، اإلخاء     "الثوري والدعوة األخالقية لحقوق اإلنسان والمواطن يتمثل في          ة، الم ا جاءت   ." الحري ة       وبينم ثالث مرغوب صفات ال  ال

شريعهما          م ت ذان ت ا الل ط هم د حظيت آصفة بتطوير       . وضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي جديد فإن الحرية والمساواة فق ا اإلخاء فق أم
ة يمكن أن تتخذ       .  فرضها إمكانيةوتشجيع من قبل الدولة والمجتمع المدني بطريقة فاقت          ومع ذلك، فهناك مدى من اإلجراءات العملي

  .  سبيل عدم التمييز على أرض الواقعفي
ومن الموروث في مبدأ عدم التمييز فهم أن البرامج التي تقدم رسميًا مزايا ألشخاص وجماعات تعرضوا تاريخيًا للتمييز العنصري ال 

شخاص والجماعات على العكس، فالقانون العام الدولي يدعو الدول إلى توفير مساعدة إضافية لأل. تعتبر مشكلة لتمييز غير قانوني
  1179. تعويضي لنماذج ماضية من الحرمانتوآيدي أو فعل إيجابي/ أو الحاضر، آتمييز تصحيحي/تمييز في الماضي وللالمعرضين  

 
  عدم التمييز بالتطبيق على األمن البدني والخصوصية

 يكون األفراد والجماعات محرومين من  يضمن مبدأ عدم التمييز أالاألمن البدني والخصوصية،بالتطبيق على الحقوق المطابقة في 
وهذا ما يتعلق بالتزام الدول أيضًا بتأمين قوة القانون، والحماية . فرص الحصول على أمنهم وخصوصيتهم في أو حول المنزل

ة، أو واالنتصاف، وأن تكفل عدم إنكار هذا الحق من قبل أي طرف سواء عام أو خاص ألسباب تتعلق بالعرق، أو اللون، أو العقيد
العجز /االقتصادية، أو اللغة، أو القدرة/ النوع االجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الرأي السياسي، أو المكانة االجتماعية

وبالنسبة للشعوب األصلية القبلية أو . البدني، أو الملكية، أو أي شكل لعمل مشروع، أو نسب، أو أي معيار أخر أصلي أو تعسفي
متمرآزة، تلتزم الدولة التزامًا فورًا باالعتراف بحقها في األمن البدني والخصوصية في القانون وفي األمور اإلدارية شعوب أخرى 
 de facto  أو فعلي de jureقانوني وبالمثل، ال تمتلك أي دولة السلطة القانونية لممارسة أو التغاضي عن تمييز 1180.سواء بسواء

التمتع باألمن البدني والخصوصية ألي عضو في أي جماعة، خاصة إذا ما آانت في صالح يفضي إلى فقدان أو نفي الحق في 
  . جماعة أخرى وبصورة غير عادلة

أو الحاضر، /ويدعو القانون العام الدولي الدول لتقديم مساعدة خاصة لألشخاص والجماعات الذين تعرضوا إلى تمييز في الماضي و
 حيث ينسحب هذا العمل التعويضي على 1181.تي تصحح ما وقع سالفًا من أنماط الحرمانآما هو في برامج العمل التعويضي ال

  .الحقوق المطابقة ألمن البدني والخصوصية
 
  

   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي 
  وصف عام

ذ    ( الجندر   -بالرغم من القبول العالمي لمبدأ المساواة بين النوع االجتماعي         دولي، إال أن        ) آرالدور االجتماعي لألنثى وال انون ال في الق
اعي                    دور االجتم ى أساس ال ز في سكنهن عل ساوية ويتعرضن للتميي ساء    .  آثير من النساء محرومات من المعاملة المت حوالي ثلث ن

ل من            الم   1% العالم قد يكونوا بال مأوى، يعشن في ظروف سكنية غير مالئمة ويملكن أق ر    1182. من ممتلكات الع ين الفق اطع ب  والتق
ل أخرى و سن،    (عوام ة، ال ة العرقي سي، األقلي ه الجن ة، التوج ة االجتماعي رة، الطبق ين، الهج شعوب األصلية، الالجئ ة، ال ل الطبق مث

ة الحصول     . إنما يزيد من تهميش المرأة) العجز، الترمل، الجنسية أو المواطنة، الخ   اقص إمكاني ر، وتن وفي سياق التأنيث المتزايد للفق
خذ في التزايد في أوضاع   آ وتدمير البيئة الطبيعية، وهو ما يتسارع مع عملية العولمة، فإن المرأة توضع وبشكل               على الخدمات العامة  

  .ال تملك فيها سكنًا مالئمًا
ويمكن أن يسفر األمر آذلك عن انتهاك لحقوق إنسانية أخرى للمرأة مثل الحق             . وإنكار السكن المالئم للمرأة يعد انتهاآًا لحقوق المرأة       

سياسية           ال         (في الحياة، والمعيشة، والغذاء المالئم، والعمل، والمشارآة ال ى سبيل المث سكن        ). حق التصويت عل ى ال اد إل خاصة االفتق
، العنف ختطافعلى سبيل المثال، العنف المنزلي، اال (المالئم يمكن أن يجعل المرأة أآثر عرضة ألشكال مختلفة ومتنوعة من العنف             

  ).بين الجنسين والنوع االجتماعي ضد العامالت المهاجرات، الخالقائم على التفريق 
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د ذآر        -والحق في عدم التمييز في العالقات ما بين األنواع االجتماعية          سان، ق  الجندر آواحد من المبادئ الالزمة في تفعيل حقوق اإلن
ادة             سان، الم وق اإلن ز   (2بشكل عام في اإلعالن العالمي لحق ضًا ورد ) عدم التميي ة        وأي ه في استخدام لغ ى مستوى اإلعالن برمت  عل

اعي        ." إن الجميع متساویين أمام القانون    " و للجميعحقوق اإلنسان    وع االجتم ين الن ساواة ب  -على المستوى األآثر تحديدًا، ظهرت الم
ذا العهد بضمان مساواة الذآور     تتعهد الدول األطراف في ه    : "آمبدأ الزم ملزم في المادة الثالثة المشترآة بين العهدين الدوليين         الجندر  

  ."واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد
ادة   1183).سيداو(وقد تم تنقيح هذا المبدأ في االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة                   13 حيث تلزم الم

طراف في االتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية، لكي                  الدول األ 
ك من أشكال                               ر ذل اري، وغي رهن العق ى القروض المصرفية وال وق الحصول عل رأة حق ين الرجل والم ساواة ب تكفل على أساس الم

ة     2 االتفاقية، فقرة     من 14في المادة   . االئتمان المالي  يداو "، تتناول اتفاقي شكل محدد    ،"س ساواة مع        ، وب ى أساس الم رأة عل وق الم  حق
المرافق الصحية                             ق ب ا يتعل م، خاصة فيم شي مالئ ع بمستوى معي الرجل في المستوطنات البشرية آحقها في المناطق الريفية في التمت

ى القروض   واإلمداد بالكهرباء والمياه والمواصالت، والتعليم واال      شمل      . تصاالت والحصول عل شكل واضح لي ذا ب د ه ساواة  "ويمت الم
وطين الريفي                   شاريع الت ذلك في م ادة     ." في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآ ا الم ضًا     15أم اول أي  فتتن

سئولياتها         1 الفقرة   16ادة   مع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات؛ في حين تكفل الم           يحقوق المرأة بالتساو   رأة وم ا حق الم  منه
ات،       ازة الممتلك ة، وحي ق بالملكي ا يتعل زوجين فيم ساو لل ى الحق المت ك عل شتمًال ذل سخه، م الزواج وف ق ب ا يتعل ل فيم ساواة بالرج م

  . واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها
ي تعترض حصول                 وهذا المعيار القانوني محقق في الورقة التأسيسية         ات الت ع العقب لتحرك بكين الذي يدعو الحكومات إلى إزالة جمي

ددة األطراف            1184.المرأة على سكن معقول يمكن تحمل أعباءه والحصول على األرض          ات متع  ويظل هذا نموذجًا أو ثابتًا في االتفاقي
ل        ده الموئ طنبول وأجن الن اس ي إع ياغتها ف ت ص ي تم ة والت ة الت1185)1996(الالحق ستدامة     وخط ة الم ة األرض للتنمي ذ لقم نفي

)2002.(1186  
 

ة     " ماستريخت"وآانت توجيهات    ة والثقافي صادية واالجتماعي ، والتي طورت من أجل     )1997(         بشأن انتهاآات الحقوق االقت
ى الت        ،فهم وتحديد انتهاآات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ه من أجل القضاء عل ى أن رأة      قد أآدت عل وق الم ز ضد حق ميي

رأة والتي نتجت                        المعترف بها في االتفاقية، فإنه على الدول األطراف مواجهة الحاجة وااللتزام القانوني للقضاء على التمييز ضد الم
  1187.عن المزايا االجتماعية واالقتصادية ومزايا هيكلية أخرى

فخلف المأوى يكون المكان لألغلبية العظمى من النساء يخلقن . العالموبالمثل، يعد المنزل بالنسبة للمرأة المكان األآثر أهمية في 
وبالنسبة لكثيرين، مازال المنزل . الدخل، ويرعون األطفال، ويبحثن عن قسط من الراحة بعيدًا عن العنف واألبوية في المجتمع عامة

  .تماعيةالمكان الذي يمكن للمرأة فيه المشارآة بشكل آامل في القرارات واألنشطة االج
 

   الجندر بالتطبيق على األمن البدني والخصوصية-المساواة بين النوع االجتماعي
مثل الطبقة، الشعوب (تجمع األبعاد المتعددة للتمييز بين النوع االجتماعي نماذج من إنكار األمن البدني والخصوصية وعوامل أخرى 

). جنسي، األغلبية العرقية، السن، العجز، الترمل، الجنسية، أو القومية، الخاألصلية، الالجئين، الهجرة، النظام االجتماعي، التوجه ال
وفي سياق التأنيث المتزايد للفقر، وتناقص الحصول على الخدمات العامة، وتدمير البيئات الطبيعية، والممارسات التقليدية الضارة، 

 للوقوع في أوضاع يفتقدن فيها للسكن المالئم، متضمنًا ذلك بما في ذلك العنف المنزلي نجد النساء أآثر تعرضًا وعلى نحو متزايد
  . نفي حقوقهن في األمن البدني والخصوصية

بيد أن هناك أشكال مماثلة للتمييز في مجال النوع االجتماعي تشيع أيضًا ضد بعض الرجال واألشخاص المتجاوزين للتقسيم 
ومن وجهة النظر المتعلقة . رض، وآذلك العاملين في صناعة الجنساالجتماعي للذآر واألنثى على أساس دورهم الجنسي المفت

باألمن البدني والخصوصية في مجال السكن، يظهر هذا التمييز في عنف ضد األشخاص، وإخالءهم قسريًا، والهجوم على منازلهم 
  .  غير مصرح بهاوالقيام بتدخالت عامة في الحياة الخاصة ألسباب متعسفة ترجع إلى مجرد ممارستهم لجنس بصورة

على سبيل المثال يمكن للقوانين المتحيزة ضد المرأة فيما يحص األرض الملكية وآذلك الممارسات االيجارية المتحيزة ضد المرأة أن 
فاألعراف أو القوانين التي تمنع المرأة من  ملكية أو استئجار األمالك ُتصعب من . تضع المرأة في أوضاع تكون أآثر تعرضًا للعنف

ذات (فالمرأة التي ليس لديها موارد مالئمة . إمكانية تخلص المرأة من األوضاع العنيفة، األمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من العنف
لدفع القيمة االيجارية آاملة أحيانًا ما ُتستغل من قبل أصحاب األراضي أو المنازل الذين يقومون بالتحرش الجنسي ) الدخل المنخفض
  . لمنزلنظير بقاءها في ا

                                                 
ق في     1979 ديسمبر 18، 34/180 رقم اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 1183 ز التطبي  3، ودخل حي

 .)1 (27، وفقًا للمادة 1981سيبتمبر 
 .)م (58 الفقرة 1184
 ). ز(و ) هـ (78، )ب (40الفقرة 1185
  ). ب (67الفقرة 1186
رأة               المصادر ذات الصلة   1187 ز ضد الم سيداو ( بالمساواة بين النوع االجتماعي للنساء في المستوطنات البشرية يمكن العثور عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي ) ال

ادة  ، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم)3) (د (5؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  )أ (2و  ) و (2،  1المادة   رة  2ييز العنصري، الم واد  1، فق ، 9، 3، والم
ادة        4 الفقرة   23، والمادة   17،  16 سياسية، الم ادة         26؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال ة الم ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ، 2؛ والعه

  . 27 والمادة 1 فقرة 16، و1طفل، المادة ؛ اتفاقية حقوق ال1، فقرة 11، والمادة 3، المادة 2فقرة 



فالنساء الفقيرات الالئى . آما أن السكن والظروف المعيشية غير المالئمة يمكن أن تضعف من المرأة وتزيد من تعرضها للعنف
يعشن في ظروف االزدحام والتكدس السكاني يقمن بخدمة آثير من أعضاء أسرهن أو مجتمعهن األآبر، خاصة أثناء الحرمان التابع 

  . لإلخالء القسري
فالمرأة التي تخشى االنتهاك .  أوضاع العنف المنزلي تقع انتهاآات لحقوق المرأة في السكن والحقوق المتساوية في الحيازةوفي 

ووضع آهذا يشكل نوع من اإلخالء . تعرف أن منزلها ليس أمنًا، ومن ثم ال يمكنها االستمرار في العيش به وقد ترغب في الفرار
ابل، يمكن أن يؤدي العنف المنزلي إلى حبس المرأة في منزلها خوفًا من مزيد من التداعيات التي وفي المق. القسري غير المباشر

  . والحفاظ على ضمان الحيازة وحده في سياق آهذا ال يعادل تحقيق الحق في السكن المالئم. تمنعها من الهرب
ئمة على محاباة النوع اجتماعي ضد األخر فيما يتعلق وأي ممارسة الرتكاب أو إلغاء من قبل السلطات تنتهك أو تكرس انتهاآات قا

 الجندر الواردة في -باألمن البدني والخصوصية يكون من شأنه تشكيل انتهاآًا لألحكام المتعلقة بالمساواة بين النوع االجتماعي
خاصة بقانون المعاهدات المواثيق الرئيسية لحقوق اإلنسان وآذلك األحكام والنصوص األساسية الواردة في معاهدة فيينا ال

)1969.(1188  
  

 حكم القانون 
  وصف عام

ك  . في المبادئ الالزمة ذات الصلة بأشكال التمييز التي نوقشت آنفًا، تعد حقوق اإلنسان بطبيعتها متساوية، لصيقة، وعالمية           ومعنى ذل
ا        قواعدأن المعايير لتطبيق األسس وال     ة الت   .  يمكن أن تكون غير متسقة في تطبيقه انون الرسمي           والطريق م الق ك، هي حك ي تضمن ذل

  .والمؤسسي
ادة  سان، الم وق اإلن المي لحق ي اإلعالن الع و مكرس ف ا ه ه بالشخصية  "6وآم رف ل ي أن يعت ان، الحق ف ي آل مك سان، ف لكل إن

د  وتم تدعيم) 16المادة (وقد تم تصنيف هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     ." القانونية ه بواسطة آليات تؤآ
د                 1189.على الحق ذاته   ًا في العه راءة، نجده مكرس راض الب ذي يتضمن افت ة، ال ة العادل المي في المحاآم ا أن الحق اللصيق والع آم

  1191.اآلليات اإلقليمية وأيضًا 1190الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  

سفي، أو أن         ا الحلول، أو يطبقو   او يعوقو  أ اإن الدولة المطبقة للقانون وموظفيها ال ينبغي أن يكبحو         سق أو تع ر مت  القانون على نحو غي
ر                . يمارسوا أي شكل من التمييز الذي يؤثر على الحق في سكن مالئم            شكل غي وا تحت ضرر ب سكنهم أو وقع دوا م ذين فق سكان ال وال

لك تعويض الضحايا، وما يترتب على ذلك من   عادل أو غير قانوني لهم الحق في الحصول المذلل على االنتصاف القانوني، بما في ذ              
  .   الحقاحترام والدفاع عن وتعزيز وتفعيلبتحمل الدولة االلتزام 

  
ع                       ة للتوق ساق والقابلي ز باالت ة  بوقوعه و   ؤأو التنب  والدول مطالبة بالحفاظ على حكم القانون من أجل ضمان حل للنزاعات يتمي   إمكاني

ذ       يوهذا المطلب يغطي الحق في الحصول المتساو      . لضحاياالحصول عليه وذلك مع عالج وتعويض ل        على الخدمات العامة، مثل تنفي
ى تنف            . القانون، والدفاع العام والخدمات القضائية     ائمين عل ضاة الق ة والق ا إذا           ي وسلوك ضباط ووآالء النياب انون يمكن أن يحدد م ذ الق

 آبيرة لدى الدولة لتدريب، وتهذيب وإعادة تأهيل القائمين على تنفيذ القانون ومن ثم، فهناك حاجة   . آان حكم القانون محترمًا أم منتهكاً     
وفي حالة خدمات الشرطة، يكون استخدام القوة مطلوب للمتابعة الدقيقة الحازمة لمبدأ البراءة المفترضة   .  له نأو الممتهني والممارسين  

انون   1192.لةوالمعايير الخاصة بالضرورة والنسبية في حالة استخدام قوة الدو         شريعي   وأينما يكون الق وق    صامت الت ًا عن ضمانات حق
  .السكن، فإن المحامين والقضاة يتحملون واجبًا مهنيًا إضافيًا لتطبيق معايير حقوق اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن

  
ًا ل . وقد ترسخت مبادئ االنتصاف والتعويض بشكل مؤآد في آليات إعالنية لحق الحصول على العدالة     دولي    وتتويج انون ال تطوير الق

شأن الحق في االنتصاف والتعويض من                         المنبثق عن النظم القانونية الرئيسية في العالم، فإن المبادئ األساسية المنقحة والتوجيهات ب
  :توضح الحق وما يتعلق به من التزامات الدولة، آما يلي) 2003(أجل ضحايا انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلنساني 

  
  حق الضحية في االنتصاف) بعًاسا

  : تشمل سبل االنتصاف من انتهاآات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي حق الضحية في. 11

                                                 
ومبدأ القانون العرفي، ." ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى المعاهدات "27تقر اتفاقية فيينا، في المادة   1188

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي  ": لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يذآر إن8الناتج عن المادة 
  ."يمنحها إياه الدستور أو القانون

    
  .3؛ واالتفاقية ما بين األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة 5 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 1189
ا، للفصل في          : "تذآر 10المادة  1190 صفا وعلني دة، نظرا من ستقلة ومحاي ة م ضيته محكم لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق

في محاآمة علنية آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا " تقر بأن 11والمادة . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 ."تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

 .  6، االتفاقية األوروبية المادة 8؛ االتفاقية األمريكية المادة 7 الميثاق اإلفريقي، المادة 1191
رار             1192  ة بموجب ق ة العمومي ل الجمعي د من قب انون، اعتم ذ الق ى تنفي ائمين عل سمبر  17، في  34/169قانون اإلجراءات للق ادة  1979 دي ادئ  3، الم ؛ المب

ا،                 ا، آوب ـ هافان ة المجرمين ة ومعامل ع الجريم شأن من دة ب األساسية الستخدام القوة واألسلحة من قبل موظفي تنفيذ القانون، اعتمدتها اجتماع الثامن لألمم المتح
 . 11-1، الديباجة والمواد من 1990 سيبنمبر 7 أغسطس وحتى 27



  الوصول إلى العدالة؛) أ(
  وجبر ما يصيب الضحية من أذى؛) ب(
  .والحصول على المعلومات الوقائعية بشأن االنتهاآات) ج(
  

  وصول إلى العدالة حق الضحية في ال-ثامنًا
ة المت         ةأو اإلداري ضائية  ق يشمل حق الضحية في الوصول إلى العدالة آل العمليات ال          -12 ات العام حة في إطار      ا أو غيرها من العملي

دولي           انون ال دول                    . القوانين المحلية القائمة وفي إطار الق انون ال ة االلتزامات الناشئة بموجب الق وانين المحلي اح في الق ي ويجب أن تت
  : وفي سبيل ذلك، يجب على الدول. لضمان الحق الفردي أو الجماعي في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات نزيهة وغير متحيزة

انون             ) أ( ة والق سان الدولي وق اإلن اك حق ي حاالت انته ع سبل االنتصاف المتاحة ف ة والخاصة جمي ات العام ن من خالل اآللي أن تعل
  اإلنساني الدولي؛

ذ تدابير ترمي إلى تقليل المضايقات التي تواجه الضحايا إلى حدها األدنى وحماية خصوصيتهم بحسب االقتضاء وضمان        أن تتخ ) ب(
ا من                         ة أو غيره ضائية أو اإلداري د اإلجراءات الق اء وبع سالمتهم من الترهيب واالنتقام، وآذلك سالمة أسرهم وشهودهم قبل وفي أثن

  حايا؛اإلجراءات التي تؤثر على مصالح الض
أن تتيح جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم في االنتصاف والجبر في حاالت انتهاك       ) ج(

  .حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني الدولي
  

سمح لم . 13 ة ت ات آافي ضًا ترتيب ذ أي ضاء، يجب أن تتخ ى الق راد إل ى وصول األف ضوإضافة إل ن ال اوى حجموعات م ع دع ايا برف
  .جماعية التماسًا للجبر وتلقي جبر جماعي

ع اإلجراءات                        . 14 شمل جمي دولي ي ساني ال انون اإلن إن الحق في انتصاف آاف وفعال وفوري من انتهاك حقوق اإلنسان الدولية والق
ة األخرى   الدولية المتاحة التي يمكن أن يكون للفرد فيها وضع قانوني، ويجب أال يمس هذا             . الحق  في أي من سبل االنتصاف المحلي

1193 
  

العالجية التي آانت مسعى في حكم القانون المطبق على / إن التعويض عن السكن والممتلكات يعد واحدًا من سبل العدالة التعويضية
قط في تطوير توجيهات أولية والتزال الجهود مستمرة لتطوير هذه المناهج والجهود المتفرقة، ليس ف. ضحايا انتهاآات حقوق السكن

  1194.حول التعويض لالجئين
 

  حكم القانون بالتطبيق على األمن البدني والخصوصية
في حالة النزاع على الحقوق المطابقة لألمن البدني والخصوصية تتحمل الدولة التزامًا بضمان تطبيق حكم القانون في سياق من 

مثل (وفي الحالة التي يضطلع ممثلو الدولة . فيما يتعلق بالحق في السكن المالئمالمساواة، وعدم التفريط وعمومية الحقوق، خاصة 
بدور في نزاع على الحيازة، فإنهم يتحملون مسئولية الوفاء بالتزامات الدولة بحقوق اإلنسان واإلحجام عن ) المحاآم أو الشرطة

 والخصوصية، تلك االنتهاآات يمكن أن تظهر في إخالء انتهاآات الحق في السكن، متضمنًا ذلك الحقوق المطابقة لألمن البدني
الضرورة ) 2(افتراض البراءة  حتى ثبوت اإلدانة ) 1(قسري أو أشكال أخرى من العنف أو أي سلوك عقابي ال يتسق مع مبادئ 

اإلحجام عن التدخل في آما وتتحمل الدولة االلتزام ب. مراعاة النسبة والتناسب) 3(و) أي أن يكون هناك ضرورة الستخدام القوة(
الحياة الخاصة والعالقات التي تقوم على رضا الطرفين، باستثناء وجود عنف أو أي أشكال أخرى من اإلساءة التي تنتهك األشخاص 

  . المضارين مباشرة
آحقوق مطابقة، أو والدولة المراعية للقانون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال ينكروا الحق في األمن البدني والخصوصية 

والسكان المستضعفين أو الضحايا النتهاك حقوقهم في األمن لبدني . أن يمارسوا أي شكل من أشكال التمييز التعسفي ضد الساآن
والخصوصية آحقوق سابقة يحق لهم الوصول المذلل إلى وسائل االنتصاف، متضمنًا ذلك تعويض الضحايا، والذي تتحمل الدولة 

  .  المرتبط بهذا الجانبإزاءه االلتزام 
  . أو إجراءات عقابية ال تتسق مع مبادئ حكم القانون في قواعد حقوق اإلنسان

والدولة المراعية للقانون، يجب على ممثليها من أفراد أو ضباط أال ينكروا أو ينفوا تعسفًا حق التمتع بالمعلومات، التعليم، المقدرة، 
والسكان الذين فقدوا مسكنهم الذي يتمتع بالمعلومات، . ن أشكال التمييز ضد أصحاب الحيازةبناء القدرات، أو أن يمارسوا أي شكل م

التعليم، المقدرة، بناء القدرات بصورة غير عادلة أو قانونية بسبب أو القانونية، يكون لهم الحق في الوصول المذلل إلى وسائل 
  .ة إزاءه االلتزام المرتبط بهذا الجانباالنتصاف، متضمنًا ذلك تعويض الضحايا، والذي تتحمل الدول

 
  التحقيق التدریجي/ عدم التراجع 

  وصف عام
" التحقيق التدريجي" من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام الدول األطراف بضمان        2تحدد المادة   

ا        وهذا ما تم تفسي . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    د إنم ذا العه دول الطرف في ه ى أن ال ره على مستوى واسع على أنه يعن
                                                 

  .  E/CN.4/2000/62 (2000)جاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان قرارآما  1193 
 يونيه، 2السكن والتعويض عن الممتلكات في سياق عودة الالجئين واألشخاص المزاحين داخليًا، "تقرير التقدم للمقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرتو،  1194 

E/CN.4/Sub.2/2004/22,.  



سببت        د إذا تهاونت أو ت ذا العه وق     " تراجع  "في تخرق ه ع بحق من الحق ة          . في التمت ى في حال ه حت ا أن رتبط هن ه الم د رسخ الفق وق
ا ك  التع ضمنًا ذل ة، مت ودًا حسنة الني ذل جه ة ينبغي أن تب إن الدول ادرة، ف وارد الن دولي، الم يس لون ال ديم ول ع -النكوص عنتق  التمت

   .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك السكن المالئم وما يتطلبه من حقوق أخرى
ك أن                ر من ذل ة في التوضيح أآث ات مع          وقد مضت الهيئات التعاقدي وارد أو االتفاقي درة الم ي ون شريع المحل سياسية والت ات ال  العملي

سان    ال خرين آف  أطرا وق اإلن ة لحق ة     1195.يمكن أن تثار لتبرير عدم تنفيذ أو تفعيل االلتزامات التعاقدي ال، إن الطبيع ى سبيل المث  عل
ادة    )1969(الملزمة لاللتزامات التعاقدية موضحة بشكل أآبر في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات              ادة  27،  توضح في الم  ، والم

ة               قان إثارة منها، أن    47 ذ االلتزامات التعاقدي ل أو تنفي ة مع    ا ولتناسق   1196.ونًا داخليًا ليس مقبوًال آتبرير لعدم تفعي اللتزامات التعاقدي
التطبيق المحلي، فإن التزامات حقوق اإلنسان الناتجة عن المعاهدات وقانون الحالة ينبغي أن توجه الصياغة السياسية وعمليات صنع            

ل يجب أن                     . انونالقرار في الدول الملتزمة بالق     وق ينبغي أال تتعرض لنكوص أو تراجع، ب وغ الحق ق أو بل ة تحقي ومن ثم، فإن عملي
  ).11المادة " (التحسين المستمر للظروف المعيشية"تضمن 

صادية      Limburg" ليمبورغ"في مبادئ " عدم التراجع"ولقد أعيد التأآيد على مبدأ    الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  بشأن تطبيق العه
ة     ة             Maastricht" ماستريخت "وتوجيهات   ) 1986(واالجتماعية والثقافي ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت  حول انتهاآات الحق

ة                      1197،)1997( صادية واالجتماعي الحقوق االقت د الخاص ب وأيضًا حاالت عديدة من الفقه الدولي من خالل الوظائف الرصدية للعه
  . والثقافية

صادية       األمثلة العديدة من ا    / إلصالحات االقتصادية لعصر العولمة تبين آيف أن انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه انجاز الحقوق االقت
صادية ال                   . الثقافية يمكن أن يفضي إلى الحرمان     / االجتماعية سياسات االقت ضمان أن ال ديًا ل ًا تعاق ًا ميثاقي ومن ثم فالدولة تتحمل التزام

ي أو ضغوط من طرف خارجي،                         تسبب قلقلة أو عدم استقرار       ر سياسي محل ًا عن تغيي ك ناتج أو عدم ضمان للحيازة، سواء آان ذل
شكل        " التحقيق التدريجي "ومن ثم فإنه من أجل ضمان       . مثل مؤسسة مالية دولية    م ي من األهمية أن نضمن آون الحق في السكن المالئ

دولي        جزًءا من اإلطار العام لحقوق اإلنسان والخاص بسياسات التنمي         اون ال ة    . ة، وخاصة التدابير اإلرشادية المتعلقة بالتع ذه العملي وه
ة                    يالتحض شئون الخارجي ة وال دل والمالي ل وزارات الع صلة، مث ذه ليست    . رية تتطلب تنسيقًا محسنًا وسط الهيئات الحكومية ذات ال وه

دريجي   "ن شراآات التنمية تؤثر في      من وازع الواجب الداخلي أو المحلي فقط نحو المواطنين بالنسبة للدول لضمان أ             ق الت ل  " التحقي ب
  .  منه2أيضًا تمثل التزامًا خارجيًا للدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 

للدول فيما يتعلق " مات الجوهريةااللتزا"إن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد علق أيضًا على 
وقد تالحظ أنه بصرف النظر عن حالة التنمية ألي دولة، فهناك خطوات بعينها يجب اتخاذها فوريًا، . بتطبيق الحق في سكن مالئم

راط على  عن اتخاذ إجراءات تتعارض والحقوق، وأيضًا االنخاإلقالعوتشمل . باإلضافة إلى المبادئ الالزمة لقانون حقوق اإلنسان
نحو إيجابي في ممارسات لتسهيل العمليات التي يقوم بها الناس من البحث الجماعي لتحسين ظروفهم المعيشية وفقًا للعناصر المحددة 

  1198.والتي شرحناها آنفًا
 

  التحقيق التدریجي بالتطبيق على األمن البدني والخصوصية/ عدم التراجع
اساتها المرشدة وتشريعها ضمان أن يكون األمن البدني والخصوصية في مجال أو حيز ينبغي على هيئات ومكاتب الدولة وأيضًا سي

في السلوك والممارسات الرسمية، البد وهذا ما يعني أن هناك قوانين أو سياسات جديدة وأيضًا تيارات . السكن موضع حماية متزايدة
آما ويقصد بذلك . وضحايا انتهاك األمن البدني الخصوصيةمن أن تتحسن في اتجاه عدالة أآبر للجميع، ولألآثر عرضة لالنتهاك 

أيضًا أن أولئك األطراف أنفسهم البد وأن يطوروا من القدرة على تقديم العون  للذين فقدوا أمنهم البدني والخصوصية في حيز 
  .السكن

  
  التعاون الدولي 

  وصف عام
ادة    1199".التعاون االقتصادي الدولي  "تتحمل الدول األطراف التزامًا بتطبيق حقوق اإلنسان في سياق           رة  2 حيث تطالب الم  من  1 فق

اون                       ساعدة والتع ق الم ا وعن طري العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بأن تتخذ، بمفرده

                                                 
الممثل الدائم، البعثة الدائمة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  1195

لرئيس  ة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ملحق لخطاب رئيس اللجن2001 مايو 11إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 
  ).2001 مايو 11(المجلس االقتصادي االجتماعي 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام كتبرير لعدم وفاءها بأداء إحدى ): "القانون الداخلي ومراقبة المعاهدات (27 المادة  1196
 ال يجوز إلحدى الدول إثارة -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46ه القاعدة ال تطغي على ماجاء في المادة وهذ." المعاهدات

يما يتعلق بالقدرة على استخالص المعاهدات آمؤثر الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي ف
 يظهر االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي -2. على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية

  ”.ية وبينة سليمةدولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيع
 .nsf.escrdocs/org.aaas.ip://http/  النص متوفر في 1197
 تتطلب  وكما هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية، فان العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في السكن ال "1198

وبقدر ما تعتبـر أي خطـوات كهـذه         . سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات معينة والتزامها بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها              
ون الدولي وفقا للمواد    متجاوزة الموارد القصوى المتاحة لدولة من الدول األطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على التعا                   

 . 10 فقرة 4التعليق العام رقم " . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك23 و22 و)1(11
   2 .1 المادة المشترآة 1199



ا الم    ع        الدوليين، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده ضمان التمت زم من خطوات ل ا يل تاحة، م
  .الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

إن          ة، ف سان والتنمي وق اإلن دريجي  "وبروح االتفاقيات العديدة متعددة األطراف بشان حق ق الت وق اال " التحقي صادية واالجتماعة   للحق قت
ات   ًا بواجب رتبط منطقي دود، ي ال ح دف ب ة آه دولي"والثقافي اون ال ن خالل  " التع ات م ك الواجب ًا لتل سها وفق ضبط أنف دول ل سبة لل بالن

  :العالقات مع الدول األخرى، واألمم والشعوب
  في المؤاخاة والتضامن •
 ديمقراطيًا وخارج حدودها •
 يًاأو جماع/فرديًا، وباالشتراك مع و •
  

وقد آلينا " نحن شعوب األمم المتحدة: "إن الديباجة الخاصة بميثاق األمم المتحدة تذهب في تحديد أغراض المنظمة العالمية على النحو           
سح  "على أنفسنا    ة أف رة   ." أن ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحري ا أن الفق ادة   3آم  في  1 من الم

اق  ي     الميث دة ف م المتح راض األم ن أغ د م دد واح صادية      "تح صبغة االقت ة ذات ال سائل الدولي ل الم ى ح دولي عل اون ال ق التع تحقي
ا بال              ك إطالق واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذل

  ." دين وال تفريق بين الرجال والنساءتمييز بسبب الجنس أو اللغة أو ال
  : من الميثاق55 علينا المادة ووبربط التعاون الدولي مع تقرير المصير آأمر ضروري وأساسي للنظام السلمي لألمم المتحدة، تتل

رام ال       ى احت ذي يقضي    رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية بين األمم مؤسسة عل دأ ال مب
ى أن                             م المتحدة عل ر مصيرها، تعمل األم ا تقري أن يكون لكل منه شعوب وب رام       ...بالتسوية في الحقوق بين ال الم احت شيع في الع ، ي

  " .حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين
  

ه من                   ومن ناحية أخرى یعتبر إعالن مبادئ القانون الد        م المتحدة، أن اق األم ولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بين الدول وفق ميث

  :  الضروري

اق؛                 ) د: .. (التطوير التدريجي والتقنين للمبادئ التالية     ا يتوافق مع الميث ةأخرى بم اون مع دول وم     ) ز...(واجب الدول للتع دأ أن تق مب
ة في إطار                    الدول بتحقيق وبنية سليمة االلتزامات المفت      ر فاعلي ق األآث ضمان أن التطبي ك ل اق، وذل ا يتفق مع الميث ا بم رضة من قبله

 1200..المجتمع الدولي من شأنه أن يعزز تحقيق األغراض من األمم المتحدة؛
 

ى ال                        اظ عل ك للحف نهم، وذل سالم يتقاسم الدول األعضاء باألمم المتحدة واجب التعاون بين بعضهم البعض، بغض النظر عن الفروق بي
ذه      . واألمن الدوليين وترقية االستقرار والتقدم االقتصادي الدولي، والرفاهية العامة لألمم وتعاون دولي خالي من التمييز               وفي سبيل ه

  : الغاية النبيلة، جسد اإلعالن بواسطة أعضاء األمم المتحدة تعهدات، مثل
صا         ) ج( سيادة            تقوم الدول بإجراء عالقاتها الدولية في المجاالت االقت ادئ ال ا يتفق ومب ة والتجارة بم ة والتقني ة والثقافي دية واالجتماعي

  والتكافؤ وعدم التدخل؛
ام   )  د( تتحمل الدول األعضاء في األمم المتحدة واجب اتخاذ أفعال مشترآة أو منفصلة بالتعاون مع األمم المتحدة وبما يتفق مع األحك

  .ذات الصلة الواردة في الميثاق
وم والت            وعلى الدول أن   دم          ك تتعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا في مجال العل ة التق ى ترقي ضًا عل ة وأي نولوجي

دولي  افي ال ي والثق دان        . التعليم ا يخص البل ة فيم الم، خاص ستوى الع ى م صادي عل و االقت ة النم ي ترقي اون ف دول أن تتع ى ال وعل
 1201.النامية

  
م                2المادة  باإلضافة إلى ما جاء في        من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يعلن العهد تعريف نظم األم

ة   -ويمكن العهد المجلس االقتصادي واالجتماعي من إخراج تقارير الرصد        . المتحدة نفسها آوسيلة للتعاون الدولي لدعم الميثاق        المنبثق
   1202.ألمم المتحدةعن الميثاق آدليل للمساعدة الفنية ل

بعض          دول وبعضها ال ين ال دولي ب ساق مع   . وهناك آليات أخرى للقانون العام الدولي مكرسة لتحديد معايير التفاقيات التعاون ال وباالت
  : بوضوح على52 تنص اتفاقية فيينا في مادتها  jus cogensمعايير أو قواعد حقوق اإلنسان وغيرها من مبادئ القانون 

ومن أجل أغراض االتفاقية . ية إذا ما آانت، وقت التوصل إليها، تتعارض مع أحد المعايير الجازمة للقانون العام الدولي تجتنب االتفاق 
الحالية يتمثل المعيار الجازم في معيار مقبول ومعترف به من قبل المجتمع الدولي للدول برمته وآمعيار ليس مسموحًا خرقه و يمكن                     

  .  حق من القانون العام الدولي يحتوي على نفس الخاصيةتعديله فقط بتوسطة معيار ال

                                                 
 2625إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق األمم المتحدة، اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا رقـم    1200
 .1970 أكتوبر عام 24في ) 15(

 .  المرجع السابق1201
ة             " تنص على أنه  22 المادة   1202 االت المتخصصة المعني ة، والوآ ا الفرعي دة األخرى وهيئاته م المتح ات األم اعي استرعاء نظر هيئ للمجلس االقتصادي واالجتم

زة آل في مجال اختصاصه،                بتوفير المساعدة التقنية، إلى أیة مسائل تنشا عن التقاریر المشار إليها           ك األجه ساعد تل د ویمكن أن ت ذا العه  في هذا الجزء من ه
 ”.على تكوین رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدریجي لهذا العهد



ق                     والدول األطراف التي تطبق مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي مطالبة بالتصرف خارج حدودها بما يتسق مع التحقي
صادية وق االقت دريجي للحق ة/ الت ة/االجتماعي ى . الثقافي د عل ذا يمت إن ه ن أجل أغراضنا، ف سان الخاصة وم وق اإلن نحو خاص لحق

  .السكن المالئمباألرض و
  

وق المتضمنة في الحق      آآلوبالنسبة للدولة المانحة، ينبغي عليها ضمان أال تتسبب المشاريع والبرامج التي تدعمها في ت      أي من الحق
ة           دان المنتفع ى              . في سكن مالئم بالنسبة للسكان في البل ا يتضمن تجنب أي فعل يفضي إل ذا م دم     وه سرية، مصادرة أو ه  إخالءات ق

ازل ون   . من د أن تك ة الب ل أوالمهم ع الجوانب الخاصة بالعم إن جمي سكان، ف ة ال سفر عن إزاح ي ت ة الت ساعدة التنموي ة الم ي حال وف
منصوص موضوعًا للتشاور مع األشخاص المتأثرين وعلى الجهود أن تدعم الحيازة القانونية اآلمنة آنتيجة في إطار حقوق اإلنسان ال          

  .عليها في الميثاق
  

ا من إجراءات             رتبط به ا ي ة وم ر المشروط، والعولم وبالنسبة للدولة المتلقية، يجب أن يكون التكيف الهيكلي، واالستثمار األجنبي غي
سان     وق اإلن ات حق ع التزام ًا م راف، متوافق ددة األط ة ومتع ات المعاصرة الثنائي ساعدة للترتيب رامج الم ات وب صطبغ باتفاقي ة ت للدول

والدول األطراف  . واإلجراءات التي تنكر أو تخفض من ضمان الحيازة ستكون غير شرعية  وغير مقبولة آشرط للمساعدة             . المتأثرة
ة                            ة آشكل من المقاوم ة ذات األولوي ا التعاقدي ى التزاماته اظ عل سئولية الحف ة وم ة الذاتي ديها فرصة الحماي سان ل وق اإلن في آليات حق

  . لضغوط المفاوضات أو التشرط التي قد تنتقص من شروط الضمان القانوني للحيازة بالنسبة للسكان) انونية، العمليةاألخالقية، الق(
ر في                        وبما أن تطبيق آافة حقوق اإلنسان تبقى في النهاية مسألة محلية، فإن اآلليات اإلقليمية يمكن أن تكون مصدرًا لخصوصية أآب

دول وإجراءات ع        ة               تحديد التزامات ال ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ى الحق اظ عل ة للحف ة مطلوب نح        . ملي ال، يم ى سبيل المث عل
  :، والتي تفر بأن1 : 21اتفاق واسع على مدة التعاون الدولي في مادته ) 1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 

  
ان شعب   . الحق لمصلحة السكان وحدهمويمارس هذا  . تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية        وال يجوز حرم

ه الحق المشروع فى استردادها                     . 2. من هذا الحق بأى حال من األحوال       ى ممتلكات تيالء عل م االس في حالة االستيالء، للشعب الذى ت
ي     بااللتزام بتنميمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس . 3. وفى التعويض المالئم   اون اقتصادى دول ة تع ي

ة        . 4 .قائم على أساس االحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي   صفة فردي اق ب ذا الميث دول األطراف في ه تتعهد ال
دول  تتعهد ا . 5 .أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي               ل

ا           األطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال االستغالل االقتصادى األجنبي وخاصة ما تمارسه االحتكارات الدولية وذلك تمكين
  .لشعوبها من االستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية

  ).التأآيد مضاف وليس فى الميثاق(
  

ة بمر       ة المرتبطة بالتجارة،               إن الدول األطراف مطالب ات الممتلكات الثقافي تثمار، وترتيب شأن االس ددة األطراف ب ات متع ة االتفاق اجع
ساعدة              ة، وشروط الم ة التجارة العالمي ددة األطراف، في سياق منظم واألوراق االستراتيجية لتخفيض الفقر، والعالقات الثنائية ومتع

ساق مع                         واالقتراض من البنك الدولي، وبرامج صندوق النق       ة من أجل ضمان االت ى الدول ا، وإال ستؤثر عل ي تجري فيه د الدولي الت
ا                    ة لمواطنيه ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ا وتجنب آل من التراجع أو انتهاآات الحق . االلتزامات المرتبطة المنصوص عليه

ة مشروطية ستكون       والدول األطراف ملزمة بتطبيق الميثاق أوًال        ضمان أن أي ة      ل صادية واالجتماعي وق االقت ضمانات الحق معرضة ل
  . والثقافية بالنسبة لسكان الدولة هذه، وسكان دولة أخرى من الدول األطراف في الميثاق

  
ة                     ازة آمن سكن والحق في حي وق ال ان من حق ة                . وبرامج العولمة قد تؤدي إلى حرم ساآن إداري شون في م ذين يعي ال ال ة العم في حال

ازتهم              والذين تم تسريحهم   دون حي ًا يفق إنهم جميع ة ف شاريع الدول ى في الحاالت    .  آجزء من العولمة أو ترتيبات بيع ضمن أحد م وحت
ال في                   وق العم دفاع عن حق دول األطراف في محل ال سبة لل التي يصمت فيها التشريع المحلي، تظل االلتزامات التعاقدية الدولية بالن

  .  والقابلة للتنفيذ من أجل ضمان حيازتهم وآافة الحقوق السكنية األخرىالسكن المالئم عن طريق الحماية القانونية
  

ازة اآل فيوالمثال على التعاون الدولي     ة   انتهاك واضح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتطبيق على السكن المالئم والحي من
ا   هو السيناريو الذي تتورط فيه الدولة أو تتغاضى عن انضمام أطراف ث           ق به الثة في أعمال يمكن أن تساهم في نقل السكان أو ما يتعل
دنية أو خاصة، زرع مستوطنات ومستعمرات استيطانية، أو ممن جرائم دولية، مثل إزاحات جماعية، تطهير عرقي، تدمير ممتلكات         

ة  ة أو خارجي ر مصير داخلي دة تقري ي وح ديمغرافي ف تحكم ال ن ال ع . أي أشكال أخرى م سماح والواجب يمن ن ال دول األطراف م ال
ال يمكن               للموارد العامة أوالخاصة من أن تتراآم وتذهب لصالح المستعمرات االستيطانية في أرض محتلة مثًال، أو االنخراط في أعم

ذه األ             . أن تسهل من انتهاآات دولة أخرى للميثاق او اتفاقية بهذه الطريقة           اتزال ه ة في دول م شكال من   وهناك اليوم العديد من األمثل
ومازالت الحصانة تميز وقوع آثير من  . االنتهاآات مستمرة بال مواجهة أو تناول مع األطراف في االنتهاك أو تعاون مع دول أخرى   

  . هذه الجرائم، حيث لم يتم مقاضاة المرتكبين لها بعد على أي مستوى، بما في ذلك مستوى المحكمة الجنائية الدولية
  

ة ألشخاص                      إن مشارآة دولة في عقوبا     ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت اك للحق ى انته ؤدي إل ت اقتصادية دولية من النوع الذي ي
واطن ر م سكنيغي وق ال ى ظروف مقوضة لحق ؤدي إل د ي ة الطرف، ق صادية .  الدول الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال د نص العه وق



ة أو       واالجتماعية على توجيهات للدول األطراف في هذا العهد بشأن    نظم عقابي أثر ب ي تت ة الت ة والثقافي الحقوق االقتصادية واالجتماعي
   1203.جزائية والقابلة إلجراءات الحماية لتجنب التراجع واالنتهاك

  
من (للتنمية والمساعدة المالية قد تؤدي فعليًا إلى انتهاآات لحقوق مجسدة في العهد الميثاق واإلمداد المباشر أو المشارآة في برامج 

وهو ما يشكل خرقًا ). ، الرآود، التدهور أو انكار الحق في العمل، أو التعليم، أو الصحة أو السكن، أو اإلخالء القسري، الخقبيل
وعلى نحو أآثر تحديدًا، البد للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما به من حقوق . لاللتزامات التعاقدية
يحكم سياسات الدول األطراف وسلوآها في أي نظام قانوني متعدد األطراف يفرض شرطيات اقتصادية على دول مودعة أن يوجه و

وقد أصبحت قانونية تدعيم بنوك التنمية لإلخالءات . أخرى أو وآالءها مما يجلب عواقب سلبية تؤثر على األحوال السكنية للسكان
ن الحرمان متنوعة، والدول التي تعزز أو تمول أو تنخرط بشكل مباشرة أو غير القسرية من جميع المستويات واألحجام الممكنة م

  .مباشر في صنع قرارات أو تنفيذ هذه السياسات تكون في حالة خرق اللتزاماتها التعاقدية الخاصة بحقوق اإلنسان
 

  التعاون الدولي بالتطبيق على األمن البدني والخصوصية
تعاون في األمن والتنمية ينبغي بالفعل أن تحسن من حماية األمن البدني والخصوصية في مجال أو إن العالقات الدولية، متضمنة ال

وقد يأخذ هذا شكل مطلب أو عرض للمساعدة من أجل تدعيم القدرات اإلدارية، والحكم، وتقديم الخدمات، التطوير . حيز السكن
أو قطاع أخر ينبغي أال /ن واستثمار متقاطع في المستوطنات البشرية ووأي تعاو. القانوني، المساعدة التقنية أو أشكال مادية أخرى

  .يؤثر سلبًا على األمن البدني والخصوصية لألفراد أو الجماعات
  

  مبادئ تطبيقية أخرى  
ا  في الوقت ن. إن المبادئ التي نوقشت آنفًا هي تلك المذآورة علنًا وبوضوح في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان        فسه، يمكنن

م       سكن المالئ اهيم من خالل       . األخذ في االعتبار مبادئ ومفاهيم إضافية ترشد أيضًا إلى تطبيق الحق في ال ادئ والمف ذه المب وتظهر ه
ات والتوصيات                      ى التعليق دات، إضافة إل ق المعاه ات الراصدة لتطبي تم بواسطة الهيئ الفقه الدولي لمراجعات الدول األطراف والتي ت

آما أنها تأتي أيضًا من المطالب الشعبية للحرآات الشعبية، ومن القرارات السياسية للمنظمات متعددة األطراف،               . تلك الهيئات العامة ل 
سان          آومن   وق اإلن ق حق ق     . راء الخبراء الموجودة في األدب القانوني، ومن الخبرة المتطورة في سياق تطبي ادئ للتطبي ة مب اك ثالث هن

  ". العمومية"و" االلتزامات الجوهریة الدنيا"و" عدم تجزأ الحقوق: "بار تعرف بـ البد من وضعها في االعت
  

  عدم تجزأ الحقوق
ات حق       م يأتي  و.  مفهوم حقوق اإلنسان آكيان ال يتجزأ هو مفهوم عملي ونظري فى الوقت نفسه             رز محتوي دما نف ه عن ن اإلدراك بأن

  . خرى أيضًامن الحقوق، فنحن نتعامل مع جوانب متعلقة بالحقوق األ
سكن   "ولنأخذ مثًال،    م             " الصالحية لل رك               . آحق متضمن في الحق في سكن مالئ زل يت ة للمن ة أو الهيكلي دهور في المالمح البنائي فالت

ضمان الصحة     "السكان عرضة  للتلوث في المحيط المباشر للسكن، وهو بال شك يؤثر على التمتع بالحق في                  شة یكفى ل مستوى معي
الحقوق                25على حد ما جاء في المادة       " رته،والرفاهة له وألس   دولي الخاص ب د ال  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقنن في العه

ة یمكن بلوغه     حق "االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفته      –." آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلي
  .  من العهد12 المادة

دول، حيث                     وبالمثل، فإن عدم ام    وق التصويت في معظم ال ار حق ًا النك د مطابق ان محل         أتالك مأوى يع سجيل والتصويت يتطلب ن الت
ده،   في "ومن ثم فإن الحق في سكن مالئم متصل بحق آل فرد . domicile fixe إقامة ثابت  ة لبل المشارآة في إدارة الشئون العام

سان            آ" إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين یختارون في حریة        وق اإلن المي لحق ادة  (ما هو موعود في اإلعالن الع نن في   ).21الم   وق
ام             سياسية ع ة وال وق المدني دولي للحق رد في          1966العهد ال ا             " آحق لكل ف ا مباشرة وإم ة، إم شؤون العام شارك في إدارة ال  أن ی

ة،        ارون في حری ادة   " (بواسطة ممثلين یخت دو         ). 25الم رة أعضاء التحالف ال ع خب ل و  وبتجمي الم،     آلي للموئ ى مستوى الع خرين عل
ساني       صار من الواضح أن منهجيتنا الرصدية تل       ى الحق اإلن ذات    في  " المطابق "فت انتباهنا أيضًا إل ر عن ال ك  المشارآة والتعبي  وذل

  . وسط الحقوق أو العناصر المكونة للحق في السكن المالئم
ه          إن تصنيف، وتمييز أي موضوعات من أي نوع يمكن أن يكون     سر فهم ا يي ًا آم د هين د يجعل من األمر المعق دريب مفي وق  .  ت وحق

بعض،                       . اإلنسان هنا ليست باستثناء عن هذه القاعدة       ى بعضها ال دة عل سان معتم وق اإلن ي، نجد أن حق ى المستوى العمل ومع ذلك فعل
سيم        . والفصل الفئوي يمكن أن يصير مصطنعًا ويعوق الفهم الفعلي         ك، تق ي جاءت في اإلعالن            من األمثلة على ذل سان الت وق اإلن حق

صلين     دين المنف ى العه سان إل وق اإلن المي لحق ى         . الع ر إل شكل آبي زى ب د، ُيع ن واح دًال م يين ، ب دين أساس ي عه ي تبن سبب ف وال
ام                     دين في ع دما تبنت العه ة عن ة   . 1966أيديولوجيات الحرب البادرة المتعارضةالتي سيطرت على الجمعية العام هي  واأليديولوجي

صادية          الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال ى العه صديق عل ي الت صناعية ف دول ال ى ال ر وأغن ن أآب دة م اق واح ي إخف سبب ف ضًا ال أي
ة الخاصة    "واالجتماعية والثقافية حتى اليوم، وقد طغت األيديولوجية أيضًا لتستبعد حق من حقوق اإلنسان وهو          من  " الحق في الملكي

ه الفصل          ). 17المادة  (تضمن في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       هذا العهد بالرغم من أنه م      ذي يخلف وبالرغم من االنطباع الكاذب ال
سياسية يعترف في                         ة وال الحقوق المدني بين العهدين القاسمين لحقوق اإلنسان إلى معسكرين من اآلليات، إال أن العهد الدولي الخاص ب

  :ديباجته، بأن

                                                 
 ." العالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"ية  للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف8 انظر التعليق العام رقم 1203



ة  السبيل الوحيد لتحقيق ال   .... مثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحري
سياسية،             ة وال ه المدني ع بحقوق سان من التمت ين آل إن ة الظروف لتمك المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئ

  قافية،وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والث
دهورات أخرى                    ي          . وبدون تقدير أهمية الحق الالزم المتمثل في عدم التجزأ، يمكن أن تظهر ت سياسية الت ة وال وق المدني سبة للحق بالن

ة          (الثقافية  /االجتماعية/حظيت باهتمام يفوق ما حظيت به الحقوق االقتصادية        ة الغربي رح بعض     )اتساقًا مع بعض تفضيالت الكتل ، اقت
ؤلف ا ن أن نيالم ي اعتبارن ال"ضع ف وق" أجي صادية   [1]1204..للحق وق االقت اريخي للحق ل الت د التجاه ة يخل ن األولوي سقًا م دمًا ن /  مق

ـ             . الثقافية ويروج لمنطق قد يصل إلى حد االنتهاآات       / االجتماعية سياسية بنظام هرمي آ ة وال ل أول  "فترشيح الحقوق المدني من  " جي
وق  " الجيل الثاني : "واالجتماعية والثقافية آحقوق ثانوية   الحقوق إنما يصنف الحقوق االقتصادية       وق    . من الحق ة، آحق وق الجماعي الحق

ة    ". جيل ثالث"مميزة عن الحقوق الفردية، والحقوق البيئية وفي حاالت بعينها تقرير المصير، أصبحت تعتبر آـ   ذه الرؤي وقد ظلت ه
ك                  ال" التحقيق التدريجي "على قيد الحياة بسبب سوء فهم للـ         ة، وذل ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت دولي للحق د ال وب في العه مطل

ق أو     خالتحقيق المتروي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد مقبوًال وأن جميع الجوانب ال           وق معرضة للتحقي ك الحق اصة بتل
اهي         ئةإن عدم تجز  . التفعيل المتدرج  ذه المف سان يكذب ه ة     المتدر م حقوق اإلن ذا أن       . جة أو الجيلي م، فال يمكن لطاقم األدوات ه ومن ث

ي تفصل                            ات الت ة أن النظري ل لحقيق ة، ب ة أو فكري يتسع لهذه المقاربة الجيلية القاطعة بالنسبة لحقوق اإلنسان، ليس ألسباب أيديولوجي
  . بدقة بين الحقوق ليست مستمرة  على أرض الواقع

  : ق اإلنسان علق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةومن خالل هذا االعتراف بعدم تجزأ حقو
وق                              ـين الخاصين بحق دين الدولي ة في العه سان المبين وق اإلن ائر حق ه بمعزل عن س م ال يمكن أن ينظر إلي إن الحق في السكن المالئ

. صوص إلى مفهـوم آرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز       وقد سبقت اإلشارة في هذا الخ     . اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة     
وق            سائر الحق ع الكامل ب ات              -ويضاف إلى ذلك أن التمت وين الجمعي ة تك ر والحق في حري ة التعبي ل الحق في حري ل رابطات   ( مث مث

شارآة في                )المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحلية      ه والحق في الم رارات     ، وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامت اذ الق  اتخ
وبالمثل، يشكل .  أمر ال غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع        -العامة  

الغ           دا ب ه أو مراسالته بع حق الفرد في أال يخضع ألي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزل
  [2]1205.في تعريف الحق في السكن المالئماألهمية 

 
  االلتزامات الجوهرية

الم                   إن المرجعية العامة لحقوق اإلنسان في نصوص المعاهدات،        دول األطراف حول الع وب لل ه المحدد المطل دم التوجي وحدها، ال تق
ة ا الدقيق ة التزاماته صاد. لمعرف الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ن العه ة م سخة اإلنجليزي دول والن ب ال ة تطال ة والثقافي ية واالجتماعي

دابير  "وفي اإلسبانية يطالب العهد الدول األطراف " باتخاذ خطوات" ي الت  ولكن ال تعرض سوى    ,(a adoptar medidas)" بتبن
" تدريجية"،  " ئمةمال"التدابير، فيما عدا القول بأنها يجب أن تكون         / األعمال/القليل فيما يتعلق بما يمكن أن تكون عليه تلك الخطوات           

(nonregressive/  nonretrogressive),  وغير تمييزیة (nondiscrimination)  ي  ، تتضمن اون دول شمل  تع  وت
ة                      ). حكم القانون (تدابير تشريعية    ة وتوصيات عام ات عام ة إصدار تعليق ة بالرصد تتحمل مهم ة القائم ات التعاقدي إن الهيئ ومن ثم ف

  . اًءا على القانون العام الدولي وخبرة التطبيق لجميع الدول األطرافلإلمداد بالتحديد المطلوب، بن
دول األطراف  : "3وفي تعليقها العام رقم  ة         [3]1206”"طبيعة التزامات ال صادية واالجتماعي الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال  وفى العه

  ":   االلتزامات الجوهریة الدنياب"والثقافية 
ستويات األساسية                        يقع على عاتق آل دولة من الدول         دير، بالم ل تق ى أق اء، عل زام األساسي بضمان الوف ى من االلت األطراف حد أدن

وق       واد                            . الدنيا لكل حق من الحق راد من الم ام من األف ا أي عدد ه ي ُيحرم فيه ة الطرف الت إن الدول ال، ف ى سبيل المث م، وعل ومن ث
ة األساسي صحية األولي ة ال ية، أو من الرعاي ة األساس ية، الغذائي يم األساس يين، أو من أشكال التعل أوى والمسكن األساس ة، أو من الم

                                                 
1204[1] French jurist Karel Vasak is attributed with first proposing the division of human rights into three generations, while at 

the International Institute of Human Rights (Strasbourg), in 1979. His division adapted the French Revolution’s slogan of 
Liberté, Égalité, Fraternité as ordinal categories. The three generations are subsequently reflected in some of the rubrics 
of the European Charter of Fundamental Rights. 

والجيل . يت أساسًا مدنية وسياسية في طبيعتها وتخدم لحماية من جور الدولةترى الحرا ’Vasakمن وجهة نظر فاساك . الجيل األول من حقوق اإلنسان يتعامل مع الحرية
 ,freedom of speech, right to a fair trial.  المحاآمة العادلة، والحق في حرية األديان، والكالم، وغيرهااألول من الحقوق يشمل الحق في الحرية ، والحق في 

freedom of religion, من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية21-1ك آما جاء في المواد من وذل . 
 يجعلها وهذه النظرية ترى هذه الحقوق من األساسية ما، ومن ثم فالجيل الثاني يتضمن تلك الحقوق المتعلقة بالمساوتةـ والتي يفترض أن تكون اجتماعية، اقتصادية، ثقافية

 أن تحجم عنها األعمال التي تلتزم الدولة بتقديمها للشعب وفق تشريعها وقضاءها مقابلة لألعمال التي يفترض أال تقوم بها الدولة أو أي إن ;positive rights حقوق إيجابية 
  .  في سبيل إدراك الحقوق-خالء القسريمثل اإل

وهي تتضمن الحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصيرـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والسيادة على الموارد الطبيعية، والحق ." التضامن"الجيل الثالث يرتبط باإلخاء أو 
  . غير مؤآدة قانونيًاآجيل ثال يفترض أن هذه الحقوق لم تعد ملزمة بعد وومعاملة هذه الحقوق . في المشارآة في التراث العام للجنس البشري

، وروج )مدنية وسياسية(وفي تفسير بديل للمقاربة الخاصة باألجيال الثالثة والتي تستند على التقسيم السياسي للحرب الباردة، حيث روج الغرب ما يدعى بالجيل األول حقوق 
، حقوق التضامن، متمثل )الجيل الثالث(تروج ) أي األولوية الثالثة في الهرارآية المزعومة(والعالم الثالث ). تصادية واالجتماعية والثقافيةاالق(الشؤق للجيل الثاني الحقوق 

  . في نضاالت التخلص من االستعمار في السبعينيات، بما في ذلك عمليات التخلص من االستعمار المعطلة حتى اليوم
. 

 ). 1991 (9فقرة ." الحق في السكن المالئم: 4قم التعليق العام ر [2]1205
  . E/1991/23) 1990(تبنتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في جلستها الخامسة  [3]1206



د           ا بمقتضى العه ى،           . ُتعتبر، ألول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماته زام األساسي األدن ذا االلت ى نحو ال يحدد ه د عل رئ العه إذا ُق ف
  raison d’être .1207[4]يكون قد ُجرد إلى حد آبير من سبب وجوده 

دول        ) 1 (2ومع ذلك فإن المادة  . لعام، مثله مثل العهد، يأخذ في االعتبار حدود مادية للدول         والتعليق ا  ة من ال زم آل دول د تل من العه
ا المتاحة      "األطراف باتخاذ الخطوات الضرورية     ه موارده سمح ب ا ت ة االلتزامات       "بأقصى م ة أن طبيع ة التعاقدي د حددت الهيئ ،  وق

ي هي تحت تصرفها في                   " عبء ثقيل إلثبات أنها      التعاقدية هي أن تتحمل الدولة     وارد الت د من أجل استخدام آل الم قد بذلت آل جه
   [5]1208."سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا

ز وإنجاز الحق في سكن                " االلتزامات الجوهرية الدنيا  "آما تتضمن    ه   تلك الخطوات المالئمة الحترام، والدفاع عن، وتعزي م مثل مالئ
ق              . الثقافية األخرى، آمسألة تتعلق بالتطبيق الفوري     /االجتماعية/مثل الحقوق االقتصادية   ى تحقي ة، إضافة إل دابير المالئم ين الت ومن ب

انوني                             ضحايا في إطار النظام الق ة لل ديم وسائل انتصاف محلي د، تق االتساق بين التشريع المحلي والحقوق المنصوص عليها في العه
صادية             . الوطني وق االقت ة من الحق ق جوانب معين وسيكون هذا من ضمن التدابير األآثر فاعلية لضمان التوافق مع االلتزامات بتطبي

ة  ة والثقافي ًا واالجتماعي ز فوري دم التميي ل ضمان ع ن  . مث ه م ة أن ددت اللجن د ح صعب مواصلة"وق ذه  " ال ون ه أن تك راح ب أي اقت
ذ  - منفذة -االلتزامات الفورية غير   ٍو طبيعي       ل ى نح ضًا مع شروط           . اتها عل سق أي انوني يت سند الق ذا ال انون      وه ا الخاصة بق ة فيين اتفاقي

أداء                   "على، والتي تنص    )1969(المعاهدات   ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم وفاءها ب
   [6]1209."إحدى المعاهدات

ات مع أطراف أخرى                    وقد زادت الهيئات التعاقدية ف     وارد واالتفاقي درة الم ي، ن شريع المحل   ال ي توضيحها بأن العمليات السياسية والت
  [7]1210.يمكن أن تثار تبريرًا لعدم تطبيق االلتزامات التعاقدية لحقوق اإلنسان

م                           ق الحق في سكن مالئ ة وضوحًا وضرورية لتطبي ادئ الفوري ر المب ز أآث د نص ال    . ربما يكون عدم التميي دولي الخاص      وق د ال عه
رى،      ياء أخ ين أش ن ب ي م ة والت ات معين ى توجيه ة عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت ولي  "ب راف أن ت دول األط ي لل ينبغ

ار بوجه خاص                       ا االعتب أن توليه ة ب ر مؤاتي ذه   وينبغي، في  . األولوية الواجبة لتلك الجماعات من المجتمع التي تعيش في أحوال غي ه
ة، أ  ات           الحال ساب الجماع ى ح ل عل ة بالفع ع المحظوظ ن المجتم ات م ك الجماع د تل ث تفي شريعات بحي سياسات والت ع ال ال توض
 [8]1211."األخرى

أي، أن هناك آثير من  . وتتضمن التدابير المطلوبة لقيام الدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتطبيق الفوري  التزامات سلبية      
ق الحق ف       دمير                           التدابير لتحقي ل الت ا، مث ا عن ممارسات ضارة بعينه ة وهيئاته أن تحجم الدول يًال ب ر قل م ستتطلب أآث سكن المالئ ي ال

ين     صود بتمك د المق سرية، أو التعه الءات الق ازل، واإلخ سفي للمن ة "التع ساعدة الذاتي ل "أو " الم اعي للموئ اج االجتم ل  " االنت ن قب م
 . ولة لن يتطلب نفقات آبيرة من الموراد العامةتلك التغيرات في سلوك الد. الجماعات المضارة

  
  العمومية

یولد جميع الناس أحرارا ومتساوین في      : "حقوق اإلنسان بسيطًا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       " عمومية"جاء التعبير عن مبدأ     
شرية  فالجميع، وبال استثناء، مخولين الحصول على حقوق اإلنسا). 1المادة  (." الكرامة والحقوق  ومن  . ن بفضل انتماءهم لألسرة الب

دولي،  . وجهة نظر أخالقية، تعد عمومية حقوق اإلنسان مبدءًا أساسيًا إذا آان للحضارة اإلنسانية أن تتقدم نحو األفضل                وفي القانون ال
سق مع حق             ى نحو مت ع "يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل دم     " الجمي ة بع زم الدول ذي يل وال

ة للحد األدنى من ا  التمييز إعماًال    سير          . اللتزامات الجوهري دول تف سمح لل ٍو خاص، ال ي ى نح سكن، عل ى من    وفي مجال ال الحد األدن
نهم دون                واطنين بعي ط أو م ا ضمان ت    آالتزاماتها الجوهرية بشكل انتقائي، أي على مواطنين فق ل عليه ذ خرين، ب سكن    نفي  الحق في ال

خ          " للجميع"أيضًا   اجرين، ال ال المه ين، والعم ك المقيم راد          . بما في ذل ل في آون األف انون تتمث دة المتاحة في الق والخصوصية الوحي
  . المعنيين بحقوق اإلنسان أو موضوع توجهها يوفون بمعايير انتماءهم آأعضاء في األسرة البشرية

                                                 
 . 10المرجع السابق، فقرة [4]1207
 .المرجع السابق[5]1208
القانون الداخلي ومراقبة : "27، المادة 1980 يناير عام 27؛ ودخل حيز التنفيذ في 1969 مارس عام 23 اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، وقعت في فيينا في [6]1209

 ال -1: تذآر) أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى معاهدات (46والمادة ." 46هذه المادة ال تطغي على المادة "تذهب المادة أيضًا إلى أن ." امعاهدات
ز إلحدى الدول إثارة الحقيقة القائلة بأن موافقتها على االلتزام بإحدى المعاهدات قد أعلنت أو جاءت انتهاآًا لحكم من أحكام قانونها الداخلي فيما يتعلق بالقدرة على يجو

 يظهر -2. دة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسيةاستخالص المعاهدات آمؤثر على صالحية رضاها وموافقتها مالم يكن هذا االنتهاك قد وضح في وتم اعتباره آقاع
 ”.االنتهاك إذا وضح بموضوعية ألي دولة تؤدي بنفسها في المسألة بما يتوافق مع الممارسة الطبيعية وبينة سليمة

الممثل الدائم، البعثة  ,S.E. M. Yaakov Levy  إلى  Mme. Virginia Bonoan-Dandanخطاب رئيس لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية [7]1210
 ، ملحق لخطاب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية2001 مايو 11الدائمة إلسرائيل في مكتب األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة في جينيف، 

  ).2001 مايو 11(لرئيس المجلس االقتصادي االجتماعي 

  ."طبيعة التزامات الدول األطراف: "3م التعليق العام رق[8]1211 

ال يحق لدولة طرف أن تثير ما جاء في قانونها الداخلي من أحكام آتبرير لعدم "} أ{ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات تنص على أن 27المادة [9]1211 
 لكل شخص حق اللجوء إلى "العالمي لحقوق اإلنسان تذآر إن  لإلعالن 8ومبدأ القانون العرفي، الناتج عن المادة " ،وفاءها بأداء إحدى المعاهدات

  ."المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون



ة في الماضي، آل        وقبل اإلعالن العالمي، آانت هناك الحرآات االجتماعي      ة، واإلسهامات الثقافي ة، والثورات، والنضال ضد العبودي
ستويين                              ى الم ٍد سواء وعل ى ح انون والممارسة عل ة في الق دمجت في النهاي سان والتي ان هذا خدم آوسائل لتعزيز وترقية حقوق اإلن

دولي ي وال ي م  . المحل دودة ف ت مح شهيرة آان ازات ال ذه اإلنج ن ه د م ك فالعدي ع ذل ًا أو  وم ا، جغرافي ز تطبيقه ادي أو حي ا الم حتواه
سان،                 . اجتماعيًا، أو آانت معرضة للمردود العكسي      وق اإلن راف بحق ة في االعت وقد ساهمت المقاومة والفلسفة الشعبية بدرجة عظيم

  : زات العظيمة لوالواالعتراف بعمومية حقوق اإلنسان يخلصنا من العيوب التي خلفتها تلك اإلنجا. ولكنها لم تحمل قوة القانون
  :حدود مجال التطبيق

ام                     • إن الحقوق واألخالق التي قدمتها النظم األخالقية على مستوى العالم، تعد أيضًا ذات محدودية بفعل حقيقة أنها تطبق باالحتك
 .إلى جماعة فكرية أوعقيدية ما، دون تطبيقها بعمومية

واطنين خاصة                  حدوداً 1215أو الوثيقة العظمى    " الماجنا آارتا "فرضت   • دة للم وق جدي ة حق ة آانت بمثاب  على الحصانة الملكي
 . ومع ذلك فإن هذا اإلنجاز التاريخي آان تطبيقه محلي فقط في المملكة الجغرافية للملك اإلنجليزي. المواطنين الحائزين ملكية خاصة

  استبعاد القطاعات االجتماعية والحقوق
ة الحق في         أصبحت اإلنجليزية والتي  في المستعمرات  " الثورة األمريكية "حققت   • ات المتحدة األمريكي ة أصل الوالي  في النهاي

ومع ذلك، فإن الحق في تقرير المصير آحق لصيق، طبق في .  raison d’étatتقرير المصير آحق قانوني شرعي وسبب للوجود 
ز حالة الثورة األمريكية آحق محدود فقط على المستعمرين البيض الذين عرفوا أنفسهم            شعوب األصلية األخرى    .  آشعب متمي ا ال  -أم

 .  مازالوا في سعيهم لتحقيق تقرير مصيرهم حتى اليوم-والذين آانت مستوطناتهم في الغالب األآبر واألآثر تعرضًا لإلزاحة
وقهم الجماعي          . الثورة الفرنسية، بكل انجازاتها والحقوق المحققة لألفراد       • راف بحق سيون لالعت ة في سياق   سعى الفالحون الفرن

 liberté, egalitéومع ذلك رفضت قيادة الثورة هذه المفاهية المتوسعة للحقوق وأصرت على الحرية، والمساواة، واإلخاء : الثورة
et fraternité وبترآيز فردي؛  

ا  . ومع ذلك رفضت الحق في الملكية الخاصة. نتائج الثورة البلشفية أسست لالعتراف بالحقوق الجماعية للعمال، الخ   • ومع آونه
ات          ان األشخاص والمجتمع ة لحرم أداة عام ضًا آ د ظهر أي تالك ق وق االم ار حق ذا الحق،  إال أن انك اء ه ًا لمنطق الغ أسست أخالقي

  . وشعوب آاملة من وسائل العيش، ومن ثم أفصحت بانتهاآاتها عن أهمية تلك الحقوق
  

  التراجع
القرن الثامن عشر عن نظام ودستور ديمقراطي تحت قيادة عبد سابق صار في     أسفرت حرآة مناهضة العبودية في تاهيتي في نهاية         

الم       Toussaint Louverture"رتوسان لوفرتيو"النهاية الجنرال  رت الع ي غي ورة الت ، ومع ذلك فإن فرنسا نفسها التي أنتجت الث
ق بمصالح        1801في    عام شهدت الجنرال الفرنسي نابليون األول يدمر الديمقراطية الجديدة           12فقط قبل    ة  ألسباب تتعل ، إمبراطوري

  . مرجعة بذلك إنجازات الديمقراطية المناهضة للعبودية في تاهيتي مع عواقب تمتد إلى يومنا هذا
ا في                د ساهمت جميعه ي ق وبالرغم من أوجه القصور المذآورة، فإن هذه الشواهد في اإلنجاز التدريجي للحقوق من خالل نضال محل

فقانون حقوق اإلنسان اليوم يجسد االعتراف التراآمي في شكل قانون          .  بحقوق اإلنسان آحقوق مقبولة بشكل عمومي      تراآم االعتراف 
  . دولي وعمومي يسعى إلى عدم ترك أي جماعة أو حاجة إنسانية بدون حماية متبادلة في النظام القانوني متعدد األطراف

اهمال حقوق بعينها إذا آانت مختارة أو منتقاة عمدًا لثقافات بعينها، آما لو آانت             حقوق اإلنسان تعني أنه من غير المتاح         عموميةإن  
ات، سواء ألسباب    العموميةآما أن . شعوب الثقافات األخرى تستحق مستوى أقل     تعني عدم وجود دولة أو حكومة معفاة من االلتزام

وق           خصوصية القانون المحلي، مثلما تناولت اتفاقية فيينا الخاصة بقانون         ة تنتهك الحق ى ممارسات تقليدي  المعاهدات، أو المحافظة عل
  . أو مبادئها الالزمة للتطبيق

ة   آما هو الحال في       (وتفسير الحقوق باالتساق مع ثقافة ما        ة الثقافي سكن  المالئم رات دارجة        )  لل ارات وتعبي ًا الختي ًا محلي ي تطبيق يعن
ازة، أو            لممارساومع ذلك، ف  . محددة تتسق وإطار حقوق اإلنسان     ضمان الحي ساوية ل ر مت ات التي تزود أو تغض البصر عن حقوق غي

الوراثة، أو أية حقوق أخرى من حقوق اإلنسان في سكن مالئم هي ممارسات ال تتسق مع اإلطار الحالي ومن المرجح أن تنتهك آل                       
اعي    وع االجتم ضًا النصوص       -من أحكام المساواة بين الن د، وأي واردة في العه در ال ا الخاصة        الجن دة فيين واردة في معاه األساسية ال

   [9]1212).1969(بقانون المعاهدات 
تراتيجيات      نفيذوبينما تمضي خبرة التطبيق والنضال المحلي في تقديم التحديد بشأن ت    وع من االس  حقوق اإلنسان، آاشفة عن عدد متن

ة      (الممكنة ومحددة حقوق حديثة الظهور       داد              )مثل الحق في المياه، واألرض والطاق سماح باالرت ي ال ة ال تعن إن الخصوصية الثقافي ، ف
اقم األدوات               ا في ط ا هن ر عنه ة واالستحقاقات المعب ادئ الالزم راهين       . بالحقوق بشكل ينتقص من المب د من خالل الب ا هو مؤآ وآم

  . األخالقية والسند القانوني، فإن السكن المالئم حق لكل فرد في آل مكان
  

  خاتمة
أما .  مة الواردة في الخطوات الرصدية لطاقم األدوات هي تلك المذآورة بوضوح في أغلب معاهدات حقوق اإلنسان               إن المبادئ الالز  

فهي موجودة ضمنًا في آليات حقوق اإلنسان أو معترف بها في الفقه الدولي، ولكنها ال تقل أهمية من حيث                 " مبادئ التطبيق األخرى  "
  . وضعها في االعتبار
ادئ اإلضافية    وضع هذهكة حقوق األرض والسكن يحاول أن يذهب أبعد من مجرد تشجيع القائم بالرصد على       إن طاقم أدوات شب    المب

  . في االعتبار وتصميم طاقم األدوات يجمع بالفعل بين تلك المبادئ الثالثة ولكن بدون انتقاءها آخطوات إضافية في عملية الرصد

                                                 
 



عناصر أو الحقوق االثنى عشر، حيث تأتي الثمانية األولى مباشرة من التعليق العام رقم       الحقوق نجده موجود بالفعل في ال      ئةفعدم تجز 
فهي  " الحقوق المطابقة "أما  .  على العهد الدولي الخاص بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتحديد على الحق في السكن             4

ا في ال                  اهيم الخاصة به وق تظهر مصادرها والمف ين                مشتقة من حق ة الالجئ سياسية، واتفاقي ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال عه
  . ومن ثم، فإن االستحقاقات أو العناصر المتضمنة والمكونة لحقوق السكن تجسد نفسها مفهوم عدم التجزأ بشكل عملي. وآليات أخرى

خرى مع العناصر المكونة الموضحة في التعليق  في حالة الحق في سكن مالئم تتسق هي األتنطبق  التي االلتزامات الجوهرية الدنيا و
م    ام رق ة      4الع ذه المنهجي ا في ه م من       (، والمجسدة هن سكن المالئ د    ).  ح-أ عناصر الحق في ال إن الخصوصية أو التحدي الطبع ف وب

ة   الحق في السكن هو بدقة إسهامك من خالل جهدك في الرص           نفيذالمحلي بالنسبة لطبيعة ومستوى الجهد المطلوب لت       د، والعملية النقدي
  .وبطرح حلول من جهتك لمشكالت في المجال والميدان

سه في المدى       ،  الحق في سكن مالئم فهو موروث أيضًا ووارد هنا في طاقم األدوات في التصميم            عموميةأما   ا يكشف عن نف وهذا م
دولي   لكل من 2م الواسع من اآلليات الدولية واإلقليمية الضامنة للحق والمندمجة في عرض الخطوة رق            انون ال المصادر   ومصادر الق

  . الشعبية
األمر الجيد في هذا المقام أنه يمكنك بواسطة هذه المبادئ المندمجة والمجمعة في تصميم طاقم األدوات أن تطبقها آمادة لدورة 

فبتطبيق .  تابعة أو إضافيةومن ثم سيكون من غير الضروري أو فائضًا عن الحاجة أن نخلق مهام.  آانتاتعليمية، تدريبية، أي
المنهجية المتضمنة في طاقم أدوات الرصد لشبكة حقوق األرض والسكن، ستضع جميع هذه المبادئ المرتبطة ببعضها البعض 

  .والمعتمدة بعضها على بعض موضع الممارسة الحية
 
  الضمانات. 4

  ضمانات الحق اإلنساني في السكن المالئم
يمكن أن . وفرة التي تضمن الحصول على الحق اإلنساني في السكن المالئم بالنسبة للوضع في بلدكسوف نحدد اآلن المقومات المت

ال تعني فقط نصوص أو أحكام " الضمانات"إن . نبدأ بالتقييم على المستوى العام والدولي ثم ننتقل إلى المستوى المحلي األآثر آلية
لضمان أو، على األقل، اإلسهام في تنفيذ وتطبيق مختلف محتويات حقنا اإلنساني قانونية وإنما أيضًا مقومات مؤسسية وسياسية تعمل 

  .في السكن المالئم
التي تعترف بالحق ) ثم اإلقليمية(ومن ثم يجدر بنا أوًال تقييم االلتزامات الحالية للدولة من خالل تصديقها على المعاهدات الدولية 

أو (ثم ينقلنا هذا المنهج إلى تحديد أي ضمانات مماثلة . ، وما يمنحه من حقوق محددةاإلنساني في السكن المالئم، مبادئه الالزمة
أما على المستوى التشريعي األآثر تحديدًا يجب أن يساعدنا التقييم على تحديد أي القواعد والقوانين . في الدستور الوطني) مساوية

. عل هذا الحق أو أي حق يخوله الحق اإلنساني في السكن المالئمالمشرعة أو النظم األساسية أو حتى النظم المحلية تضمن بالف
يفترض أن تمثل السياسات والبرامج والمؤسسات العامة والموازنات، المخصصة على الوجه والنحو السليم، صور التطبيق العملية 

  .لى أقصى المستويات اإلجرائية المحليةالمكملة لتلك المعايير القانونية والحترام والدفاع عن ودعم وتحقيق هذا الحق اإلنساني ع
  

  .هنا یبدأ التحري
فمن اآلن سوف يصبح . عددًا من األسئلة للراصد آي يجيب عليها" الضمانات"اتباعًا لهذا المنطق، يفرض مسارنا في التحري عن 

دورك أآثر تفاعًال، وبالتالي سوف نتبع منهج تقييم الضمانات في بلدك لتطبيق الحق 
  :في السكن المالئم من العام إلى الخاص ومن ثم نرآز علىاإلنساني 

االلتزامات الناتجة عن التصديق : التصدیقات وااللتزامات متعددة األطراف 
 . للمعاهدات ذات الصلة) دوليًا وإقليميًا(متعدد األطراف 

ذات الصلة بالحق اإلنساني في األرض والسكن : النصوص واألحكام الدستوریة 
 .المالئم
 .التشريع والقانون المحلي: ظام القانوني الوطنيالن 
تشمل المؤسسات الملزمة سواء آهيكل رسمي أو آشخصية : المؤسسات 

 .اجتماعية أقرب ما تكون للشخصية أو الكيان العرفي
 .ذات التطبيق واسع المدى على مستوى البالد بأآملها: السياسات 
 .دىالمجهودات السياسية المنظمة طويلة الم: البرامج 
 .ذات التطبيق المحلي والمؤقت: المشروعات 
 . الخاصة بالمؤسسات العامة:الموازنات 

وبهذا التنظيم والتسلسل، سوف يكتشف مسارنا في التحري تلك الضمانات لكل حق من الحقوق االثنى عشر التي يخولها الحق 
" المصادر"د من تلك األسئلة من خالل األقسام السابقة عن وغالبًا ما سيكون لديك إجابات العدي. اإلنساني في األرض والسكن المالئم

فقد تعرفت، على سبيل المثال، وحددت العديد من أدوات المعاهدات متعددة األطراف التي تضمن الحق ". المبادئ الالزمة"و
ية ترجمة تلك المعايير إلى  سوف تتمكن من إدراج باقي الضمانات الستكمال الصورة الخاصة بكيفناإلنساني في السكن المالئم واآل

  .ضمانات قانونية ووظيفية محليًا لهذا الحق ولكل حق من حقنا اإلنساني تختار أن ترصده وتقوم بتقييمه
ًا في        (في اعتباره الضمانات المتعلقة بالمبادئ الالزمة للتطبيق        أن يضع   لقائم بالرصد   ل المستخدم هنا    جيضمن المنه و ا وضحت آنف آم
ى   المبادئ الالزم " دني والخصوصية          ة بالتطبيق عل م       "  الحق في األمن الب اقم األدوات    3في الخطوة رق ي    ).  من ط ادئ الت ذه المب وه

ة و                   سان، يفترض أن تكون من العمومي وق اإلن ة لل وجدت في المواد األولى بجميع المعاهدات الرئيسية لحق ى مستوى    القابلي ق عل تطب



وحيث أن هذه المبادئ تظلل، . فة الحقوق، وليس فقط الحق في السكن المالئم واألرضالعالم من أجل تأمين السياق الخاص بتحقيق آا    
ا                           ئلة في مسار تحقيقن ة األس ا تظهر أوًال في قائم سكن واألرض، فإنه ى ال ق عل ذي ينطب وقي ال ة اإلطار الحق ذه  . أو تأتي على قم وه

ذه  . ( لضمان هذه المبادئ المظللة أو الالزمةاألسئلة تتضمن قائمة من األدوات القانونية والتعليقات من قبل الدول         نرجو مالحظة أن ه
ق                     قوائم توضيحية؛ أي أنها ليست شاملة أو نهائية، وقد تكون على علٍم بضمانات أخرى، وربما تجد أن بعض من المدرج هنا ال ينطب

  .) على الوضع في بالدك
ه ضمانات        ري التح وبالطريقة نفسها التي ننتقل بها من العام إلى الخاص، سنجد أن    ة يتبع ادئ الالزم ضمانات الخاصة بالمب  حول ال

  . أآثر دقة وعملية تضمن تحقيق الحق في السكن واألرض عمليًا على أرض الواقع
الخاصة بتطبيق المبادئ ) المتعلقة بالسياقعامة أو ال(الضمانات الحالية ) 1(ومن ثم، فإن األسئلة المنهجية هنا تتضمن اختبارًا لـ 

أي، تقرير المصير، وعدم التمييز، (حالة الحق القانوني الخاص بالموقع المالئم لسكن  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في زمةالال
الضمانات ) 2(، وأيضًا )عدم النكوص، والتعاون الدولي/ الجندر، وحكم القانون، وعدم التراجع-والمساواة بين النوع االجتماعي

  . المنبثقة عن الضمانات المذآورة أعالهلألمن البدني والخصوصية) دةالوظيفية والمحد(المحلية 
 

 ضمانات تطبيق المبادئ الالزمة 
  تقریر المصير

  أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، متضمنًا سياق السكن؟
 )1984(لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعام 
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(لخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي ا 
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(قية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اتفا 

  
خ، أو صوتت في             ات، ال م أو تجمع م المتحدة، قم هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية ألم

   سياق السكن؟صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير  شامًال ذلك
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  ة بحقوق اإلنسانقرارات لجنة األمم المتحدة المعني 
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    (إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002) (تعصب
  )2001(امة وخطة التنفيذ إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستد 

  
  أي المعاهدات اإلقليمية صادقت أو انضمت إليها الدولة، وتضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير، بما في ذلك سياق السكن؟

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

  في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ تقرير المصير شامًال ذلك سياق السكن؟القرارات 
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  



 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(جامعة الدول العربية قرارات  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  عدم التمييز 

سان،                     وق اإلن أي المعاهدات الدولية انضمت إليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق التحرر من التمييز، آمبدأ الزم وحق من حق
  بما في ذلك أيضًا في سياق السكن؟

 )1984(وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب  
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (عايير األساسيةاألهداف والم( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية تتعلق بوضع األشخاص من ال دولة لهم  
  ) 1961(يل األشخاص الذين ال دولة لهم اتفاقية تقل 

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

  ك سياق السكن؟صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذل
  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
ة ا           دة   إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي اني     (لجدي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

ًا     زاحين داخلي خاص الم شأن األش دة ب م المتح ات األم صويت  ) 1998(توجيه ه بالت م تبني  UNHRCRت
E/CN.4/1998/53/Add.2 1998 فبراير 11 بتاريخ . 

  )1980(ال القادامى  بشأن العم162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب(ن وبرنامج عمل دربان إعال 
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
امًال    أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبيق التحرر     وق، ش من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحق

  ذلك سياق السكن؟
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  



 )1961(اق االجتماعي األوروبي الميث 
  

خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول
  ؟القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ التحرر من التمييز آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال ذلك سياق السكن

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 )1999(إعالن قمة اسطنبول  
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
   الجندر-المساوة بين النوع االجتماعي

اعي                  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الزم وحق    -أي المعاهدات الدولية صادق عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا، تضمن تطبيق الم در، آمب  الجن
  من حقوق اإلنسان، شامًال ذلك سياق السكن؟

 
 )1984( القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
  )1979(إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
  ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1961( بشأن سكن العمال 115لدولية رقم توصية اتفاقية منظمة العمل ا 
 )1990(اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

  
خ، أو صوتت في         ات، ال م أو تجمع هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم

 الجندر آمبدأ الزم وحق من الحقوق، شامًال  -تي تضمن تطبيق المساواة بين النوع االجتماعي      صالح القرارات في المنظمات الدولية ال     
  ذلك سياق السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
  )1996(الموئل البشري الثاني  
دة         إعالن بشان المدن والمستوط     ة الجدي اني     (نات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
 )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(عية إعالن وبرنامج عمل القمة االجتما 
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  
  )متنوعة(قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن صري  {إع ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع ن   الم ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان وآ

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
اعي               وع االجتم ين الن ساواة ب ق الم ًا وتضمن تطبي ادئ    -أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحق در آأحد المب  الجن

  سياق السكن؟الالزمة، شامًال ذلك 
 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  



 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(ي األوروبي الميثاق االجتماع 

  
خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول

اعي  وع االجتم ين الن ساواة ب دأ الم ق مب ضمن تطبي ي ت ة الت ات اإلقليمي ي المنظم رارات ف ياق -الق ك س امًال ذل دأ الزم، ش در آمب  الجن
  السكن؟

  )1948(الن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان اإلع 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

 
  حكم القانون

امًال                   سان، ش وق اإلن أي المعاهدات الدولية انضمت اليها أو صادقت عليها الدولة تضمن تطبيق حكم القانون، آمبدأ الزم وحق من حق
  ذلك حيز السكن؟

 
 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  

  )1979(أشكال التمييز ضد المرأة إتفاقية القضاء علي جميع  
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(تماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالج 
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131اتفاقية العمل الدولية رقم  
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990( المهاجرين وأفراد أسرهم اتفاقية بشأن حماية حقوق جميع العمال 
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

  
خ، أو صوتت ف        ات، ال م أو تجمع ي هل شارآت الدولة في تبني اتفاقات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات عالمية لألمم المتحدة، قم
  صالح القرارات في المنظمات الدولية التي تضمن تطبيق حكم القانون آمبدأ الزم وحق من الحقوق، ممتدًا أيضًا إلى مجال السكن؟

  )1967(إعالن اللجوء  
  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة           إعالن    ة الجدي اني     (بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(ج عمل القمة االجتماعية إعالن وبرنام 
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  



  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ز ال {إع صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع ن   الم ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ عن

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ضًا                             د اي ذي يمت ة، وال ادئ الالزم انون آأحد المب م الق ق حك أي المعاهدات اإلقليمية صادقت عليها الدولة، سابقًا أو الحقًا وتضمن تطبي

  ن؟إلى مجال السك
  

 )1981(الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(بي الميثاق االجتماعي األورو 

خ، أو صوتت في صالح             ات، ال م أو تجمع ة أو قم ؤتمرات اقليمي ددة األطراف في شكل م ات متع ي اتفاق ة في تبن هل شارآت الدول
  القرارات في المنظمات اإلقليمية التي تضمن تطبيق مبدأ حكم القانون آمبدأ الزم، شامًال ذلك سياق السكن؟

  )1948 (اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان 
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  عدم التراجع 
  

 الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، ما هي المعاهدات الدولية التي قامت
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  
 

  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(قية حقوق الطفل اتفا 
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

  
لدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها هل شارآت ا

صادية      وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ي احت ع  ف دم التراج دأ ع ق مب ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل
  اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق

  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م ا       5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي لمتحدة  ، ق
  )2001 (25/2 -س

  )1996(إعالن اسطنبول  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  



امج   الن وبرن ان إع ل درب ن    {عم ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم
  )2002(} تعصب

  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  
  

ي               ا الت ضمام إليه رام،        ما هي المعاهدات اإلقليمية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االن دأ عدم التراجع  في احت ق مب تضمن تطبي
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قي قرارات االتحاد االفري 
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
 )1995(إعالن الرباط  

 في هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات
ا               ة بم ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ عدم التراجع  في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق

  فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(ارات االتحاد االفريقي قر 
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(إعالن الرباط  

  
  التعاون الدولي

تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، ما هي المعاهدات الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها التي 
  الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 )1984(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  )1979(فاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة إت 
  )1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ) 1989(اتفاقية حقوق الطفل  
  )1998(نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
  )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
  )1966(لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص با 
 )1957( بشأن حماية ودمج الشعوب األصلية والقبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1962) (األهداف والمعايير األساسية( بشأن السياسة االجتماعية 117اتفاقية العمل الدولية رقم  
  )1970( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، مع اهتمام خاص بالبلدان النامية 131قية العمل الدولية رقم اتفا 
 )1989( بشأن الشعوب األصلية في البلدان المستقلة 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1961( بشأن سكن العمال 115توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 )1990(حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اتفاقية بشأن  
 )1951(اتفاقية الالجئين  
 )1954(اتفاقية متعلقة بوضع  األشخاص من ال دولة لهم  
 )1961(اتفاقية تقليل من ال دولة لهم  

 
 لألمم المتحدة أو أدلت بصوتها هل شارآت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم عالمية تابعة

صادية     وق االقت ذ الحق شر، وتنفي ن، ن دفاع ع رام، ال ضمان احت دولي ل اون ال ق التع ضمن تطبي ة ت ات دولي ي منظم رارات ف صالح ق ل
  واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟

 )1992 (21برنامج  
 )1992(إعالن بشأن البيئة والتنمية  
  )1967(إعالن اللجوء  



  )1986(إعالن الحق في التنمية  
  )1969(إعالن حول التقدم والتنمية في الميدان االجتماعي  
 )1996(الموئل البشري الثاني  
دة              ة الجدي اني     (إعالن بشان المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفي ل الث م المتحدة         5+ الموئ ة لألم ة العام رار الجمعي ، ق
  )2001 (25/2 -س

 )1980( بشأن العمال القادامى 162توصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  )1996(إعالن اسطنبول  
 )1992 (21إعالن وأجندة ريو  
  )1995(إعالن وبرنامج عمل القمة االجتماعية  
  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  قرارات لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 
  ) 1976(إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية  
  )1993(إعالن وبرنامج عمل فيينا  
ان    ل درب امج عم الن وبرن ن    {إع ذلك م صل ب ا يت ب وم ره األجان صري وآ ز العن صرية والتميي ة العن المي لمكافح ؤتمر الع الم

  )2002(} تعصب
  )2001(إعالن جوهانسبرج لقمة العالم حول التنمية المستدامة وخطة التنفيذ  

  
ضمان                              دولي ل اون ال دأ التع ق مب ي تضمن تطبي ا الت ضمام إليه ا أو االن ة بالتصديق عليه ي قامت الدول ة الت ما هي المعاهدات اإلقليمي

  احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما فيها الحق اإلنساني في األرض والسكن المالئم؟
 )1981(يقي لحقوق اإلنسان والشعوب الميثاق اإلفر 
 )1969(االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )1994(الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  
 )1950(لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ) األوروبية(االتفاقية  
 )1961(الميثاق االجتماعي األوروبي  

  
آت الدولة في تبني أو إقرار اتفاقيات متعددة األطراف في شكل مؤتمرات أو قمم إقليمية أو أدلت بصوتها لصالح قرارات في هل شار

منظمات إقليمية تضمن تطبيق مبدأ التعاون الدولي لضمان احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  ي في األرض والسكن المالئم؟بما فيها الحق اإلنسان

  )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان  
 )1948(اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  
 )متنوعة(قرارات االتحاد االفريقي  
 )متنوعة(قرارات المفوضية األوروبية  
 إعالن قمة اسطنبول 
 )متنوعة(قرارات جامعة الدول العربية  
 )2000(إعالن المنامة  
  )1995(الن الرباط إع 

  
ما هي االلتزامات اإلضافية األخرى متعددة األطراف التي اتخذتها الدولة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق باحترام، حماية، نشر، 

  . وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم وبالتالي الضمان القانوني للحيازة والتحرر من نزع الملكية
  

هدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على التزامات ملزمة يكون لها األولوية على ال ننسى أن محتوى المعا
تعد مراقبة تلك االلتزامات المهمة المعهود بها إلى الدول األطراف في . اإلعالنات غير الملزمة للنوايا البحتة واإلرادة السياسية

  .ام رقابية حيادية يدعمهم مراقبون من الحكومة والمجتمع المدنيوالتي أوآلت إلى أجس) الدول المصدقة(المعاهدة 
آما يجب أن نضع في االعتبار أن بعض اإلعالنات متعددة األطراف والعديد من االتفاقات بين الدول والمؤسسات التنموية والمالية 

تلك االتفاقيات قد تعوق . عاهدات حقوق اإلنسانالدولية قد تشمل معايير اقل حماية لحقوق اإلنسان من تلك ذات الطبيعة الملزمة في م
الثقافية ولذا يجب أن تحتل المرتبة الثانية في اإللزام بعد المعاهدات التي تحمي حقوق اإلنسان /االجتماعية/التمتع بالحقوق االقتصادية

  في المقام األول وليس العكس 
 
 

  ضمانات محلية 
   تصدیقات وتعليقات دولية



دات الدول ة أي المعاه ا أو  ي ضمت إليه سكن    ان ي ال ق ف ضمن الح ة ت ا الدول ادقت عليه ة   ص م، خاص دني   المالئ ن الب ي األم ق ف الح
  .)لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المصادر الخاصة بالحق في األمن البدني والخصوصية (؟والخصوصية

  
  أحكام دستوریة

رض والسكن المالئم بما في ذلك األمن البدني هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق اإلنساني في األ 
  والخصوصية؟

 
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في تقرير المصير محليا؟ 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحرر من عدم التمييز؟ 

  
   الجندر؟-ة بين النوع االجتماعيهل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في المساوا 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل المشارآة الديمقراطية؟ 

  
  هل تحوز الدولة دستورا، أو ما يماثله، يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟ 

  
ة دستورا، أ        ا                        هل تحوز الدول ا فيه سان بم وق اإلن ة في ظل إطار عمل وأهداف حق ات الدولي ه، يضمن إجراء العالق ا يماثل و م

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟
  

  النظام القانوني القومي
  

  ؟هل يتم االعتراف بالحق في السكن المالئم، شامال األمن البدني والخصوصية، آحق منفصل في النظام القانوني للدولة 
  

  هل يتماشى التشريع القومي مع الحق اإلنساني في األرض والسكن بما في ذلك األمن البدني والخصوصية؟ 
  

  هل يتماشى التشريع المحلي والقومي مع مبدأ تقرير المصير على المستوى المحلي؟ 
  

الحكومة ويتم /رعتها الدولةهل يتماشى التشريع القومي والمحلي مع الحق في التحرر من التمييز؟ ما هي القوانين التي ش 
تطبيقها بالفعل لضمان عدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، تنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم خاصة األمن البدني 

  والخصوصية؟
  

 هل يشعر األفراد أو المجتمع موضوع الدراسة أن شروط حصولهم على الحق في تحقيق األمن البدني والخصوصية تتالءم 
  وتتساوى مع اآلخرين؟

  
 هل يحافظ القانون القومي والمحلي على مبدأ المساواة بين النوع االجتماعي، خاصة فيما يتعلق باألمن البدني والخصوصية؟ 

  
هل تؤيد القوانين المحلية والقومية حكم القانون بما في ذلك الحصول على العدالة والتمثيل والمشارآة الديمقراطية في المسائل  
  تعلقة بالسكن واألرض واألمن البدني والخصوصية ؟الم
  

  هل يؤيد النظام القانوني للدولة الحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة؟ 
  

هل تتماشى قوانين وقواعد الدولة مع مبدأ إجراء العالقات الدولية، بما في ذلك الكيانات الدولية التي تعمل داخل البالد، في ظل  
وق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة الحق اإلنساني في السكن المالئم شامال إطار عمل وأهداف حق

  األمن البدني والخصوصية؟
  

هل يضمن أداء خدمات تطبيق القانون ممارسة وتطبيق احترام، الدفاع عن، نشر وتنفيذ الحق اإلنساني في السكن المالئم بما في  
  ني والخصوصية؟ذلك األمن البد

  
هل يتميز أداء القضاة والمحامين بالكفاية والتالؤم للدفاع عن وتأييد الحق في السكن المالئم بما في ذلك األمن البدني  

  والخصوصية ما هي األمثلة على ذلك؟
 



  شرائع ومؤسسات
  

  هل هناك شعور في المجتمع أن الدولة ومؤسسات الحكومة تمثل آمالهم في تقرير المصير؟ 
  

ما هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان لعدم التمييز في احترام، الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن  
  المالئم خاصة األمن البدني والخصوصية؟

  
  هل يتمتع األفراد أو المجتمع المقصود بإمكانية ممارسة دور مؤثر وفعال في تحديد شروط األمن البدني والخصوصية؟  

  
 هي المؤسسات الحكومية والعامة التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في ما 

  السكن المالئم خاصة األمن البدني والخصوصية؟
  

فيذ الحق ما هي المؤسسات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، نشر، وتن 
  في السكن المالئم خاصة األمن البدني والخصوصية؟

  
التي تعمل للمساعدة على تنفيذ الحق في السكن المالئم ) بما في ذلك المعايير االجتماعية(ما هي المؤسسات غير الرسمية  

  وخاصة األمن البدني والخصوصية؟
  

عها التي تعمل آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في ما هي المؤسسات االجتماعية والممارسات االجتماعية المتماسة م 
 الدفاع عن، نشر، وتنفيذ الحق في السكن المالئم خاصة األمن البدني والخصوصية؟

  
  آيف حسنت تلك المؤسسات فعليا من القدرة على الدفاع عن أو الدفاع الفعلي عن األمن البدني والخصوصية لمن يحتاجون ذلك؟ 

 
  السياسات

  لسياسات التي تطبق على مستوى الدولة  لضمان الحق في السكن المالئم وخاصة األمن البدني والخصوصية؟ما هي ا 
  

ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تنادي بتطبيق حقوق اإلنسان في 
يز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمي

  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي
  

  آيف عظمت السياسات الوطنية من تقرير المصير محليا آي تضمن مستويات مقبولة من األمن البدني والخصوصية؟ 
  

  رت السياسات الوطنية إيجابيا على األمن البدني والخصوصية في البالد من اجل ضمان عدم التمييز؟آيف أث 
  

آيف أدت سياسات النوع االجتماعي في البالد إلى تحسين ظروف األمن البدني والخصوصية في مجال السكن خاصة لمن  
  يحتاجون ذلك؟

  
  عظيم ظروف األمن البدني والخصوصية خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟آيف أدت سياسات الدولة الخاصة بتحقيق العدالة إلى ت 

  
آيف ضمنت سياسات اإلسكان الوطنية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما يخوله الحق في السكن من حقوق مثل  

  األمن البدني والخصوصية خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟
  

طنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها سياسات اإلسكان الو 
احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من األمن البدني والخصوصية لمن هم في حاجة إلى 

  ذلك؟
  

ولتك الرسمية في ضمان الحق في األمن البدني إلى أي حد أثرت األطراف الخارجية إيجابيا على سياسات أو ممارسات د 
  والخصوصية؟

 
  البرامج

) سنوات أو منذ آخر تقييم قمت به/ سنة(ما هي الخطوات التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  
 إصالحات قانونية، تطوير البنية التحتية، :قد تشمل(من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما ما يخوله من األمن البدني والخصوصية؟ 



طرق تنفيذ وتطبيق اآثر فعالية، برامج تسجيل السكان، برامج للنظر في التصديق على العهود الدولية وتقييم تطبيق حقوق 
  )الخ....السكن

  
ي بتطبيق حقوق اإلنسان في ال تنسى أن محتوى المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بالفعل يشتمل على أحكام ملزمة تناد

وجود المبادئ الالزمة لتقرير المصير، عدم التمييز، المساواة بين النوع االجتماعي، حكم القانون، التعاون الدولي في تطبيق حقوق 
  عدم التراجع     والتحسين المستمر لظروف المعيشة /اإلنسان، التحقيق التدريجي

  
ات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم وخاصة ما هي برامج  القطاع الخاص أو المنظم 

  األمن البدني والخصوصية؟
  

  آيف عظمت تلك البرامج الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف األمن البدني والخصوصية؟  
  

مل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على األمن ما هي البرامج الوطنية التي تم االنتهاء منها،جاري الع 
  البدني والخصوصية في الدولة؟

  
هل هناك أي برامج وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى تحسين  

  اصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض وقضايا الميراث؟ ظروف األمن البدني والخصوصية في مجال السكن خ
  

ما هي برامج الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة لمن هم  
  األمن البدني والخصوصية؟في حاجة إلى ذلك؟  وآيف نجحت البرامج التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم الحق في 

  
آيف ضمنت برامج اإلسكان القومية التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من األمن البدني  

  والخصوصية لمن هم في حاجة لذلك؟
  

داخل حدود الدولة نحو ما هي الطرق التي ضمنت بها برامج اإلسكان الوطنية اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة  
احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من األمن البدني والخصوصية لمن هم في حاجة إلى 

  ذلك؟
هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين  

  لبدني والخصوصية لكل من يعيش على أرضها؟األمن ا
 

  المشروعات
سنوات أو منذ آخر / سنة(ما هي األفعال أو اإلجراءات  التقدمية التي اتخذتها الدولة على المستوي الوطني في الفترة الماضية  

ا يخوله من األمن البدني في شكل مشروعات استطالعية أو محدودة النطاق من اجل تطوير حقوق السكن ال سيما م) تقييم قمت به
  والخصوصية؟ 

  
ما هي مشروعات  القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية التي يتم تطبيقها لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم،  

  وخاصة األمن البدني والخصوصية ؟
  

  األمن البدني والخصوصية؟ آيف عظمت تلك المشروعات الوطنية من تقرير المصير محليا بطريقة أدت إلى تحسين ظروف  
  

ما هي المشروعات الوطنية التي تم االنتهاء منها، جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها لضمان تأثير عدم التمييز إيجابيا على  
  األمن البدني والخصوصية في الدولة؟

  
أو يتم التخطيط لها تهدف وتؤدي إلى هل هناك أي مشروعات وطنية للنوع االجتماعي تم االنتهاء منها أو جاري العمل عليها  

تحسين ظروف األمن البدني والخصوصية في مجال السكن خاصة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ هل تشمل حقوق األرض و قضايا 
  الميراث؟ 

  
ما هي مشروعات الدولة األخيرة والحالية والمستقبلية لتعظيم تحقيق العدالة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة خاصة  

  لمن هم في حاجة إلى ذلك؟ وآيف نجحت المشروعات التي تم تطبيقها حتى اليوم في تعظيم األمن البدني والخصوصية؟
  

آيف ضمنت تلك المشروعات التحسين المستمر لظروف المعيشة خاصة ما تخوله حقوق السكن من األمن البدني والخصوصية  
  لمن هم في حاجة لذلك؟



  
مشروعات اإلسكان العامة والخاصة اتجاه العالقات الدولية والكيانات الدولية العاملة داخل حدود ما هي الطرق التي ضمنت بها  

الدولة نحو احترام، الدفاع عن، نشر، وتطبيق الحق في السكن المالئم خاصة ما يخوله من األمن البدني والخصوصية لمن هم في 
  حاجة إلى ذلك؟

  
أخرى من دول أو غير ذلك إليجاد، تحديد، وتكيف الممارسات الجيدة محليا لتحسين هل تعاونت الحكومة في الدولة مع أطراف  

  من خالل مشروعات تطور بالفعل من األمن البدني والخصوصية لكل من يعيش على أرضها؟
 
 موازناتال

ية مع أهداف اإلنفاق  العامة التي تضمن الحق في السكن المالئم و خاصة ضمان الحيازة؟ آيف تتوازى الميزانموازناتما هي ال 
 والتطبيق الحقيقية؟

  
هل تتوافر معلومات الميزانية العامة للقيام بتقييم متعدد السنوات لألداء المالي للسياسات والبرامج والمشروعات المؤثرة على  

 ظروف السكن والمعيشة للفئات األآثر ضعفا والسكان المحتاجين في الدولة؟
 الشرآات والمنظمات الخاصة  العاملة في مجال السكن ذات موازناتإمكانية االطالع على هل يتمتع العامة وأفراد الشعب ب 

 التأثير على ما تخوله حقوق السكن من األمن البدني والخصوصية ؟
  

هل تدعم المعلومات الموثوق بها عن الميزانية المطالب العامة للمسؤولين عن الميزانية المخصصة لتحسين الظروف المعيشية  
 حتاجين خاصة بالنسبة لما يخوله الحق في السكن من األمن البدني والخصوصية؟ للم
  

ما هي االلتزامات الدولية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من القدرة على تحمل  
 األعباء؟

  
عب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من األمن البدني ما هي االلتزامات الوطنية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتش 

 والخصوصية؟
  

ما هي السياسات المالية التي تؤثر على الميزانية العامة بالتشعب لقطاع اإلسكان شامال ما يخوله من األمن البدني  
 والخصوصية؟

 
   عقبات، عراقيل، عوائق.5

ر الناتجة عن الحق اإلنساني والمصطلح القانوني للسكن المالئم، في المرحلة الحالية تكون آراصد قد حددت بشكل جيد العناص
وآذلك أتممت وانتهيت من المراجعة الضرورية للمعايير الدولية التي تمثل الحد األدنى فيما يتعلق بتصنيف الحق مع االلتزامات 

جتماعية وغيرها والتي تعد المصدر الرئيسي ومررت أثناء تلك العملية بالجدل األخالقي للحرآات اال. الموازية على الدول المصدقة
تلك المصادر التي تعمل على سد الفجوة القانونية وتوفير خصوصية للتطبيقات واألولويات المحلية . لحقوق اإلنسان على مر التاريخ

  .لى الحالة التي تتناولهاآما وقمت في سياق تلك العملية بتحديد األدوات الملزمة والضمانات النظرية التي تنطبق ع. لحقوق اإلنسان
  

ضمانات                                 م والعناصر وال سكن المالئ ساني في ال ة للحق اإلن اد النظري د من مجرد األبع ا هو أبع دم نحو م وفي هذه الخطوة فإنك تتق
وق                    . المكونة له  ر التحديات صعوبة في مجال حق يم أآث ي وتقي د العمل ى الُبع سكن، إل وق األرض وال ل اآلن،  آراصد لحق سوف تنتق

ات                       . التطبيق: نسان أال وهي  اإل ة من خالل تفصيل العقب ات والحجج المطلوب ى إعداد البيان عينات األسئلة التالية تساعدك آراصد عل
دني                      ان من حق وعنصر األمن الب اك والحرم سبب في االنته سببت في أو هددت بالت ي ت ود الت دات والقي والعراقيل والعوائق والتهدي

  .حاليًاوالخصوصية الذي نتعامل معه 
  

وافر                 عند مراقبة عملية توثيق أي مرحلة من أسئلة طاقم األدوات أو تقييم الظروف المؤثرة على أي حق يعد من الضروري ضمان ت
فلطالما قيل أن المعلومات والمعرفة تمثل قوة لمن يمتلكها وهو ما ينطبق بصدق على حالتنا أو وضعنا،                  . أفضل وأآثر المعلومات ثقة   

  :لك القوة سوف تعتمد بشكل آبير على المواصفات التالية لمعلوماتكإال أن درجة ت
 .التمام أو األحكام •
 .درجة التفصيل والتحديد •
 .المعلومات) حداثة(تاريخ  •
 ).نقص التناقضات: مثال(تكامل المعلومات  •
 ).اإليجاز، الوضوح، صحيحة، مفهومة(االستخدام الفعال للغة  •
 .وق األرض والسكناالرتباط بقضية تطبيق حق: االتصال •
 ).السمعة، العرض المؤثر، االرتباط بالقضية والمجتمع(مصداقية المصدر : المصداقية •



  
ومن أجل البدء في تقييم التواؤم واالنسجام بين التأآيدات النظرية للحق اإلنساني في األرض والسكن والواقع المحلي سوف تحدد 

. اقيل، التناقضات في انتهاآات محتملة أو فعلية للحق في األمن البدني والخصوصيةاآلن إلى أي مدى تساهم العوائق، العقبات، العر
  :وسوف تدعم األسئلة التالية تلك العملية

  
نهم الشخصي أو                 د ألم وطنهم األصلي حيث يواجهون تهدي م أو م ى بالده ودة إل هل اجبر المسئولون بدولة ما الالجئين على الع

  ) في طاقم األدوات"طين، التنقل، عدم اإلرجاع الجبري، العودة والتعویضإعادة التو": انظر(لممتلكاتهم؟ 
  

هل يعد انتهاك األمن والخصوصية في هذه الحالة نتيجة لالستعمار، نقل السكان، التطهير العرقي، االستيطان، أو أي جرائم  
  ) في طاقم األدوات"ة والتعویضإعادة التوطين، التنقل، عدم اإلرجاع الجبري و العود"انظر (دولية أخرى ذات صلة؟ 

 
 عقبات تعترض المبادئ الالزمة  

  تقریر المصير
 هل الناس غير راضين عن شروط األمن البدني والخصوصية؟ 

 
  هل يفتقد األشخاص المعنيون أو المجتمع المكانية ممارسة دور فعال في تحديد شروط األمن البدني والخصوصية؟ 
الكافية أو القدرات الكافية للتمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة الحق في األمن هل يفتقد المجتمع إلى المعلومات  

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات"انظر {البدني والخصوصية؟ 
، خاصة ما يخوله من حق في األمن هل تعد األمية عائقًا أما الحصول على المعلومات الكافية للتمتع بالحق في السكن المالئم 

 }"في طاقم األدوات" المعلومات، التعليم، المقدرة، وبناء القدرات: "انظر{البدني والخصوصية؟ 
 

  عدم التمييز
 إلى أي مدى يعد عدم التمييز معضلة أمام تفعيل الحق في األمن البدني والخصوصية؟ 
ييز الممارس عشاوائيًا، أو بشكل ظرفي، أو على مستوى اجتماعي، أو أي نوع من التم) هل يخبر المجتمع المتضرر(هل هناك  

  مؤسسي في صورة ما يؤثر على  األمن البدني والخصوصية؟
 ما هي طبيعة التمييز وأثاره فيما يتعلق باألمن البدني والخصوصية؟  

  
   الجندر-المساواة بين النوع االجتماعي

 األمن البدني والخصوصية؟ي يطبق على تفعيل الحق في هل هناك أي تمييز قائم على النوع االجتماع 
األمن البدني هل التمييز يمارس عشاوئيًا أو بشكل ظرفي أو عل مستوى اجتماعي، أم أنه مؤسسي في صورة ما تؤثر على  

  والخصوصية؟
ور واإلناث في جميع هل القانون المحلي للوراثة، أو الطالق أو أي تخصص أخر يخفق في اإلمداد بالحقق المتساوية للذآ 

  األعمار؟ آيف؟
  

   حكم القانون
هل أخفقت الدولة في التصديق على أي من المعاهدات ذات الصلة دولية آانت أو اقليمية تضمن الحق اإلنساني في السكن  

 المالئم؟
 هل أخفقت الدولة المعنية في التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟ 

 
الدولة أي تحفظات، أو تصريحات أو تفاهمات بصدد معاهدات دولية أو اقليمية يمكن أن تحد من اثر الضمانات هل أصدرت  .28

  الخاصة بالحق في السكن المالئم، خاصة ما يؤثر من ذلك في الحق المخول  في األمن البدني والخصوصية؟
 ن؟هل أخفقت حكومة الدولة في إجراء تقييم قانوني لتنفيذ الحق في السك .29
هل أخفقت الحكومة في تقديم تقارير زمنية للهيئات التعاقدية الرصدية ذات الصلة والتي تغطي الحق اإلنساني في السكن  .30

  المالئم؟
هل أخفقت الدولة وحكومتها في تنفيذ وعن اقتناع سليم المالحظات الختامية للهيئات التعاقدية المختلفة المتعلقة بتنفيذ الحق  .31

  المالئم؟ اإلنساني في السكن
 بسلطة مستقلة؟ ) القضائية، التشريعية، التنفيذية(هل تعمل الفروع الثالثة للحكومة  .32
 هل تنسق الفروع الثالثة للحكومة بين بعضها البعض لاللتزام وتفعيل نظام واحد من القانون؟ .33
  الجندر؟-يهل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن المساواة بين النوع االجتماع .34
هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن حكم القانون، متضمنًا ذلك الوصول إلى العدالة والمشارآة والتمثيل  .35

 الديمقراطي؟ 



 هل تفتقد الدولة إلى دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن الحق في التحسين المستمر للظروف المعيشية؟  .36
 دستور، أو ما يعادل ذلك، فيما يضمن إجراء العالقات الدولية في إطار ووفق أهداف حقوق اإلنسان، هل تفتقد الدولة إلى .37

 متضمنًا ذل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ 
 هل يفتقر النظام القانون للدولة إلى االعتراف بالحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك  األمن البدني والخصوصية؟ .38
هل تعوق أوجه القصور القانونية أو الجرائية من االقبول واالقرار بالمطالب التي تثير االلتزامات التعاقدية الدولية في الدفاع  .39
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  عدم النكوص/ عدم التراجع
ة على مدار الفتراألمن البدني والخصوصية، هل أخفقت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين حقوق السكن، خاصة المؤثرة منها في  

 الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس تم فيهذا الشأن؟ ) العام أو األعوام(
األمن البدني هل أنقصت قوانين جديدة من حماية الحق اإلنساني في السكن المالئم فى الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في  

 ؟ والخصوصية
ي السكن المالئم في الفترة األخيرة، خاصة ما يؤثر منها في هل أنقصت سياسات جديدة من حماية أو التمتع بالحق اإلنساني ف 

 األمن البدني والخصوصية؟
األمن هل أدت أي برامج قومية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم فيالفترة األخيرة،خاصة ما يؤثر منها في  

  ؟البدني والخصوصية
ية للبيئة المشيدة أو الطبيعية إلى انحدار في التمتع بالحق اإلنساني في السكن المالئم، هل أدت مالمح البنية األساسية أو الهيكل 

  ؟األمن البدني والخصوصيةخاصة ما يؤثر منها في 
األمن البدني هل أخفقت برامج على المستوى القومي في تحسين التمتع بالحق في السكن المالئم، خاصة في ضوء أو فيما يتعلق  

  والخصوصية؟
ل أخفقت مشروعات محلية مدعمة من قبل الدولة أو السلطات المحلية في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالحق ه 

 األمن البدني والخصوصية؟ اإلنساني في السكن المالئم، خاصة فيما يتعلق بالحق في 
قاإلنساني في السكن المالئم، خاصة ما هل أخفقن مخصصات الموازنة العامة في تحسين، أو أدت إلى انحدار في التمتع بالح 

  األمن البدني والخصوصية؟يتعلق بالحق في 
، خاصة بالنسبة للفقراء والفئات األمن البدني والخصوصيةإلى أي مدى جاءت جهود الحكومة قاصرة في تحسين شروط  

 المستضعفة أو األآثر عرضة لالنتهاك أو األقليات؟ 



 
  التعاون الدولي

لدولة أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في هل هناك مصالح  
 األمن البدني والخصوصية؟ وهل يؤثر دورهم سلبيًا في التمتع األمن البدني والخصوصية؟

الرسمية لبلدك فيما يتعلق سلبيًا على السياسات أو الممارسات ) دول، أو مؤسسات مالية(إلى أي مدى أثرت أطراف خارجية  
 األمن البدني والخصوصية؟بضمان الحق في 

فرديًا ومن خالل مساعدة وتعاون دولي، خاصة اقتصادي وتقني، إلى أقصى ما تتيحه "هل أهملت الدولة اتخاذ خطوات  
 في األمن البدني والخصوصية؟) خاصة الفقراء والمستضعفين(وامكاناتها لضمان حقوق الناس " مواردها

 
 عقبات محلية  

  شراع ومؤسسات
 األمن البدني والخصوصية، هل هناك فجوات أو أوجه قصور لدى بقدر ما يوجد من اعتناء بالحق اإلنساني في السكن المالئم و 

الدولة، الحكومة، ومؤسسات عامة أخرى وضعت لتحسين الظروف المعيشية، متضمنًا ذلك ما تخوله حقوق السكن من الحق في 
  بدني والخصوصية؟األمن ال

ما هي المؤسسات العامة أو التابعة للدولة التي توجد آضمان للمساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن، ونشر وتنفيذ الحق  
 اإلنساني فيالسكن المالئم، خاصة األمن البدني والخصوصية؟

 ؟ يعتمد عليها المجتمعهل حدث مؤخرًا انخفاضًا في الكم أو النوع لمؤسسات المجتمع المدني والتي 
هل تخفق المؤسسات الخاصة وغير الحكومية المعنية في ضمان المساواة بين النوع االجتماعي في الدفاع عن ونشر وتنفيذ  

 الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة األمن البدني والخصوصية؟
تعمل بطريقة تعوق التمتع بالحق اإلنساني في ) يةبما في ذلك القواعد االجتماع(غير الرسمية ) الشرائع(ما هي المؤسسات  

 1213السكن المالئم، وخاصة األمن البدني والخصوصية؟
 

 ؟  األمن البدني والخصوصيةهل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أواالمكانية لحماية  
حظات الختامية الخاصة بالهيئات التعاقدية ذات هل تفتقد تلك المؤسسات فعليًا إلى اإلرادة أو المعرفة أو القدرات الستخدام المال 

 الصلة في عمل مراقبة والضغط على الموظفين الرسميين؟
 

  سياسات 
هل تتقاعس الوزارات ذات الصلة عن ادماج االلتزامات التعاقدية الدولية لحقوق اإلنسان في صياغتها للسياسات المؤثرة في  

 لبدني والخصوصية؟ الحق اإلنساني للسكن المالئم، خاصة األمن ا
ما هي السياسات التي الزالت مطلوبة على مستوى الدولة لضمان الحق اإلنساني في السكن المالئم، وخاصة، األمن البدني  

 والخصوصية؟ 
 

هل أهملت السياسات القومية ذات الصلة ضمان أو تأمين مستويات مقبولة من تقرير  
 لخصوصية؟ آيف ولماذا؟ األمن البدني واالمصير في تحديد شروط وظروف 

حتى بالرغم من التصريحات التي تفصح (هل أخفقت السياسات القومية في بلوغ أهدافها  
  األمن البدني والخصوصية؟ آيف ولماذا؟على نحٍو إيجابي للتأثير على ) عن نية رسمية

 الجندر إلى تحسينات في -هل أدت السياسات القومية للتعامل مع النوع االجتماعي 
 األمن البدني والخصوصية؟ آيف ولماذا؟ ظروف

األمن البدني هل أخفقت سياسات الدولة بشأن الوصول إلى العدالة في تحسين ظروف  
 والخصوصية؟ خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ 

هل أخفقت السياسات القومية للسكن في تأمين التحسين المستمر للظروف المعيشية،  
األمن البدني لذي تخوله حقوق السكن في خاصة عن طريق رآود أو تدهور الحق ا

  والخصوصية خاصة لمن هم في حاجة لذلك؟ آيف ولماذا؟
أو الرجوع إلى اآلليات الدولية /هل تفتقد السياسات القومية لإلسكان إلى لالعتبار في و 

 األمن البدني والخصوصية، وأي هذه لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق في السكن المالئم و
  تلتزم بها الدولة؟االليات

                                                 
عنى تضم قواعد اللعبة التي يجري في ظلها األنشطة الرسمية وغير بهذا الم" المؤسسات. " المفهوم اإلجرائي للمؤسسات هنا يضم آل من المؤسسات الضامة والموصلة 1213

على سبيل المثال الحادثة من خالل الشباب، (الرسمية، ويشمل ذلك المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والممارسات والقاواعد الجماعية وآذلك القواعد المتغيرة 
 ، الحائز على جائزة نوبل عام ,Douglas C. Northنورث، . ووفقًا لـ دوجالس س). غيرها من السلوآيات الجديدةالتكنولوجية، التحوالت االقتصادية أو الديمغرافية، و

 ." اخنراع انساني يشكل التفاعل اإلنساني"، تعد المؤسسات 1993



إلى أي مدى أثرت السياسات الخارجية سلبيًا على السياسات أو الممارسات الرسمية لبلدك فيما يتعلق باألمن البدني  
  والخصوصية األمنة والتحرر من نزع الملكية؟

ق اإلنسان عن طريق هل تقاعست مؤسسات تابعة للدولة منفذة لسياسات اإلسكان عن السعي إلى تعاون الدولي في إطار حقو 
وضع شروط على الكيانات الدولية العاملة داخل الدولة أن تحترم، وتدافع، وتنشر، وتنجز الحق اإلنساني في السكن، خاصة الحق في 

 األمن البدني والخصوصية؟
 

  البرامج
تقييم أو (الماضية، أو منذ أخر ) األعوام/العام(ما هي الخطوات السلبية التي اتخذتها الدولة على المستوى القومي في الفترة  

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في األمن البدني والخصوصية؟ وقد يتضمن ذلك قوانين تقليل المساعدة القانونية، ) قياس قمت به
 تدهور البنية التحتية بدون اصالح، انحدار جهود التفعيل أو التنفيذ؟ 

ظمات غير الحكومية التي أخفقت في تعزيز التمتع بالحق في السكن المالئم، ما هي البرامج المرتبطة بالقطاع الخاص أو المن 
 ؟ األمن البدني والخصوصيةخاصة 

 
هل هناك نقص في، وحاجة إلى برامج قومية مراعية للنوع الجتماعي مكتملة، أو مستمرة، أو مخطط لها بهدف وبتأثير تحسين  

 صة لمن يحتاجون إلى ذلك؟ ، في مجال السكن، خاظروف األمن البدني والخصوصية
  هل البرامج الموجودة قاصرة عن تغطية حقوق األرض والتوريث؟ 
هل انحدرت العالقات بين الحكومية بين دولتك ودول أخرى مؤدية إلى انحدار في الخيارات للتعاون الدولي من أجل تحسين  

 م، خاصة األمن البدني والخصوصية؟أو انجاز الحق في السكن المالئ/وتقدم احترام، والدفاع عن، وتعزيز، و
هل تقاعست الحكومة في الدولة المعنية عن التعاون مع دول أخرى، وهيئات ما بين حكومية، أو أطراف أجنبية غير تابعين  

 لدول، لتحديد وتعديل ممارسات جيدة محليًا من أجل تحسين الحق في األمن البدني والخصوصية؟
 

  مشروعات
خفاقات ذات الصلة والتي تمت من قبل الدولة وأدت إلى إخفاق مشروعات ذات الحجم المحدود  أو ما هي األعمال أو اال 

لتحسين حقوق السكن، خاصة الحق في األمن ) الماضية، أو منذ أخر تقييم أو قياس قمت به) األعوام/العام(االستكشافية في القترة 
 البدني والخصوصية؟

ظمات غير الحكومية التي أخفقت في البحث عن أو جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف في ما هي مشروعات القطاع الخاص أو المن 
 ؟ األمن البدني والخصوصيةضمان الحق في السكن المالئم، خاصة 

 
 

 هل قوضت مشروعات محلية من تقريرالمصير المحلي، مع تأثير سلبي على ظروف األمن البدني والخصوصية؟ آيف ولماذا؟  
 أجنبية أو مؤسسات خاصة تجري في قطاع السكن والمستوطنات البشرية ببلدك وتؤثر على الحق في هل هناك مصالح لدولة 

 األمن البدني والخصوصية؟ آيف ولماذا؟ 
هل أجريت مشروعات بواسطة جهات محلية أو دولية في بلدك وخصخصت إمداد السكن والخدمات العامة وأزاحت دور  

ضمان اللحيازة والتحرر من نزع الملكية ي انجاز الحق اإلنساني في السكن المالئم، خاصة ومسئوليات الدولة والسلطات المحلية ف
 لمن هم في حاجة إلى ذلك؟

  
 موازنات

هل هناك عقبات في الحصول على المعلومات المالئمة حول النفقات العامة في قطاع السكن، أو في مجاالت تؤثر على التمتع  
 ا في ذلك األمن البدني والخصوصية؟ بالحق اإلنساني في سكن مالئم، بم

هل هناك نقص في الحماية القانونية الفعلية للحق في المعلومات، تتضمن المعلومات والتوثيق حول النفقات الموازنة العامة في  
  مجال السكن والمرتبطة بالحق في األمن البدني والخصوصية؟

 سكن المالئم، وخاصة األمن البدني والخصوصية؟هل تعد الموازنات العامة غير مالئمة لضمان الحق في ال 
هل هناك قصور نفقات في الموازنة يعيق تحقيق سياسة، أو برنامج أو أهداف تنفيذ المشروع، وتؤثر على األمن البدني  

 والخصوصية؟
برامج والمشروعات لتحسين هل تعكس بنود الموازنة العامة واألداء المالي الفعلي نقصًا في األولوية المعطاة لتنفيذ السياسات وال 

 ظروف السكن والمعيشة، مؤثرة أيضًا على األمن البدني والخصوصية، ألولئك السكان المستضعفين والمحتاجين داخل بلدك؟ 
هل يتوفر للعامة امكانية الحصول على البيانات الخاصة بالموازنة واألداء المالي للشرآات والمنظمات الخاصة التي تعمكل في  

  كن ولها تأثير على حقوق السكن وما تخوله من الحق في األمن البدني والخصوصية؟مجال الس
هل المعلومات الصادقة حول الموازنة تتعارض والمطالب العامة للمسئولين والمؤسسات المسئولة عن التحسين المستمر  

  دني والخصوصية؟للظروف المعيشية للمحتاجين، خاصة في حقوق السكن وما تخوله من الحق في األمن الب
هل تؤثر االلتزامات والتعهدات الدولية سلبيًا على المواوزنة العامة بتشعباتها في قطاع السكن، مضمنًا ذلك التأثير السلبي على  

  الحق في األمن البدني والخصوصية؟



كن، بما في ذلك األمن البدني على أي شيء تؤثر االلتزامات والتعهدات  الدولية في الموازنة العامة، بتشعباتها في قطاع الس 
  والخصوصية؟

ماهي السياسات المالية التي تقيد من الموازنة العامة وتأتي بعواقب سلبية على قطاع السكن، بمافي ذلك الحق في األمن البدني  
 والخصوصية؟

 هل انجاز األمن البدني والخصوصية مصاحبًا بعبء اقتصادي غير عادي؟  
 مالفعال لشروط وظروف سوق اإلسكان، وبالتالي تجنب الفساد، والتواطؤ واالحتيال والتمييز، هل تخفق الدولة في التنظي 

  والمحاباة، والمعاير التعسفية؟ وآيف يؤثر ذلك على الحق  في األمن البدني والخصوصية؟
صوصية، فرديًا وآذلك هل تحرم الدولة أو تعوق األنشطة الفردية والجماعية الموجهة نحو الحصول على األمن البدني والخ 

  جماعيًا؟
هل تسمح سلطات الدولة لألطراف األخرى بالتدخل في جهود المجتمع نحو الحصول على األمن البدني والخصوصية؟ فرديًا  

  وآذلك جماعيًا؟
هل األليات والهياآل الحالية للحكومة غير آفؤ في قياس وتقدير السكان  

 ني والخصوصية؟المعوزين للحصول على امكانية األمن البد
األمن البدني والخصوصية، خاصة هل تفتقد الدولة إلى موارد لتأمين  

  للفقراء والمستضعفين، والمعوزين؟
هل عدم االنسجام السياسي القومي يعوق التمتع بالحق اإلنساني في السكن  

  األمن البدني والخصوصية؟المالئمو
العامة من تنفيذ أو /هل هناك صراع في بلدك يعوق المؤسسات الخاصة و 

األمن البدني التنمية وتقديم الخدمات التي تضمن وتحسن من ظروف 
 ؟ والخصوصية

هل عرضت آارثة طبيعية ألجزاء من الدولة، مخلفة ظروف مؤثرة  
األمن البدني سلبيًا على الحق اإلنساني في السكن المالئم، بما في ذلك 

 ساعدة في إعادة البناء بواسطة فاعلين على المستوى العام والخاص؟وهل تعوق هذه الظروف االنقاذ أو الموالخصوصية؟ 
 
  األآثر ضعفًا/  تحدید الضحایا.6

في هذه الخطوة من عملية رصد حقوق األرض والسكن يتوجب عليك تقديم حقائق وأرقام تخص األفراد الذين تأثروا بالفعل واألفراد 
  .ليك تحديد ووصف أي جزء من الشعب قد تأثر وبشكل محدد وواضحآما يجب ع. الذين يظلون أآثر ضعفًا وعرضة للتأثر

  
شعوب أصلية تعاني من التمييز على مر التاريخ آما تعاني من ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(قد تكون الجماعات أو األفراد المتأثرة 

جماعات األخرى ذات االحتياجات الخاصة مثل ومن الهام تحديد عدد األفراد المتأثرين ونسبة األطفال، النساء وال. مصادرة األراضي
  .آبار السن الذين قد يتأثروا بشكل خاص

  
يعد من الحيوي أيضًا تحديد األماآن والتوقيتات والشخصيات المتضررة في الحالة عند سؤالك عن شخصيات الضحايا والسكان 

. تأثرين تمثل معلومات هامة لتفهم الحالة وتحديد نوع االنتهاكآما أن األرقام والبيانات الديمغرافية لتكوين السكان الم.  األآثر ضعفا
ومن خالل معرفة الضحايا واألفراد . شاملة أآثر من نوع واحد من أنواع التمييز) أو متداخلة(قد تكون االنتهاآات متعددة الجوانب 

آما يعد تحديد جوانب . ا وتتأثر بالفعلأو الجماعات األآثر ضعفًا يمكن تحديد أي مجموعة من عناصر حقوق السكن يتم انتهاآه
سواء ناتجة عن عوامل تاريخية، نوعية، عمريه، أو أي عوامل ديموغرافية (الضعف والحاجات الخاصة في المجتمع المتضرر 

 .مكمًال للصورة التي سوف تعرضها في النهاية) أخرى
  

  المجموعات األآثر ضعفًا/التمييز بين الضحایا 
أمرا هاما للغاية ال ) األآثر عرضة لالنتهاآات في المستقبل(واألآثر ضعفًا ) الذين تم انتهاك حقوقهم بالفعل(حايا يعد التمييز بين الض

سيما في مرحلة الحقة من العملية وذلك عند اختيار المراقبين والمدافعين عن الحق في السكن واألرض التخاذ إجراء معين ضد 
وعلى أية حال فمراقبة األآثر . حديد ما إذا آان هذا التدخل للمنع أو لمداواة ما حدث بالفعلاالنتهاك إذ سوف يتطلب األمر آنذاك ت

ضعفًا حتى بعد االنتهاك الرئيسي أو بعد تحديد حل معين للحالة سوف يحافظ على ترآيز المراقب على التدخالت الالحقة الالزمة من 
  .أجل اإلعمال الكامل للحق في األرض والسكن المالئم

  
التالية الراصد إلعداد البيانات والحجج المطلوبة في حالة وجود عقبات مع الترآيز على البعد اإلنساني في ) عينة(وتوجه األسئلة 

 .قضية انتهاك ما يخوله الحق في السكن من الحصول األمن البدني والخصوصية
 

  الضحایا
 :حدد نوع وشكل انتهاك األمن البدني والخصوصية 
o عدم وجود مأوى 



o اإلخالء القسري 
o الهدم التعسفي 
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة 
o  عصابات، مستوطنون، جماعات مسلحة(مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة( 
  

  من الذي تأثر بانتهاك الحق في األمن البدني والخصوصية؟ 
  

  هل يدل ذلك على وجود نسق أو نظام أو نموذج؟ ؟)أي وقت(ألفراد الذين تأثروا بنفس الطريقة العام الماضي ما هو عدد ا 
  

  :حدد التفاصيل الديمغرافية للضحايا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o أو القبلية/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و 
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 

  ...)ريف، حضر، (تكرر هذا االنتهاك في أغلب األحيان أين ي 
  

  متى يتكرر هذا االنتهاك غالبا؟ نهارًا أم ليًال؟ عطلة نهاية األسبوع؟ أوقات معينة في السنة؟ لماذا يختار المنتهك تلك األوقات؟ 
 
 

  الجماعات واألفراد األآثر ضعفًا
  :للحق في األمن البدني والخصوصيةحدد نوع وشكل الضعف الذي يعرض إلى انتهاك مستقبًال  
o  عدم وجود مأوى 
o  اإلخالء القسري  
o الهدم التعسفي  
o إنكار حقوق اإلرث المتساوية 
o مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات العامة  
o  عصابات، (مصادرة الممتلكات بواسطة المسئولين والسلطات الخاصة

  )مستوطنون، جماعات مسلحة
  

آثر عرضة النتهاك الحق في األمن البدني من هي الجماعات األ 
  والخصوصية؟ لماذا تعد اآثر ضعفا؟

  
  :حدد التفاصيل الديمغرافية لألفراد أو الجماعات األآثر ضعفا، مثال 
o عدد ونسبة الالجئين  
o عدد ونسبة العمال المهاجرين  
o عدد ونسبة االقليات  
o عدد ونسبة الذآور واإلناث   
o القبليةأو/ عدد ونسبة الشعوب األصلية و  
o عدد ونسبة آبار السن، المعوقين، ذوي االحتياجات الخاصة  
o  الحالي والتاريخي(عدد ونسبة أعضاء الجماعات العرضة للتمييز(  
o عدد ونسبة السكان المحرومين بما في ذلك المعرضين للتمييز بناء على عملهم، أو وضعهم االقتصادي.  
o عدد ونسبة أي مجموعة أخرى ذات صلة. 
 



النساء، األطفال، (ضعهم ولماذا يتسم بعدم األمان و اذآر تفاصيل حول الجماعات األآثر ضعفا بسبب طبيعي قم بشرح و 
  )العمال المهاجرون، المزارعون/الشعوب األصلية، سكان األحياء الفقيرة، الالجئون، العمال

 
 

  المتداخلة/ الترآيز على اآلثار متعددة الجوانب
عندما تتضمن معلوماتك الترآيز على األنواع المحددة لالنتهاآات أو الضعف، وذلك من خالل ًا يتطور موقف قضيتك وينال تدعيم

ويجب على القائم بالرصد أن يحدد . المتداخل/ الترآيز على المجموعات االجتماعية التي تمثل عينة مثالية للحرمان متعدد الجوانب
  ).أعاله(ها بالفعل في هذا الجزء تلك األشكال المتعددة من الحرمان لكل مجموعة تم تحديد

تتيح لك تلك الخطوة تحديد طبيعة وأسباب آثار محددة على مجموعات بعينها قد تكون أآثر ضعفًا بالفعل وعرضة النتهاك الحق في 
  :السكن المالئم أو انتهاك متوقع وسوف توضح األمثلة التالية هذه النقطة

  
  النساء
  ا عرضة للحرمان في الحق في األمن البدني والخصوصية؟هل تعد النساء في مجتمع أو حالة م 

  
  ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل بسبب عادات، دين، أو أي دوافع أيديولوجية أخرى؟ 

  
  هل تعوق ممارسة العنف االجتماعي أو المنزلي المرأة بشكل أو بآخر تمتعها بحقها في األمن البدني والخصوصية؟ 

  
وغير الرسمية ضد المرأة بشكل يؤثر سلبًا على التمتع بحقها في األمن البدني هل وضعت شروط الوراثة الرسمية  

  والخصوصية؟
  
  

  األطفال
هل تعوق ظروف السكن الحصول على األمن البدني والخصوصية آعنصر من عناصر الحق في السكن المالئم إلى حد ظهور  

 ل أو المجتمع؟العنف واالعتداء بما في ذلك االعتداء الجنسي والبدني داخل المنز
  

 هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر األمن البدني والخصوصية، مالئمة لألطفال إلنجاز أو إتمام تعليمهم واستذآارهم؟ 
  

 هل تعد ظروف السكن، خاصة عنصر األمن البدني والخصوصية، ُمِعينة على تحقيق أعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية؟ 
  

  ...الجماعات العرقية، وغيرها 
 من هم ضحايا المجتمع أو األآثر ضعفًا فيه العرضة للتمييز الذي يشمل إنكار األمن البدني والخصوصية؟ 

  
من حقهم في السكن المالئم خاصة األمن البدني والخصوصية ) الضحايا أو األآثر ضعفًا(هل تم حرمان الجماعات أو األفراد  

  شعوب أصلية؟ ألنهم ينتمون إلى أقلية معينة أو جماعات عرقية أو
  

 آيف أثر التمييز التاريخي، إذا وجد، على الوضع الحالي؟ 
  

 استمارة توثيق حالة الضحية 
 
  العواقب / الخســائـــــر. 7

   منهجية التحدید الكمي 
  . داة لتقييم اثار عمليات الهدم والمصادرة واإلخالء القسريأ: نتهاآات الحق في السكن المالئمالكمي القياس ال

ساعد استخدام          يتمثل   الهدف من هذه األداة في تحديد قيمة الخسائر والتكلفة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم ، آما ي
  : لحق في السكن ومن هذه المراحلرصد السليم النتهاآات معينة لللهذه األداة في مختلف المراحل الضرورية 

  .التوثيق والتسجيل .1
 . وإعداد التقاريررصدال .2
 .التقييم/ الكميالقياس .3
 . التعرف على المشكالت وحلها .4
 . المتابعةقياسات  .5
 .بعثات تقصي الحقائق .6
 . اإلعالم الجماهيري والحمالت .7



 . التعبئة االجتماعية .8
 . العمل اإلعالمي .9

 .عمليات التعويض .10
 . المقاضاة القانوني ودفاعال .11
 . تنفيذ االلتزامات الدوليةصد ر .12

  
ك           " مصفوفة الخسائر "وكمي  منهجية التحديد ال  ساعد  ت ضمنًا ذل يم مت ة التقي العاملين بمجال حقوق اإلنسان بكل مرحلة من مراحل عملي

ضارة عن انتهاآات                       ار ال دخل لتخفيف اآلث ان الت م أو آ عمليات التدخل سواء آانت عمليات وقائية ضد انتهاك الحق في السكن المالئ
املين بمجال حق        . حدثت بالفعل  ة الر           وقد يشترك نفس الع سان في مختلف مراحل عملي اك           صد وق اإلن ان يكون هن  وفي بعض األحي

ة   إوفي جميع الحاالت ف   . تخصص وتقسيمًا للعمل بينهم في تلك المراحل       ام المطلوب ة  ن هذه األداة تساعد في تنظيم المه سقة  انتمبطريق
ة في            ر من منظم ر من شخص أو أآث ا  ومكملة لبعضها البعض وذلك في حالة اشتراك أآث ة ذاته اك،    ف .العملي ان هن ى سبيل   إذا آ عل

ة تتخصص   أو منظمات  ، فرق عمل    المثال ا ف       مختلف ة بعينه اطق جغرافي أنه      إفي دراسة األوضاع بمن ة من ش ذه اآللي ق ه أن ن تطبي
  . في مثل هذه الحاالتوارد حدوثه ساعد في تجنب التكرار وتناقض الحقائق الي

  
ة الرصد، سواء           إنما  ثار انتهاك الحق في السكن المالئم       لكمي آل منهجية التحديد ا  ن  إوفي هذا اإلطار ف    ى عملي ائمين عل وي حجة الق تق

اهيري             دفاع القانوني   المنها هو   آان الهدف    سياسات أو تعويض المتضررين أو اإلعالم الجم د          . أو تحليل ال م فهي تحشد التأيي ومن ث
  . أو تعويض الضحايا أو رد اعتبارهمللحرآة من أجل وقف عمليات انتهاك الحق في السكن المالئم 

  
ة لكل                            إومن هذا المنطلق ف    دها بدق تم تحدي م ي سكن المالئ اك الحق في ال ن التكلفة المادية أو القابلة للقياس بوجه عام والناتجة عن انته

ر من وحدة متضررة من             ) ويقصد بها هنا األسرة   (وحدة   ة وجود أآث ي حال تم اخذ    متضررة ثم يتم جمعها ، وبالتالي فف االنتهاآات ي
  . عينة ممثلة لهذه الوحدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد ذلك في عدد الوحدات المتضررة

  
اس           ة للقي ر القابل د الكمي   وعلى الرغم من ذلك فهناك أيضًا الخسائر غي ا في         أو التحدي ارير به سجيلها وإعداد تق ضا ت ين أي والتي يتع

  . ذا األسلوب السردي والتحليلي في نفس الوقت آمكمل للجدول الخاص بالقياسويساعد مثل ه سردية، صورة
  

يمكنك هنا اتباع أمثلة من القانون المطبق في بلدك مثل قانون     (ومن هنا يتعين تقييم التكلفة سواء آانت قصيرة األجل أو طويلة األجل             
ق با             انون المتعل ثًال من أجل           المرور والخالفات التي تنشأ في هذا الشأن أو الق الطالق م األحوال الشخصية آ ق ب ك المتعل أمين أو ذل لت

در             إ). الوصول إلى منهجية لتحديد الخسارة الفردية لعمليات المطالبة بالتعويض         ة والخسائر يتطلب ق ق للتكلف دقيق والعمي ن التحديد ال
ين الرا اون ب ر من التع ستمر بينهصدآبي ا يتطلب التواصل الم ضررين آم ع المت زمن ومجتم دار ال ى م ا عل ك ف.م ى جانب ذل ن إ إل

دار الوقت      ى م م   . الحصول على قدر آبير من األرقام حول الخسائر يتطلب الرصد  والتقدير المستمر لها عل ه  ومن ث أن ب يوصي  فإن
ل            ي امج و    تم القيام بذلك المجهود الرصدي أو تنسيقه من قب ديهم برن ذين ل زام با  هؤالء ال اط والت ات    ارتب ى  المتضررة  لعمل مع الفئ عل

  . المدى البعيد
  

ا ف                   تسعى  هذه األداة   إن   تنا هن ة، وألغراض دراس ضحايا   إلقياس خسائر الضحايا إلى جانب الخسائر العامة أو الخسائر االجتماعي ن ال
سيين  ذ  الرئي واء اتخ م س سكن المالئ ي ال اك للحق ف راء االنته ن ج رة م اتهم مباش تهم وحي أثرت ملكي ذين ت ؤالء ال م ه صد به ذا سيق  ه

سري     خ  ،االنتهاك صورة هدم المنزل أو المصادرة أو اإلخالء الق اك      ( ال واع االنته ة أن ذه األداة لكاف تم استخدام ه اك من    ). ي ذلك فهن آ
ذين يتعرضو                   م هؤالء ال ر المباشرين ويقصد به ين أو غي ضحايا الالحق يهم ال و  نيطلق عل ال    خسائر  ن للخطر ويتحمل  ناتجة عن أفع

رهم من األ      ر مباشر، و                  موجهة لغي شكل غي م الضرر ب ا تلحق به ر أنه م يجب       شخاص غي ر      من ث ضحايا غي وضع خسائر هؤالء ال
  . في التقييم النهائي آلثار انتهاك الحق في السكن المالئم والضرر الذي لحق بهم المباشرين

  
اس     " المنهجية"يحتوي العمود الثاني والمعنون      ى  " خسائر مصفوفة ال "في   الموجود   بجدول القي ة     عل ات حول الخسائر والتكلف التعليق

واع    آراصد  هذا العمود هو الذي تقوم فيه       و. آيفية حساب تلك الخسائر والتكلفة    إلى  التي تم تقديرها وحسابها ، آما يرشدك         سجيل أن بت
م           "االنتهاك وقيمتها في وفقًا لنوع الخسارة أو التكلفة في           سكن المالئ وم       في " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في ال ذي تق  المجتمع ال

د                           .  بدراسته ط أم تمت ى المتضررين المباشرين فق ة تقتصر عل وفي هذا المكان أيضًا يمكنك توضيح ما إذا آانت تلك الخسائر والتكلف
ازل   د المن دم أح راء ه ن ج ًا م ضررين جماعي ؤالء المت ل ه رين مث ر مباش رين غي ضررين آخ ود . لمت ذلك العم وارد ب أن الوصف ال

  . يجب أن يكون آامًال ودقيقًا بقدر اإلمكان وفي حدود سطر أو سطرين" المنهجية"
  

غير أننا نوصي بأن   (حسب رغبة القائم عليها     " نموذج تقدير خسائر انتهاك الحق في السكن المالئم       " هذا ومن الممكن تطويع وتعديل      
ساق وت                ة وات ضمان دق ى األداة ل ديالت عل ة تع ائج  يشترك جميع المراقبين في دراسة أي ل النت ال يمكن حساب      .)ماث ى سبيل المث  وعل

وفي جميع . خسائر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين بصورة منفصلة ألسباب معينة ، وفي هذه الحالة يجب وضع عمود إضافي       
ة االنتهاآات الخاضعة للدراسة         المي لتكلف الي ع م إجم يم    . األحوال من الضروري الوصول إلى رق ذلك فيجب جمع الق واردة في   آ  ال

  . Excel العمود الواقع أقصى اليمين تحت آل شريحة من التكلفة باستخدام المعادلة المرفقة ببرنامج 



  
  ."مصفوفة الخسائر"منهجية التحديد الكمي و اتبع الخطوات للوصول إلى تفاصيل 

  
  . الخسائر المادية للضحايا •
 .الخسائر غير المادية للضحايا •
 ).الخسائر العامة(لضحايا الخسائر المادية لغير ا •
 ). متضمنة الخسائر االجتماعية(الخسائر غير المادية لغير الضحايا  •
  

  التكلفة/محتویات ومنهجية تحدید آل فئة من الخسائر
  الخسائر المادیة للضحایا 

  المــبانــــي
سجالت    وقد تكون هذه القيمة أ. القيمة السوقية العادلة للمنزل، أو المأوى أو أي مباني أخرى       رد في ال على من التكلفة، مثل تلك التي ت

داً         إوعلى سبيل المثال ف   . الرسمية لمعظم القوائم الضريبية الحديثة     سعر يمكن أن يكون مرش ضا أن يكون سعراً           ن ال  ، ولكن يحتمل أي
ع الوحدة             قديمًا م بي ا إذا ت ي يمكن الحصول عليه ة الت ة مع القيم سوق   غير متوافق مع الزمن الحالي بالمقارن ضا    .  في ال د تكون أي وق

الذي يتوقعه المضارب أو المستثمر أو أي طرف آخر   " السعر"، وهي القيمة التي يعبر عنها     "قيمة المضاربة "القيمة السوقية أقل من     
يم   للتداول في النهاية أ- إذا تم الحفاظ على جزء منه -معني باألمر بعد هدم المبنى أو اإلخالء وبعد إجراء تغييرات عليه         و إعادة التقي

السماسرة المعتمدون أو البنوك أو األطراف األخرى المشارآة        يتمثل في   والمرجع الذي يعتمد عليه في تحديد القيمة السوقية         . فيما بعد 
تعتمد المنهجية األساسية على الحصول على ثالث تقديرات لسعر المبنى وحساب المتوسط        . في عملية بيع وتداول مثل هذه الممتلكات      

  . العادلةأو التداولية بينها، أو اعتماد السعر األوسط على أنه القيمة السوقية 
  

ة               د القيم ديل لتحدي نهج الب ى الضرر، يكون الم ع عل وفي حالة عدم وجود سوق عقاري نشط في إصدار تقدير لقيمة العقارات التي وق
  . لحاليةالسوقية هو التكلفة التقديرية إلحالل هذه الممتلكات بأسعار السوق ا

  
ذه          تمثلون في  الضرر في هذه الحالة ي     م وقع عليه  ذينوهنا نالحظ أن الضحايا ال     ك من يمتلكون ه شمل ذل  المالك وأصحاب الحق، وي

   . الوحدات آأفراد أو الملكية الجماعية بموجب الحق الرسمي أو نظم الحيازة التقليدية
  

  األرضقطعة 
ار                        األقطعة  في هذه المنهجية يتم التعامل مع        انبي العق ة ج د قيم ا تحدي تم فيه ي ي وائم مع األوضاع الت رض والمباني بشكل منفصل للت

ل، قد ينص التنظيم التعاوني على الحق المطلق في المباني، ولكنه ينص             امثعلى سبيل ال  ف. بطريقة منفصلة، أو باستخدام طرق مختلفة     
زاع           .على الحق في حصة من مساحة األرض المقامة عليها هذه المباني            آما أنه أيضا يسمح بالفصل بين قيمة آل منهما عند حدوث ن

ى حساب                             . على إحداهما دون األخرى      ك، وجرى العرف عل ى نفس المال ا عل اني مع ة أن يقتصر الحق في األرض والمب وفي حال
  . ، يمكن الجمع بين قيمة المباني وقيمة األرض أيضا في النموذجقيمتهما معًا

  
ا          وقد ال يشمل اإلخالء      ى أو حيازته ى من       . القسري أو هدم المباني نزع ملكية األرض التي أقيم عليها المبن ة، يكون عل ك الحال في تل

سائر    ساب الخ ي ح ة األرض ف ة لقطع درج أي قيم ة وأال ي ود التالي ى البن ل إل يم أن ينتق ة التقي ي بعض  . يجري عملي ك، ف رغم ذل وب
ه بالضرورة        الحاالت، مثلما هو الحال في إسرائيل، تعتبر قط    ذي تمت إزالت المبنى ال ة األرض الخاصة ب ة "ع ل   " أرض دول تم نق أو ي

ا إذا آانت الحال                     . ملكيتها إلى الدولة   ة ليحدد م ذا   ةولذا يجب أن يكون القائم بعملية التقييم على دراية بالقوانين واللوائح المحلي د  هك عن
  . ينة بالنموذج من عدمهحدوث اإلزالة أو اإلخالء ومن ثم يحدد إدراج قيمة خسائر مع

  
زل ف              ا المن ام عليه ه   هذا وفي حالة قيام الدولة بمصادرة األرض المق ة سوقية              إن ة عدم وجود قيم ة األرض في حال د قيم يصعب تحدي

  . وفي مثل هذه الحاالت يتم تحديد تكلفة األرض من خالل القيمة السوقية الحالية لمثيالتها في مكان آخر. محددة للمنطقة المقصودة
  
  
  : حتویاتالم

ة جرد بالم              ات ينبغي على آافة المتضررين أن يتعاونوا مع فريق العمل الميداني في عمل قائم اء      حتوي دت ودمرت أثن ي فق ة الت  الفعلي
سوقية        قيمة اإلحالل وهنا أيضًا تحدد قيمة هذه المحتويات على أساس         . عملية الهدم  ة ال د  .  لجميع البنود المفقودة، ال على أساس القيم فق

ودات  ات أو الموج ذه المحتوي ون ه خ (تك ة، ال ة، واألدوات المنزلي زة اإلليكتروني ة، واألجه واد الغذائي س، والم اث، والمالب ل األث ) مث
ة    . عرضة لإلهالك، والقيمة العادلة إلعادة بيعها أو تبادلها قد ال تكون آافية لتغطية تكاليف اإلحالل     ة الفعلي ل التكلف وقيمة اإلحالل تمث

ات  . (ادة شراء موجودات مماثلة في المواصفات لتلك التي فقدت أو دمرت نتيجة لعملية الهدم           إلع وبالنسبة لألشياء المتوارثة والمحتوي
ن      ي ال يمك ة أو الت ر المادي سائر غي ك، فالخ ع ذل ا؛ وم اليف اإلحالل له د تك ذا البن شمل ه ي أن ي ة، ينبغ ة المعنوي األخرى ذات القيم

درج في              " الخسائر غير المادية للضحايا   "ن تندرج تحت القسم الخاص بـ       اإلحالل محلها يجب أ    ا يمكن أن ي في النموذج، مع شرح له
  .)النموذج أو يرفق به



  
  :الخسائر الموازیة

ذه الخسائر ممتلكات        شمل ه يسمح هذا القسم من النموذج بإدراج الخسائر المادية التي أصابت ضحايا غير مباشرين بشكل خاص، وت
وفي حاالت اإلخالء أو اإلزالة باستخدام القوة مثل الجرافات         . ن والممتلكات العامة التي أضيرت نتيجة لإلجراءات التي اتخذت        الجيرا

  . ، فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متفاوتة آما قد تدمر تمامًاأو المتفجرات مثًال
  

  :البنية األساسية
ة أو اإلخالء أو المصادرة                        يتناول هذا القسم الخسائر من الخدما      ة اإلزال ي أضيرت في عملي ة األساسية األخرى الت ت وعناصر البني
ائي أو من خالل       . والتي قد يتحتم إحاللها بعد الحادث    د آهرب ا بمول تم إحالله مثال ذلك، اإلمداد الكهربائي للموقع األصلي التي قد يتح

ة      والمياه، التي آانت متاح  . شراء الطاقة من مصدر بديل     ى عملي اج إل د تحت ة، ق ة قبل ذلك من مصادر خاصة بالمبنى أو مصادر قريب
ك         . إحالل من خالل شراء المياه أو الحصول عليها من مصدر آخر           سبية لعنصر         -والتكلفة اإلضافية الناتجة عن ذل ة الن املة التكلف  ش

ة ا                   ذي يتجاوز التكلف ل، وال وع من العم ذا الن وع العمل               العمل بالسعر السائد الستئجار ه ى نفس ن ة للحصول عل ة العادي ل  -لحالي  تمث
  . القيمة التي يجب حسابها في هذا القسم

  
  الخسائر التجاریة

ذه الخسائر                   سم، وه ذا الق ة في ه ذه التكلف درج ه ا، يجب أن ت ة، أو جزء منه إذا نتج عن الهدم أو اإلخالء أو المصادرة خسائر تجاري
  : يما يليتمثل موضوع البنود الفرعية الموضحة ف

  
  المعدات واألصول

دادات                     ى المخزون واإلم ات باإلضافة إل اث والترآيب وينبغي أن   . يشمل هذا البند قيمة اآلالت والمعدات، واألصول األخرى، مثل األث
سلة أو ورش اإلصالح    . يشمل هذا أيضا الممتلكات التي تخص اآلخرين والتي فقدت أو أضيرت في الحادث         ك أن المغ ي والت مثال ذل

ا، وينبغي أن ت                   ا ورده تم التعامل معه ة ي ذه الحال ذه الممتلكات    حسب  تحتوي على ممتلكات تخص العمالء وفي ه ة ه ذا  ضمن قيم  ه
  . الرقم

  
  الدخل المتوقع

جر، وتتمثل هذه الطائفة من الخسائر في تلك الناتجة عن العجز عن تقديم السلع والخدمات ،  واألرباح المتوقعة للسلع الموجودة بالمتا                     
ل           . أو التعاقدات أو الطلبيات، الخ، والتي لن يتم الوفاء بها بسبب الحادث            ى المدى القصير والمدى الطوي ار عل وهنا يجب حساب اآلث

د                   . بطرق مختلفة  ا لتحدي تم تطويره محلي ا ي د من الخسائر منهج العمالء           "ويتبع هذا البن ا ب سوق وعالقته شرآة في ال ة ال آأحد  "  مكان
ي للمؤسسة            األصول، والذي    ى    (قد يشمل الدخل المتوقع من نوعية معينة من األعمال التي تتكون عبر العمر الزمن يمكنك الرجوع إل

  ). قانون التأمين
  

  الرهن العقاري والدیون والعقوبات 
ذلك المحت    ا، وآ ى أو آالهم األرض أو المبن ك ب ة المال ي عالق أنها أن تلغ ن ش صادرة م الء أو الم ة أو اإلخ ية إن اإلزال ات والماش وي

ك،   . والموجودات واألشياء األخرى ذات القيمة المادية، مثل المواد الخام والعمل المبذول إلدخال تحسينات مادية على العقار                ورغم ذل
ات أو                                    املة أي عقوب يم، ش ذه الق ا باألجل، وه ي حصل عليه يم الت ك الق سئوليته عن رد ثمن تل ال يعفي هذا الحادث مالك العقار من م

أما في حالة تخلى المدين عن . دة في الفوائد تترتب على الحادث، يجب أن تدرج في هذا القسم على المدى القصير والمدى الطويلزيا
ذه الخسائر         ) مثال في حاالت الكوارث الطبيعية    (الوفاء بالتزاماته آما هو متبع في العديد من النظم القانونية            ينبغي رغم ذلك حساب ه

  ". خسائر أخرى لغير الضحايا"وإدراجها تحت بند 
  

  الماشية
الزم                ة العمل ال ضا تكلف ذا أي شمل ه د ي د، وق ذا البن ا تحت ه يتم حساب قيمة الماشية المفقودة وتكاليف العالج للجزء الذي أصيب منه

وع من العمل          ذا الن تئجار ه ة اس شمل ح   . خالل الوقت الذي أنفق في جمع الماشية التي تشتتت على أساس تكلف ا ي ة   آم ذه القيم ساب ه
ة                               ع في الظروف الطبيعي ا المتوق ك تكاثره ا في ذل ة، بم الخسائر عن العائد المتوقع عن بيع الماشية أو منتجاتها في الظروف الطبيعي

ذآورة                      . على المدى القصير والمدى الطويل     ام الم شمل األرق ل، يجب أن ت ستخدم في العم ات ت وفي حالة حساب قيمة الماشية آحيوان
ود                      تحت بند    د من خسائر المحاصيل، أو البن ة المواصالت، والعائ ادة في تكلف ية، والزي ذه الماش اإليرادات المفقودة العائد من عمل ه

  . األخرى ذات الصلة
  

  األرض
 يجب أيضا حساب قيمة األراضي المملوآة غير المرتبطة بالمبنى الذي وقع عليه الضرر على أساس القيمة السوقية العادلة، مثلما هو        

وقد تكون هذه األرض مجاورة للمسكن أو مبنى آخر وقع عليه الضرر،            . الحال بالنسبة للمبنى واألرض المقام عليها آما ذآرنا أعاله        
ة اإلخالء                 . أو أراضي تمت مصادرتها بشكل منفصل      ا آنتيجة لعملي وقد تفقد هذه األرض بالكامل بسبب المصادرة، أو تنخفض قيمته



ى              . طنين جدد بها  أو اإلزالة أو زرع مستو     ودة إل ع من الع د يمن ه ق ا، ولكن وفي حالة اإلخالء، قد ال يفقد المالك الحق في األرض تمام
  . في تلك الحالة، يتم حساب قيمة األرض محل التقدير آخسارة آاملة. األرض أو استصالحها نتيجة للشروط الناتجة عن اإلخالء

  
  األشجار والمحاصيل

ة                    يمكن تحديد قيمة الخسائر      ات مماثل ادة زراعة نبات ة إع ى أساس تكلف ل للحصاد عل ارا أو أي شيء قاب عن األشجار التي ال تنتج ثم
د                          . محلها شكل سردي تحت بن درج ب الخسائر  "أما القيمة غير المادية والقيمة الجمالية أو المعنوية لألشجار أو الزراعات يمكن أن تن

ة أ    "مثل  " غير المادية للضحايا   ة  الخسائر البيئي اً     " و التراثي ة للحصاد              . حسبما يكون مالئم تج محاصيل قابل ي تن ة األشجار الت ا قيم أم
على المدى القصير والمدى      (وقيمة المحاصيل قد تشمل قيمة اإلحالل نفسها لألشجار التي تحمل ثمارا باإلضافة إلى قيمة المحصول                

سها أو        ويجب حساب قيمة الخسائر من األخشاب على نفس المنوال،          ). الطويل ع األشجار نف ع من بي وتكون القيمة ممثلة للعائد المتوق
  . محصولها

  
ضا   - إن آان نتيجة للهدم أو الحريق أو أي وسيلة تدمير أخرى   -آما أن الخسائر البيئية إلزالة الخضرة، حسب طبيعة الحادث           ا أي  له

ي         . قيمتها شاء الت ادة اإلن ة إع ة   ويتم حساب األضرار البيئية على أساس تكلف ى اإلزال ويمكن حساب األضرار المصاحبة     .  تترتب عل
لذلك على الحياة البرية واألصول الطبيعية األخرى، بسبب حجم الخسائر والوقت الالزم إلعادة إنشائها، آخسائر آمية وغير آمية في 

لك ممكنًا تدوين هذه الخسائر في القسم       وفي المقابل يجب آلما آان ذ     . وآلما أمكن ينبغي إدراج القيم الكمية تحت هذا البند        . ذات الوقت 
ر                      ا هو أآث ى م التقريري في آل من األقسام المتعلقة بالخسائر غير المادية للضحايا وغير الضحايا ألن طبيعة هذه الخسائر تتجاوز إل

  . عمومية
  

  األجور/في الدخلاالنخفاض /الخسائر
وطين مؤقت          ادة ت ه من إع ا يلي زل، وم ا          قد يترتب على فقدان المن رزق مرتبط ان مصدر ال رزق سواء أآ دان مصدر ال ة، فق ة أو دائم

ك عن   ) سواء الضحية أو صاحب العمل    (ى أي الحاالت، سوف يفقد الضحايا حتما أجورهم  فو. بالمسكن أو باألرض التي فقدت   وذل
وطين      . الوقت الذي يمضي دون عمل منتج نتيجة للحادث وما يترتب عليه من أحداث             ادة الت ؤدي إع ا، أو        وقد ت دان العمل تمام ى فق  إل

ان العمل   ) مؤقتا أو بصفة دائمة  (تفرض الضرورة ضمان عمل بديل، خاصة إذا آان المكان المخصص إلعادة التوطين              بعيدا عن مك
ل من األجر أو                        . المعتاد ى المدى القصير أو المدى الطوي دخول األخرى عل ة األجور وال ة، يجب أن نخصم قيم ولحساب هذه القيم
وع الحدث                 الدخل ل وق ة قب ى عمل     .  المتوقع وغيره من مصادر الدخل للشخص المضار في الظروف العادي وحيث أن الحصول عل

ا األخرى،                       ة وبعض المزاي جديد ودخل آخر يتضمن فقدان بعض المزايا، مثل الحق في اإلجازات المرحلة من أعوام سابقة، واألقدمي
ة للحساب    .  تحت هذا البند إذا أمكن حسابها باألرقام    فينبغي إدراج الخسائر النسبية في هذه القيم       ر قابل وقد تكون األقدمية في العمل غي

ة      . النقدي إذا آانت تنطوي على مجرد المكانة الخاصة بالمقارنة بزمالء العمل   ا تحتمل إمكاني ة نظري ذه األقدمي ومع ذلك، فلو آانت ه
  . ى الطويل ، فينبغي أن تدرج هذه القيمة آعنصر تحت هذا البند أيضاالترقية ولها أثر مادي على المدى القصير أو على المد

  
  الرعایة الصحية

ار             . قد يترتب على الحدث نفسه أو ما يليه من أحداث نتائج سلبية على الصحة               اعيين آث ين واالجتم اء الطبيعي د سجل آل من العلم وق
د       . الجماعات المضارةاإلخالء وإعادة التوطين على زيادة معدل الوفيات واألمراض بين           ائج الملحوظة تحت بن ذه النت درج ه وبينما ت

سان أو  . له قيمة يمكن حسابها بوضوح    ، فإن عالج هذه اآلثار    "الخسائر غير المادية للضحايا   " ففقدان الحياة أو األطراف من جسم اإلن
م  "ن التأمين وغيرها من وسائل تقدير      األضرار الصحية األخرى ترجع إلى قوانين الدول بهدف حساب تعويضات الضحايا وقواني            األل

ضحايا                             ". والمعاناة املة لحساب الخسائر الصحية لل ة ش وانين والممارسات منهجي ذه الق ل ه ويمكن أن يشكل أي نموذج يؤخذ من مث
  . تحت هذا البند

  
على الصحة لمن تم إجالؤهم، وآذلك لمن  وغالبا ما يؤدي الزحام، مثال في السكن المؤقت أو ترتيبات اإليواء البديل، إلى نتائج سلبية            

ة،    (ويمثل عالج هذه اآلثار الصحية السلبية . يوفرون لهم هذا اإليواء البديل في مساآنهم الخاصة    مثل اإلنفلونزا، الجرب، سوء التغذي
  . قيمة إضافية تضاف إلى تكاليف الرعاية الصحية) الخ
  

  اإلیواء المؤقت
ة مع             غالبا ما يبحث ضحايا اإلخالء أو        زل عن سكنى بديل ة للمن ازة اآلمن ان من الحي المصادرة أو الهدم أو غيرهم من أشكال الحرم

ة أخرى               ة أو في منطق ى أساس سعر           . األقارب أو األصدقاء، إما داخل نفس المنطق ة ، والتي ينبغي حسابها عل ه قيم سكن ل ذا ال وه
آخر            اإليجار العادل للمأوى من هذا النوع، سواء تم دفع إيجار أم             شكل أو ب ضا      . ال فهي تظل تكلفة وقيمة يتم خصمها ب ذا أي ؤدي ه وي

ارهم                               ة يمكن اعتب ساعدة بأشكال مختلف دمون الم ذين يق ضحايا، ألن األشخاص والجماعات ال م ال إلى اتساع التعريف الحقيقي لمن ه
ا                ي يتحملونه ى أساس الخسائر الت ة عل ك          -ضحايا من الدرجة الثاني ر ذل ا أو غي ذين           - سواء طوع الناتجة عن مساعدة األشخاص ال

  . أضيروا مباشرة من اإلخالء أو المصادرة أو الهدم
  

  المصاریف القضائية واإلداریة



ات                   ضائع والنفق ق بالوقت ال ضحايا لخسائر تتعل عند التعرض لخطر وقوع االنتهاك، مثل اإلخالء أو الهدم أو المصادرة، قد يتحمل ال
ل وقوعه        (وشيك أو يدافعون عن أنفسهم ضده      الخاصة لكي يوقفوا االنتهاك ال     ذا الخطر قب ة ه ة معرف ك في حال وينبغي حساب   ). وذل

ة           ة (قيمة الخسائر المالية والوقت الذي أنفق من قبل آل من العمليات اإلداري دفاع   ) البيروقراطي ة وال شارات القانوني و   . واالست ى ول حت
ة أو منظمات          (فعلى من يقدمون هذه االستشارات      آانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين ،         ر حكومي القاعدة  منظمات غي

ذه الخسائر            ) أو الخدمات المجانية العامة األخرى    المجتمعية   ود    . (أن يحددوا قيمة لتلك الخدمات بهدف حساب ه اليف الجه وتتحدد تك
  "). الضحاياالخسائر غير المادية لغير "اإلدارية للموظفين العموميين فيما يلي تحت بند 

  
أثر سكان المعرضون للت ل أن يحصل ال ى  /وقب اليف الحصول عل إجراءات وتك ون ب ا يقوم ادة م م، ع م له سكن مالئ ى م ضحايا عل ال

ة         . ترخيص إلعادة البناء أو للحصول على مسكن       املة الرسوم والخدمات القانوني ة ش ذه العملي ويجب حساب التكاليف التي تنفق في ه
  . خرى وتندرج تحت بند خاص بهاوالرشوة والنفقات األ

  
  المسكن البدیل

م            ل ودائ ديل مماث د                 . (ويدرج هنا تكلفة الحصول على مسكن ب ا أعاله تحت بن م تناوله واء المؤقت ت اليف اإلي واء المؤقت  "فتك "). اإلي
ز واألب                             اك من حيث الحي د نتيجة لالنته ذي فق ل للمسكن ال ى سكن مماث شتمل عل ة األساسية      ويقصد بالمسكن المماثل أن ت اد، والبني ع

ديل، حسب الظروف        . والموقع والخدمات  . وقد يتضمن ذلك حساب قيمة الخواص القابلة لإلحالل في المسكن األصلي مع بعض التع
دل                    رقم المع ا، وال مثال ذلك قد يحدث أن يتوافر مساحة سكنية مماثلة بالقرب من مصدر الرزق، ولكن سعرها السوقي قد يكون مختلف

ة األساسية أو الخدمات   .  مراعاة هذا الفرق  يقصد منه  ذه   . وقد يكون ذلك المسكن مماثال في معظم خصائصه، ولكن تنقصه البني في ه
ي                    سعر المحل ة األساسية بال ذه الخدمات أو البني ة إحالل ه اثال للمسكن             . الحالة يجب إضافة تكلف د مم ان المسكن الجدي ل، إذا آ وبالمث

ساآن،                  األصلي الذي فقد، ولكن موقعه       ا ال أقل مالءمة لالنتقال إلى مصدر الرزق أو لزيارة العائلة والجماعة األصلية التي ينتمي إليه
  . الموضح بعد" المواصالت"يتم إدراج تكاليف االنتقال هذه تحت بند 

  
ة                            أخرى ينبغي إدراجه في قائم ة بدرجة أو ب ة دائم ه طبيع ة ا    "وحيث أن هذا البند من الخسائر ل . من النموذج   " لمدى الخسائر طويل

ذه الخسائر يكون خاضعا، ومحال للجدال في                       إن حساب ه الي ف ة، وبالت ة طويل م عملي وعادة ما يكون الحصول على مسكن بديل دائ
  . متابعة ورصد حاالت االنتهاك

  
  إعادة التوطين

ضا     . لفة إعادة التوطينتشكل نفقات االنتقال ونقل السلع إلى آل من السكن المؤقت وموقع السكن البديل جزءا من تك   ذا أي شمل ه د ت وق
ل المدى              ديل قصير المدى أو طوي سكن الب ا لل ل موقع ى تحدد وتكف دة  حت وينبغي  . قيمة الجهد والوقت المبذول من قبل أشخاص عدي

  . حساب آافة التكاليف المتعلقة بذلك بقدر اإلمكان
  

  تكلفة المواصالت
ى المواصالت    هذا البند يتعلق بقيمة الفرق بين ما ينفق ع         إن (لى المواصالت نتيجة لعملية اإلخالء أو الهدم أو المصادرة وما ينفق عل

ى محل              . في ظروف الحياة العادية في مكان اإلقامة األصلي       ) وجد وهذه القيمة تشمل المصاريف والوقت المبذول في االنتقال من وإل
سوق،  ذهاب لل ة، وال ة وأعضاء الجماع ارة العائل رزق، وزي ام مصدر ال ابر، والقي ارة المق ة، وزي ة والثقافي شطة الديني ة األن  وممارس

  . بالمهام الخاصة أو الرسمية األخرى، الخ
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا
  الصحة 

به ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسا     إ
ه ألحد أطراف الجسم من خالل                    . في صورة مادية   ه أو فقدان دان الشخص لحيات ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فق

ال     ذه     . الممارسة القانونية على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل المث ين وصف ه ا يتع وهن
  .  قضيتكالخسائر بصورة تفصيلية إبان عرض

  
  الحيز المكاني المتاح للحياة

ن تقليل الحيز المكاني المتاح لألفراد للحياة ينطوي على تأثير بدني سلبي إضافة إلى التأثير المعنوي أيضًا حيث أنه حين تلجأ إحدى            إ
ذا                   أن ه ة ف صغيرة الموقت ازل ال سية     األسر التي تعرضت لإلخالء للسكن مع أحد األصدقاء أو األقارب في المن ه أضرار نف الموقف ل

د    دير الخسائر          .  مثل العصبية الدائمة واألرق باإلضافة إلى احتمال اإلصابة بأمراض الجل ة تق ى عملي ائم عل ى الق ا فيجب عل ومن هن
  . شرح هذه األوضاع آجزء من الخبرة التي تعرض لها المتضررين

  
  الحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بناء المنازل



اب                    أن االنتظا  ازل في أعق اء المن ر الطويل واإلحباط الذي عادة ما يصاحب عملية السعي للحصول على التراخيص الالزمة إلعادة بن
دير       ي تق ضمينه ف ذي يجب ت سي ال ضغط النف ستهلك وال ت الم ي صورة الوق سابه ف تم ح ن أن ي صادرة يمك الء أو الم دم أو اإلخ اله

  . الخسائر
  

  األضرار النفسية
ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الضغط الذهني والضرر النفسي والسيما إذا آان يصاحب عمليات الهدم أو                  يمكن أن يعاني    

ات         ذه العملي اجم عن ه شرد الن أن     . اإلخالء أو المصادرة استخدام للعنف وآذلك البؤس الذي يقترن والشك بالت ذا الخصوص ف وفي ه
ات تعرضًا لإلصابة ب        ر الفئ ذه               األطفال هم أآث ل ه شونها في مث ي يعي اة الت ى المعان ز عل م فيجب الترآي سية ومن ث ذه الضغوط النف ه

ل             . الظروف ة مث شريعات المحلي ى الت وفي هذا السياق فقد تحتاج إلى وضع معايير لقياس حجم معاناة ألم هؤالء من خالل الرجوع إل
  . تلك المتعلقة بالمرور أو التأمين

  
  تشتيت األسرة 

ات انتهإ ات  ن عملي صدع العالق دة وت شتيت األسرة الواح ى ت ؤدي إل د ت سكان ق ات إحالل ال ا عملي م ومنه سكن المالئ ي ال اك الحق ف
ول                            . العائلية ر المقب سلوك غي راد لل ذا الوضع بعض األف دفع ه د ي دان المسكن واألرض فق اجم عن فق سي الن اط النف ى اإلحب إضافة إل

  . ؤذي حتمًا العالقات األسريةاجتماعيا مثل العنف أو سوء المعاملة والتي ت
  

  فقدان المجتمع
ؤذي التماسك                   إ شتيت المجتمع وت ى ت ن عمليات اإلخالء وخسارة األرض إلى جانب عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها قد تؤدي إل

زة       االجتماعي بمرور الوقت ، إلى جانب ذلك فهي قد تحرم األشخاص من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة أو غي                   ا من األجه ل  (ره مث
خ               ي ال دعم          ). الدعم الموجه لرعاية الطفل بأشكاله المختلفة ، وتقسيم العمل على المستوى المحل ى أشكال ال د األشخاص عل حيث يعتم

تحملن                                 ساء ي أن الن ذا اإلطار ف ة أخرى ، وفي ه ة من جه هذه من أجل آسب سبل العيش من جهة والمشارآة في األنشطة االجتماعي
  . افيًا من أجل الحفاظ على منزل متماسكعبئًا إض

  
  االستثمار في البنية األساسية 

ة               إ ل والطرق         (ن أآثر المجتمعات فقرًا قد أصبح عليها االستثمار في البنية األساسية الداخلي اه والنق اء والمي ال الكهرب يما إذا   ) مث والس
سري أو      .آانت أجهزة اإلدارة المحلية تستبعد القيام بهذه األعمال لهؤالء          وبناء عليه فان الحرمان من هذه الخدمات آنتيجة لإلخالء الق

  . المصادرة أو الهدم يعني خسارة آلية لهذه االستثمارات والتي قد ال يمكن قياسها جزئيًا نظرًا ألنها تعد نتاج لجهود تطوعية
  

  االستثمار في المرافق الصحية ونظم التخلص من المخلفات
ة              ن المجتمع قد يقدم حل    إ اب الخدمات العام يما في غي ا   .وًال خاصة للتخلص من المخلفات مهما آانت هذه الحلول بسيطة والس ومن هن

ه والتي                 دم أو اإلخالء أو خالف ات اله اجم عن عملي شتات الن فأن البنود الضرورية للتخلص من المخلفات قد ال تكون ممكنة آنتيجة لل
اة متضمنة الحق في     تسبب ضياع العمالة المتخصصة أو طرق التخلص م       ن المخلفات ومن ثم تؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الحي

  . الرعاية الصحية من جراء هذه االنتهاآات
  

  االستثمار في أجهزة الحمایة األمنية
ذه ن المجتمعات غير الرسمية تعد مضطرة للبحث عن وسائلها الخاصة لتحقيق الحماية األمنية حيث أن قوات الشرطة المحلية في ه         إ

ذا                   الحاالت عادة ما تفشل في توفير الحماية لهم ، إلى جانب ذلك فأن الظروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمثل ه
  . العنف االجتماعي

  
  االستثمار في البنية التحتية التعليمية

ؤدي          ن المشروعات المنفذة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي أن          إ م ت ات اإلخالء ومن ث لبًا من جراء عملي أثر س تت
ام الدراسة      (إلى انهيار التعليم الرسمي      ة حيث             ). مثل عدم انتظام أي ة التعليمي ة التحتي ة وحدة من وحدات البني د بمثاب زل يع أن آل من

  . يعمل فيه األبناء على أداء واجباتهم
  

  الموروثات 
اك                    ن األشياء المتوارثة وغيرها من األشياء     إ أثر وال شك من جراء االنته  ذات القيمة المعنوية مثل الهوية المقترنة بالمكان والثقافة تت

وعلى جانب آخر فأن الخسائر غير . ومن ثم فيتعين حساب تكلفة إحالل وتعويض هذه األشياء وتضمين هذا في نموذج تقدير الخسائر   
ة   "لخسائر التي يستحيل إحاللها يجب أن تضمن في خانة          القابلة للقياس وهي تلك الخسائر غير المادية إلى جانب ا          الخسائر غير المادي

  . في النموذج بشكل سردي سواء داخل النموذج أو تضمن في ملحق له" للضحايا
  
  

  الخسائر غير المادیة للضحایا 



  البيئة والنظام البيئي 
ى اإلضرار ب         إ ؤدي إل د ت م ق سكن المالئ ي ال اك الحق ف ات     ن مختلف أشكال انته ة ، حيث أن عملي ة والصحة والرفاهي سالمة البيئي ال

اة في      اإلخالء وما يستتبعها من تشريد وفقدان للمأوى تؤدي إلى تصدع العالقة بين قاطني المسكن والمسكن ذاته ، آما قد تدفعهم للحي
  . بيئات غير آمنة وخطيرة عليهم

  
  األقدمية /الحيازة

ة          ن صاحب المنزل حين يفقد المنزل فأنه        إ ازة آمن ع بحي ة والتمت ة من جه يفقد معه المرآز األدبي المرتبط بحيازته له من حيث الملكي
ى        . للمأوى من جهة أخرى    درة عل دون الق دان األرض يفق د فق أن هؤالء الضحايا من جراء انتهاك الحق في السكن المالئم وخاصة بع

ا           .  ذلكتقديم النصح أو المشورة لآلخرين والتي آانوا يتمتعون بها قبل       ي عاشوا به اطق الت ل المجتمعات من المن ة نق ان عملي ذلك ف آ
ا                              م إليه م نقله ي ت اطق الت سكان األصليين للمن ة بال ة بالمقارن . لفترة طويلة إلى مناطق أخرى جديدة تجعلهم أشخاص من الدرجة الثاني

ر ملموسة ولكن يمكن        آذلك فأن التدهور البيئي الناجم عن مثل عمليات النقل هذه يؤثر على المجتمعات س       ى خسائر غي ؤدي إل لبًا وي
  . حسابها أيضًا في النموذج

  
  التهميش السياسي 

ادة                        إ ات إع وان ثابت ، أي أن عملي ادهم لعن ديهم الحق في التصويت نتيجة الفتق يس ل دول ل د من ال ن األشخاص المشردين في العدي
يما في ضوء             التوطين تؤدي لفقدان األشخاص قدرتهم وتأثيرهم السياسي بالم        ا وال س وا إليه ي نقل اطق الت قارنة بالسكان األصليين للمن
  . عدم تمتع هؤالء المهجرين باتصاالت اجتماعية وعالقات قائمة

  
  التهميش االجتماعي

سابق ، ع                 إ ه ال ه في منزل ع ب ان يتمت ذي آ اعي ال ه  ن فقدان الشخص لمنزله و المكان الذي يعيش به يعني عادة فقدان التكامل االجتم لي
ة                               ة والبني ان من الخدمات االجتماعي رن بالحرم ا يقت ادة م ة ع أطراف المدين م للعيش ب تم نقله ذين ي فأن التهميش االجتماعي لهؤالء ال

  . التحتية االجتماعية على حد سواء
  

  مخاطر أخرى 
 لفقدان الضحايا للحماية من العوامل  قد يؤدي) مثًال العالقات المنتجة مع المجتمع   (ن فقدان المنزل واألرض ورأس المال االجتماعي        إ

ساء الالتي تعرضن    . الطبيعية التي قد تضر بهم وال سيما في ضوء عدم وجود مصادر لكسب الرزق والدخل    وفي هذا السياق فان الن
  . للتشرد يكن أآثر عرضة لتهديد حمايتهن الشخصية بمرور الزمن على انتهاك حقهن في السكن المالئم

  
   لغير الضحایا الخسائر المادیة

  الشرطة
ذا                           إ اك ه ة عن انته م أو تخفيف األضرار الناجم ن المسئولون المخولون بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الحق في السكن المالئ

اتهم                                  ذلك مرتب م وآ ام عمله إذا قمت بحساب عددهم مضروبًا في ساعات وأي ة ، ف ام للدول اق الع  الحق يعدون بمثابة عبء على اإلنف
  . والمزايا التي يحصلون عليها يمكنك الوقوف على حجم اإلنفاق العام الذي تتكبده الدولة في هذا الشأن

  
  الجرافات 

ازلهم        ) آما هو الحال في إسرائيل    (في بعض الحاالت     ة عدم     . تسن المحاآم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة لهدم من وفي حال
ى     . ة بعمليات الهدم وتحمل الساآن بتكلفة هذه العمليات      انصياعهم لهذه األوامر تقوم الدول     ائم عل ى الق ين عل وفي الحاالت األخرى فيتع

ات                   ذه العملي ل ه ام لمث اق الع د اإلنف شغلونها لتحدي ذين ي مراقبة حقوق السكن بحساب تكلفة استخدام هذه المعدات وأجور األشخاص ال
  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المالئم

  
   القانون اممارسو

ستهلكون                     إ اآم ي املون بالمح ن المحامين سواء للدفاع عن حقوق األرض والسكن ألحد األشخاص أو ضده آذلك القضاة المحلفون والع
ة الخاصة لكل                   ه والتكلف ذي يبذلون د ال أن مستوى الجه ذلك ف ة ، آ المثير من الوقت وآذلك الموارد التي تتحملها الميزانية العامة للدول

  . تساعد أيضًا في تقدير التكلفة في اإلنفاق العام) اليوم/الساعة(الزمن وحدة من 
  

  الجيش 
وات المستخدمة         إ سية وهي الق ة العك ذلك في الحال ن أفراد الجيش والمعدات المستخدمة في عمليات الهدم أو المصادرة أو اإلخالء وآ

ذه ا          أن حساب ه ذه            لمنع مثل هذه االنتهاآات تمثل أيضًا تكلفة، وهنا ف دًا لوضع ه ه مفي ر أن شئ غي د يكون مضلًال بعض ال اليف ق لتك
  . التقديرات في نظر العامة

  
  القوات األخرى 



ذه                            ام والوظائف في حين أن ه بعض المه ام ب في بعض الحاالت تستعين األجهزة العامة بمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للقي
  . ادية لغير الضحاياتكاليف مثل هذه العمليات تدخل ضمن الخسائر الم

  
  البيروقراطية والمسئولين 

ة    ة المطلوب راءات اإلداري ذلك الخطوات واإلج اك وآ ات االنته ى عملي ة عل ق المترتب يش والتحقي ات التفت ضمين عملي ضًا ت ك أي يمكن
  .  يعد جزءًا من التكلفة العامةوغيرها من المهام المكتبية في المؤسسات العامة في دراسة حالتك، وهنا فان تقديرك العلمي لهذه التكلفة

  
  الخسائر غير المادیة لغير الضحایا 

  التكلفة االجتماعية 
شية                             إ ه ، حيث أن الظروف المعي ن انتهاك حقوق السكن قد يكون السبب في حدوث اضطراب اجتماعي بالدولة آما قد يكون نتيجة ل

ة            . جتماعيالمتدهورة في دولة معينة عادة ما يصاحبها تزايد في العنف اال           ات عدائي ق عالق ى خل ادة إل ؤدي ع أوى ي دان الم آما أن فق
ه                           م إلي م نقله ذي ت ان ال ك في المك ان ذل أن . بين السكان الذين يتنافسون على األرض والملكية سواء آان ذلك في المكان األصلي أو آ

ل              ي تحمل أمراضًا يمكن أن تمث بعض الممارسات الت ؤدي ل د ت سة ق شية البائ ة في       الظروف المعي ة متمثل ى الدول ة عل ة اجتماعي  تكلف
  . انخفاض الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة

  
  النظام المدني 

دهور    إ ة ت ي حال دهور ف و يت الي فه ة وبالت صادية واالجتماعي وق االقت ن الحق ره م م وغي سكن المالئ ادة بال رتبط ع دني ي ام الم ن النظ
د رد                    الظروف المعيشية ، وفي هذا السياق فان مقاومة          ة تع زع الملكي دم ون سكان واله اري لل ل اإلجب أي طرف لعمليات اإلخالء والنق

سكن            احترام الحق في ال ا ب ازاء عدم التزامه ة ب فعل طبيعي النهيار النظام المدني متضمنًا ذلك الجزء من المسئولية الواقع على الدول
  . المالئم للسكان والدفاع عنه ووضعه موضع التنفيذ

  
  اسية الشرعية السي

ى أرضها االنتهاآات                      إ ي ارتكبت عل ا الت ة ذاته ى شرعية الدول ة وحت سياسية والحكوم ن الشرعية التي يتمتع بها آل من األحزاب ال
تها                تم دراس ي ي التوازي ف  . تتأثر و الشك من جراء هذه األعمال وذلك بناء على ما يرد من حقائق وأرقام حول الحالة المعينة الت ن إوب

زة          العمل على معال   ذه األجه تعادة شرعية ه ة اس ة الحال تكلف ه يتضمن بطبيع جة آثار االنتهاك والتخفيف من األضرار التي نتجت عن
  .  ومصداقيتها الرسمية التي اهتزت أمام أعين العامة

 
 مصفوفة الخسائر  

 
 قائمة محتویات السكن 

 
  أصحاب الواجب /حبصا. 8

ئم يجب أن يقدم قائمة آاملة قدر اإلمكان بأصحاب الواجب من الناحية القانونية إن المسئول عن رصد حق اإلنسان في السكن المال
مع اآلخرين إما في عملية االنتهاك أو في حل ) أي الدولة ووآالئها(ومن الممكن أن يشترك صاحب الواجب القانوني . والمعنوية
صحفيين أو النائب العام أو القاضي سيحتاجون حتما إلى إن جمهور النشاط النهائي الذي تقوم به، سواء من العامة أو ال. المشكلة

أو أعمال اإلغفال وعن أفعال األشخاص تجاه /صورة آاملة وواضحة عن الشخصيات القانونية المسئولة عن أعمال التفويض و
  .اآلخرين من البداية وحتى الوقت الحاضر

  
ات فإن الدولة هي عادة صاحبة الواجب الرئيسية حيث أن الدولة هي وآما ذآر آنفا في األقسام الخاصة بالمصادر القانونية والضمان

وتتمثل واجبات الدولة  . الكيان القانوني الملتزم باحترام وحماية ودعم وتنفيذ حقوق اإلنسان وآذلك مساندة المحرومين من تلك الحقوق
  :في ثالث نواحي

  تجنب الحرمان 
 حرمانحماية والدفاع عن األفراد الذين يعانون من ال 
 .توفير العالج للمشكلة عن طريق تقديم المساندة والعدالة للمحرومين 

  وربما تكون هناك بعض النشاطات التي تقوم وتلتزم بها الدولة، بصفتها صاحبة الواجب، تتسبب في حدوث الحرمان أو تجاهل
ك فاعلين أو عوامل أخرى تقيد صاحب الواجب وربما تجد أن هنا. حماية أو معالجة الحرمان وذلك من خالل العقبات المحددة آنفا

 .مثل الكوارث الطبيعية أو الكساد االقتصادي العالمي
  

فمن الممكن . إن المؤسسات المحددة أو القوى التي يصنعها اإلنسان، سواء داخلية أو خارجية، من الممكن أن تسهم في حدوث انتهاك
وربما تجد أن . بنك الدولي، شرآة متعددة الجنسيات أو مخططين وطنيين وال IMFأن تتضمن فاعلين مثل صندوق النقد الدولي 

هناك عوامل أخرى . هؤالء األطراف مسئولين عن الحرمان أو ظروف تؤدى إلى حدوث الحرمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر



أي في حالة (ما يتسم دور الدولة بالسلبية ويظهر فاعلون آخرون عند. لديها نفس األثر مثل الدين أو الممارسات االجتماعية التقليدية
الشرآات الخاصة على سبيل المثال، ومن ضمنها الشرآات العالمية، ).  للضحايا اإلنكار أو الفشل في حماية وضمان تقديم العون

وفى بعض . تحصل على أصول بصفة منتظمة وتقوم بمشروعات تتضمن عمليات إخالء قسري أو عمليات مصادرة لألراضي
إال أن هذه الشرآات ربما تمثل . حاالت يكون لبنوك التنمية اإلقليمية والدولية سياساتها الواضحة بشأن التعويضات و إعادة التوطينال

اليد اليمنى لسياسات الدولة أو ربما تكون الجهة المنفذة للمشروعات العامة الدولية ولذلك فمن الهام تسجيل العالقات بين الفاعلين 
  .لذين يشكلون سلسة متكاملة من أصحاب الواجبالمختلفين ا

  
وال يجب أن نغفل حقيقة أن أصحاب الواجب، خاصة من يقوموا بانتهاك الحقوق ويكون عليهم تعويض الضحايا و إعادة الوضع إلى 

 مسئولية الدولة في فما هي. ما آان عليه، من الممكن أن يكونوا أيضا أعضاء في المجتمع أو حتى أفراد لعائلة الضحية أو الضحايا
 هذا الوضع؟

إن الدولة بصفتها الجهة القانونية المسئولة عن احترام والدفاع عن ودعم وتنفيذ الحق 
اإلنساني في السكن المالئم عليها واجب يتمثل مباشرة في تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان 

التي تمارس فيها والمناطق (لتنظيم سلوك األفراد القانونيين الواقعين في نطاق سلطتها 
إن معاهدات حقوق اإلنسان ... من أجل الحفاظ على الحقوق) الدولة سيطرتها بشكل مؤثر

وغيرها من األدوات ترشد الدول والقائمين عليها إلى آيفية التعامل مع انتهاآات حقوق 
كن اإلنسان من قبل أطراف ثالثة ليس فقط بصفتها أمور تتعلق بالقانون الجنائي أو المدني ول

  .أيضا بصفتها وسائل تؤآد شرعية الحكومات المعنية أو الدولة نفسها
 

وللحصول على مجموعة آاملة من األسئلة للتعرف على أصحاب الواجب وااللتزامات القانونية التي يمكن تطبيقها، يمكنك استخدام 
 يتعلق بالقضية الخاصة بك لديه مجموعة من بكفاءة بما أن آل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم والذي" طاقم األدوات"

  .أصحاب الواجب الذين يتماشون مع هذا العنصر
 

  سلطات الدولة: أصحاب الواجب الرئيسين
 هل فشلت الدولة في منع انتهاك حقوق السكن خاصة األمن البدني والخصوصية؟ وما هي تلك الخطوات المهملة؟ 
...) مثال عن طريق القضاء، العودة ، التعويضات، الخ(ألآثر ضعفا وساندت الضحايا هل قامت الدولة بحماية السكان الفقراء وا 

فيما يتعلق بانتهاك حقوق السكن وخاصةاألمن البدني والخصوصية؟ وما هي الجهات المسئولة عن هذه الخطوات الوقائية 
  واإلصالحية؟

مثل تعليم حقوق اإلنسان، الحمالت، (دني والخصوصية؟ هل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الكافية لدعم الحق فياألمن الب 
 ما هي الجهات المحددة المسئولة عن هذه اإلجراءات؟ ....) إعالنات الخدمة العامة، إصدارات تعمل على زيادة الوعي، الخ

هل هي عقد أم . عالقةما هي عالقة الدولة بأصحاب الواجب اآلخرين فيما يتعلق باالنتهاآات التي يتم تعيينها؟ اشرح طبيعة ال 
 اتفاق معونة أجنبي أم محسوبية أم رعاية سياسية، الخ؟ 

  
   إنكاراألمن البدني والخصوصية؟في فاعلون آخرون أثر هل :أصحاب الواجب الثانویين

 
هل هناك فاعلون آخرون محليون غير الدولة مسئولين عن إنكار حقاألمن البدني  

  ؟والخصوصية؟ من هم  وما هي أدوارهم
 مثل البنك الدولي وصندوق النقد (IFIs)ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية  

الدولي وبنك التنمية اإلقليمية أومنظمة التجارة العالمية في تحديد السياسات أو الشروط التي تؤثر 
  الدول المتضررة؟/ على األمن البدني والخصوصيةفي المجتمعات

شرآات العالمية أو وآاالت التنمية الدولية في تحديد السياسات والشروط ما هو دور وتأثير ال 
  الدولة المتضررة؟/ الخاصة بحق األمن البدني والخصوصيةفي المجتمع

آيف يتحمل أصحاب الواجب الثانويين مسئولية انتهاك حقاألمن البدني والخصوصية؟ والى  
 االنتهاك؟بها والقوانين الخاصة أي مدى يمارسون التأثير على سياسات الدولة وبرامج

  
 يرتبط بحق السكن وخاصة ما يؤثر على التزاماتاألمن  هل يتبع أصحاب الواجب الثانويين سياسات داخلية أو ميثاق للعمل 

 البدني والخصوصية؟ ولو آان األمر آذلك فهل هذه السياسات معروفة للعامة؟ 
  

يف يعملون على حماية حق اإلنسان في الحصول على السكن المالئم وضمان ما هي تفاصيل تلك السياسات أو ميثاق العمل؟ وآ 
 الحيازة؟

 
 هل تعد هذه الشروط جزءا من اتفاق التنفيذ أو من أي اتفاق تعاوني آخر مع جهات الدولة أو الشرآاء اآلخرين؟ 



 
  المقصودة في االعتبار؟قبل التنفيذ، هل يقومون بدراسة أثر هذه المشروعات؟ وهل يضعون العواقب المحتملة غير 

 
في حالة وجود عدة أصحاب واجب ثانويين، ما هي العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض؟ وآيف يشترآون في مسئولية انتهاك  

 حقاألمن البدني والخصوصية؟ وما هي عالقتهم ببعضهم البعض وبالدولة؟
 

مجتمع بتطبيق اختيارات محلية من أجل ضمان حق اإلنسان في هل تفتقر السلطات المحلية إلى االستقاللية في تنمية السكن وال 
 المسكن المالئم وخاصةاألمن البدني والخصوصية؟

 
هل تستخدم السلطات المحلية هذه االستقاللية لحماية والتأثير إيجابيا  على السلطات المرآزية للدولة أو هل يقومون بالمشارآة  

  ستها الوطنية؟في االنتهاك وإنكار التزامات الدولة وسيا
 

  تقييم
 إلى أي مدى تكون الدولة مسئولة عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بضمان الحيازة؟ 

  
 إلى أي مدى يكون الفاعلون غير الدولة مسئولين عن ضعف أو انتهاك التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بضمان الحيازة؟ 

 
 
 
9 .Actions 

The following table of actions (comprised of both preparation and implementation tasks) 
arranges a variety of possible problem-solving options for you by categorizing them for 
organizational and selective decision-making purposes. It is not an exhaustive set of options, 
but merely part of an array of possibilities for you to undertake with the affected community, 
depending on the present strengths (assets), weaknesses (liabilities), opportunities and 

threats.   
 

Before selecting your actions, you should conduct a strategic planning exercice. For 
guidance click here.  

 
Footnotes shown here refer to relevant manuals, training materials, expertise, trainers, 
recorded experiences and/or methodologies already available to guide your chosen action 
toward a desired goal/result/solution. Toolkit users are encouraged to consult the HIC-HLRN 

(website regularly for updates and further reference org.hlrn.wwwon constantly evolving ) 
updates, including strategies and practices arising from experiences throughout the global 

HIC and HIC-HLRN community.  
 

Action 
Preparation Implementation 

Solution 

Alternative tenure options  
Develop “limited equity 

cooperatives”1214 Gather information for 
community to consider 

tenure options 
Inform and train 

community in pursuing 
land-tenure options1215 

Legal secure tenure in 
adequate housing and 

sustainable land 

                                                 
1214 The limited-equity cooperative is a form of housing tenure in which shareholder residents manage their buildings, within 

limits imposed by a charter, and have the right to get back what they have paid for their shares plus an allowance for 
improvements, if and when they decide to leave. See Duncan Kennedy, “The Limited Equity Coop as a Vehicle for 
Affordable Housing in a Race and Class Divided Society,” 46 Howard Law Journal 85–125, 85 (Fall 2002). 

1215 Luanne Warnock, Sharing the Cost of Land Tenure and Stewardship (Davis CA: Sustainable Agriculture Research 
and Education Program, University of California, 1996). 



Community capacity building  

Conduct training for 
community on their human 

right to adequate 
housing1216  

Mobilize community in local 
and national human rights 

campaigns 

Greater community 
participation in projects, 

programs and policy 
formulation with well-defined 

human rights orientations 
Legal service organizations 

and centers provide legal 
advice and representation 

to disadvantaged 
individuals and 

communities1217 

Organize popular 
resistance to HRAH 

violations (demonstrations, 
petitions, sit-ins, street 

theater, etc.)1218 

Community blocks housing 
rights violations by State and 

non-State entities 

Pro bono (volunteer) 
lawyers provide legal 

advice and representation 
to disadvantaged 

individuals and 
communities 

Organize national 
campaign on RAH1219 

Coordinated community 
action and reaction to 

influence State authorities on 
housing policies 

Build capacity of community-based and other civil society 
organizations to manage projects and campaigns1220 

CBOs and NGOs more 
capable to support the 

affected people in responding 
rapidly and effectively to 

crises/violations 

Train communities (in 
HRAH, strategic planning, 

technical skills, etc.)1221 

Public agencies provide 
adequate technical, 

marketing and research 
assistance to 

disadvantaged community 
on an affirmative-action 

basis 

Community better able to 
mount specific alternatives to 

official plans 

Raise public awareness 
toward social mobilization 

through public education1222

Mobilize peaceful public 
protests to housing rights 

violations 
Prevent forced evictions 

                                                 
1216 See Circle of Rights (Washington: 2000); Jules N. Pretty, Irene Guijt, John Thompson and Ian Scoones, Participatory 

Learning and Action, A Trainer's Guide (London: International Institute for Environment and Development, 1995), 
available from Earthprint at www.earthprint.com; also materials of Peoples' Movement for Human Rights Education, 
http://www.pdhre.org.  

1217 Gridley Hall and Burton Fretz, “Legal Services in the Third World,” Clearinghouse Review (December 1990); Jose 
Diokno, Developmental Legal Aid in Rural Asean: Problems and Prospects (Washington: 1981); Richard J. Wilson and 
Jennifer Rasmussen, Promoting Justice: A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering (Washington: Human 
Rights Law Group: 2001). 

1218 Morjane Baba, Guérilla Kit (Paris: La Découverte, 2003) ; Mike Prokosh and Laura Raymond, The Global Activist’s 
Manual: Local Ways to Change the World (New York: Nation Books, 2002). 

1219 “Global Struggle and National Focus Note” (Geneva: HIC, 1996). 
1220 Kaplan, Allan, The Development of Capacity (Geneva: UN Nongovernmental Liaison Service, 1999); Goggey, Shirley, 

Rural Community Resource Centers: A Guide for Developing Countries (London and Basingstoke: MacMillan, 1988). 
1221 Barrameda, Teresita V. and Lea l. Espallardo, Learning, Reflecting and Acting for a Human Rights Future: A Training 

Manual for the Education of the Human Right to Housing in Urban Communities (Quezon City: Process, Inc. and New 
York: PDHRE, 2000). 

1222 Writing for change: An interactive guide to effective writing, writing for science, writing for advocacy [CD and user's 
guide] (Oxford: fahamu and IDRC, 2000); International Human Rights Internship Program, Ripple in Still Water: 
Reflections by Activists on Local- and National- Level Work on Economic, Social and Cultural Rights (Washington: 
University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1997), Chapter 6, online at 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html; Allan McChesney, Promoting and Defending Economic, 
Social and Cultural Rights: A Handbook (Washington: AAAS and HURIDOCS, 2000) Chapter 7 online at: 
http://shr.aaas.org/escr/ handbook/. 



Urgent Action appeals 
(organize regional and/or 

international 
mobilization)1224 

Enhance monitoring-and-
documentation skills and 
methods (e.g., archiving, 

statistics, multimedia, etc.) 
to build strong 

argumentation1223 
Public-information 

campaigns1225 

Convince public of violations 
and need for resolution 

Design and implement alternative planning (community 
generated techniques in the people’s initiative to design 

their own living environment)1226 

Participatory alternative 
housing projects adapted to 

the community’s needs 
Community housing and built 

environment upgraded on-site 
as alternative to relocation. 

Organize and divide 
volunteer labor of affected 
communities; and to areas 

to develop alternative plans 
Conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social 
capital1227 

Community representatives 
lobby officials and 

legislators to cooperate 
with/approve community-

proposed alternatives  

Obtain adequate relocation 
site with suitable location, 

environmental conditions and 
livelihood options 

Community organizing  
Consult with community 

representatives and 
conduct an inventory 

(enumeration) of 
community human 

resources and social capital

Identify and locate 
absentee landlord1229 

Establish a tenants 
union1228 

Community presents a 
common position in defense 

of its rights and interests 

Cooperate and negotiate1230  

                                                 
1223 For guidance and methodology in documenting housing rights cases, see HLRN, Urgent Action! HLRN Guide to 

Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, French and Spanish versions] 
(Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org. 

1224 For guidance and methodology in building housing rights cases argumentation and mobilise solidarity, see HLRN, 
Urgent Action! HLRN Guide to Practical Solidarity for Defending the Human Right to Adequate Housing [Arabic, English, 
French and Spanish versions] (Cairo: HLRN, 2003); and HIC Housing and Land Rights Network website: www.hlrn.org.  

1225 Strategic Campaigning (London: Amnesty International, 2003). 
1226 Youth in Unity for Voluntary Action--YUVA and University of Tasmania, "Settlement Upgrading Manual) [Sakkardara 

alterantive plan] (October 2000); UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, 
UNCHS, 1991); Nick Waters, The Community Planning Handbook: How People Can Shape Their Cities, Towns and 
Villages in Any Part of the World (London: Earthscan, 2001). 

1227 Ibid. 
1228 Tenant organizing resources” on the National Alliance of HUD Tenants website: http://www.saveourhomes.org/. 

Practical steps for forming a tenants union can be found on http://www.radio4all.org/aia/pro_tenant.html.  
1229 “Who is my landlord anyway?” (Seattle: The Tenants Union, 2004), go to http://www.tenantsunion.org/research.html.  
1230 For a collection of popular experiences in government-nongovernment cooperation in the field of human settlements, 

see Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community Initiatives with Local 
Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at HIC General 
Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 



Learn/use conflict 
resolution techniques and, 

including alternative dispute 
resolution1231 

Decriminalize actions taken 
to obtain elements of HRAH 

Mobilize inhabitants 
Organize squatter actions 

and squatter-empowerment 
interventions1232 

Administrative recognition of 
tenure and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

Cooperate with National 
Human Rights 
Institutions1233 

Propose and lobby for the 
implementation of National 
Plans of Action for Human 

Rights1234 

National housing shortage, 
upgrading needs and land 

conflicts addressed in a 
National Plan of Action with 
provision for law and policy 

reform 

Negotiate with municipal 
authorities to include the 

community/civil society as a 
partner1235 

Increase community 
participation in design, 

planning, implementation 
and maintenance of 

housing1236 

Maintained and upgraded 
social housing 

Train in negotiation and 
mediation skills1237 

Negotiation toward 
reconciling evictions/ 

removals and land 
grabbing1238 

Indigenous peoples regain 
historic land claims 

Develop community/local 
government cooperation 

Monitor transparency in 
decision-making processes 

Obtain social housing 
(provided by government), 

                                                 
1231 American Arbitration Association (AAA), Grievance Mediation Procedures (New York: AAA, 1992); AAA, Resolving Your 

Disputes (New York: AAA, 1993); American Bar Association, Alternative Dispute Resolution: An ADR Primer 
(Washington: Standing Committee on Dispute Resolution, 1989); Carpenter, Susan L. and W.J.D. Kennedy, Managing 
Public Disputes: A Practical Guide to Handling and Reaching Agreements (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1988); 
Cochrane, Michael G. ed., Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution (Washington: American Bar 
Association, 1990); Costantino, Cathy, A. and Merchant, Christina, S. Designing Conflict Management Systems (San 
Francisco: Josey-Bass Publisher, 1996); Edelman, Lester, Frank Carr, and James L. Creighton, The MiniTrial (Ft. Belvoir 
VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water Resources, 1989); Edelman, Lester, Frank Carr, Charles Lancaster, 
and James L. Creighton, Non-Binding Arbitration (Ft. Belvoir VA: U.S. Army Corps of Engineers Institute for Water 
Resources, 1990); Fine, Erika S. and Elizabeth S. Plapinger, eds. for the CPR legal Program, Containing Legal Costs: 
ADR Strategies for Corporation, Law Firms, and Government (Butterworth Legal Publishers, 1988); ; Folberg, Jay and 
Alison Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts without Litigation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1984). For a bibliography and resources guide on alternative dispute resolution, see Office of Personnel 
Management website: http://www.opm.gov/er/adrguide/Section7.asp. 

1232 Diana Mitlin and David Satterthwaite eds., Empowering Squatter Citizen: Local Government, Civil Society and Urban 
Poverty Reduction (London: International Institute for Environment and Development, 2004), available from Earthprint at 
www.earthprint.com. 

1233 OHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights [Human Rights Series No. 19] 
(Geneva: OHCHR, undated), at http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm. 

1234 Office of the High Commissioner for Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action 
[Professional Training Series No. 10] (Geneva and New York: OHCHR, 2002), at: 

 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf. 
1235 Janelle Plummer, Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building (London: 

Earthscan, 2001); Janelle Plummer, ed., Focusing Partnership: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-
Private Partnerships (London: Earthscan, 2002); Diane Warburton, ed., Community and Sustainable Development: 
Participation in the Future (London: Earthscan, 200X). 

1236 UNCHS, Human Settlements Development through Community Participation (Nairobi, UNCHS, 1991). 
1237 Scott Beattie, "Is Mediation a Real Alternative to Law? Pitfalls for Aboriginal Participants," Australian Dispute 

Resolution Journal 8 (1997) 57; Larissa Behrendt, Aboriginal Dispute Resolution: A Step towards Self-Determination 
and Community Autonomy. (Sydney: Federation Press, 1995). 

1238 Michael Asch and Norman Zlotkin, "Affirming Aboriginal Title: A New Basis for Comprehensive Claims Negotiations," 
in Michael Asch, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1997). 



Design infrastructure 
projects 

Reform public policy toward 
providing affordable 

housing 
Propose and implement 

National Shelter 
Strategy1239 

Design national 
(comprehensive) 

development plans 

Develop the cooperative 
sector 

Promote cooperative sector 
initiatives to provide 
affordable housing 

based on need, with 
amortization based on 

minimum wage level 
(affordability) 

Obtain/ensure continuous 
regulation of housing market 

practices (e.g., to ensure 
tenure security, accessibility 

of housing, building materials, 
direct investment, etc.) 

Use/lobby/cooperate with 
the international human 

rights system (interventions 
with factual, legal and 

political mechanisms of the 
UN and regional human 

rights systems)1240 

Undertake negotiations at 
international/ multilateral 

level (whereby negotiators 
representing the State 

assert their prior obligations 
under international human 

rights treaty law against IFI 
[Word Bank, regional 

development bank, IMF, 
etc.] and WTO 

conditionalities leading to 
housing rights regressive / 

retrogressive violations)1241 

End to practices of land 
confiscation through 
foreclosure, adverse 

possession and eminent 
domain without adequate, 

consensual alternatives 

Develop / reform / enforce law1242  
Law and policy enforced to 

respect, defend, promote and 
fulfill housing rights 

Initiate/reform legislation 
and regulatory processes in 

compliance with the 
human-right-to-adequate -

housing framework 
Law enforcement officers 

protect population from  
 and implied protection 

Collect sufficient data to 
determine material and 

Undertake class action 
suits (with minimum of [e.g., 
at least 15] physical or legal 

persons undertaking a 
litigation action, generally in 
the name of a whole group 

of the population), or public-
interest litigation (e.g., Violators prosecuted and 

punished 

                                                 
1239 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, 2001) 
1240 See "NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," UN doc. 

E/C.12/2000/6, 7 July 2000, website: http://www.hchr.un.ch; and "Revised general guidelines regarding the form and 
contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights," UN doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991. 

1241 INCHRITI, Trade, Investment, Finance and Human Rights: Essential Documents (Geneva: INCHRITI, 2001). 
1242 Mario Rosário, “Action "Tsima Ga Ku Aka" to build together” (1996);  Janeth López, “Asesoría en vivienda para el 

proceso de reinserción en Colombia” (1996); K.A. Jayaratne, “Collaborative Partnership to Improve the Low Income 
Neighbourhoods,” (1996); Michael Shapcott, “Rupert Pilot Project. A self-Help and Community Rehabilitation Project in 
Canada” (1996); Leopold Mutembei, “Struggles of the urban poor to improve their living conditions” (1996); Leonard 
Chileshe Mulenga , “The case of Bauleni Upgrading” (1995); Johan Silas, “The Improvement of Low Cost Housing and 
Environment” (1996); in Habitat International Coalition, Building the City with the People: New Trends in Community 
Initiatives with Local Governments (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997), contents also available on line at 
HIC General Secretariat website, at http://www.hic-net.org/library.asp. 

1243 "Public interest litigation" (PIL) is a form of litigation filed in a court of law, for the protection of "public interest." Most 
prominently used in the Indian context, it is not defined in any statute or act. It has been interpreted by judges to 



nonmaterial losses to 
victims of housing and land 

rights violations 

India)1243 Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses 
Lobby parliament 
Raise test cases, 

constitutional challenges 
through court system 

Develop laws on properties 
left without will and testate 

in order to narrow the class 
of heirs and prevent 

fractionation of the 
ownership 

Law promotes housing and 
land acquisition and retention 

in disadvantaged 
communities consistent with 

international commitments to 
promote just patterns of land 

distribution 

Conduct national housing 
and land rights 
assessment1244 

Nationwide constitutional 
review campaign Constitutional reform1245 

Institutional reform  

Establish and maintain an effective Land Trust to support 
communities subject to discrimination and dispossession 

Land ownership expanded for 
disadvantaged communities 

on an affirmative-action basis 
Monitor and survey 

practices of public and 
private lending institutions 

for discrimination practices 
and patterns 

Lobby for disciplinary action 
and rehabilitation of 

institutions to end 
discriminatory practices 

Institutions apply uniform 
criteria in housing and 

community development 
programs, policies and 

transactions 
International human rights system interventions  

Prepare and present collective parallel report to human 
rights treaty bodies (or submit cases under individual 

complaints procedures under Optional Protocols) 

UN treaty body Concluding 
Observations coincide with 
community’s evaluation of 

housing rights conditions and 
proposals for solutions 

                                                                                                                                                                      
consider the intent of public at large. Although, the main and only focus of such litigation is public interest, PIL can be 
filed in cases involving, e.g., such issues as pollution, “terrorism,” road safety, constructional hazards, violated human 
rights of the poor, the content or conduct of government policy, to compel municipal authorities to perform a public duty, 
etc. See, for example: Upendra Baxi, “Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India” 
[revised], in Upendra Baxi, ed., Law and Poverty: Critical Essays (Bombay: Tripathi  1988); Mario Gomez, In the Public 
Interest: Essays on Public Interest Litigation and Participatory Justice (Colombo: Legal Aid Centre, University of 
Colombo, 1993); Sampat Jain, Public Interest Legislation (New Delhi, Deep & Deep, 2002); Shri. V.S.Vadivel, “Public 
Interest Litigation (PIL) A Boon or Bane?” (Legal Services India, 2004), 

http://www.legalserviceindia.com/articles/pil.htm; see also Help Line Law website:  
http://www.helplinelaw.com/docs/main.php3?id=PILI1.   
1244 Apply this HIC-HLRN Housing and Land Rights Monitoring Toolkit on a national scale to all elements of the human 

right to adequate housing. 
1245 See, for example, “The history of constitutional reform in Kenya,” World History Archives (2004), http://www.hartford-

hwp.com/archives/36/index-bbh.html. 



Raise cases and submit briefs before regional human 
rights courts and commissions1246 

Use Concluding Observations in public information and 
media campaigns, litigation 

State compelled to implement 
its treaty obligations to 

respect, defend, promote and 
fulfill the human right to 

adequate housing and land 

Submit cases to UN Commission on Human Rights 1503 
Procedure 

States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 

Submit question/case to UNESCO complaints procedure 
States intervene to resolve 
impasse in housing rights 

violation case 
Legal defense  

Develop and deliver legal 
literacy and litigation 
strategy training1247 

Provide legal-aid services 
to defend individual and 
community housing and 

land rights 

Judicial rulings include legal 
precedents for future litigation 

and law reform to ensure 
individual and group rights to 

adequate housing and land 

Crimes and perpetrators 
prosecuted and punished 

Collect detailed data on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences1248 

Present admissible 
evidence in litigation on 

behalf of victims1249 Judicial remedies, including 
legal precedents for future 
litigation and law reform to 

ensure gender equality 
Develop gender-awareness 
and gender-justice training 

for communities, police, 
lawyers, prosecutors and 

judges1250 

Provide legal-aid services 
to defend equal rights to 

housing and land for 
women and gender-

discrimination victims 

Victims receive restitution and 
full compensation for violation 
and material and nonmaterial 

losses1251 

                                                 
1246 Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Achievements, Challenges and Strategies (Geneva: COHRE, 2004), 

available at http://www.cohre.org/library/Litigating%20ESCR%20Report.pdf; Amicus Curiae in Grupo Interdiciplinario por 
los Derechos Humanos v. Colombia [submittted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case of 
housing destruction by paramilitary groups in Ituango and El Aro, Colombia], on line at 
http://www.cohre.org/downloads/amicuscolombia1.doc; Amicus Curiae in Justiça Global, et al. v. Government of Brazil, 
Inter-American Commission on Human Rights [submitted by COHRE on actual and threatened violations of housing 
rights, including forced evictions, with the planned Alcântara Spaceport expansion, in Brazil] available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusbrazil1.doc, Amicus Curiae in CELS & CEJIl v Argentina, Inter-American 
Commission on Human Rights [submitted by COHRE to Inter-American Commission on Human Rights on case local 
authorities conducting forced evictions in Barrio Ejército de los Andes, Provincia de Buenos Aires, Argentina], available at 
http://www.cohre.org/downloads/amicusargentina1.doc. See also COHRE Case Law Database on line at 
http://www.cohre.org/ltframe.htm; Case law database for economic, social and cultural rights available on the ESCR-Net 
website at http://www.escr-net.org/; found in “Case Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or 
“Jurisprudencia” at http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 

1247 Margaret Schuler and Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Legal Literacy: A Tool for Women's Empowerment 
(Washington: Women, Law and Development, OEF International, 1992). 

1248 See “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
1249 Domestic Implementation of International Human Rights: Litigating Economic, Social and Cultural Rights, on Human 

Rights Internet website at http://www.hri.ca/fortherecordCanada/vol1/guide-part_11.htm; Case Law Database for 
Economic, Social and Cultural Rights available on the ESCR-Net website at http://www.escr-net.org/; found in “Case 
Law” at http://www.escr-net.org/EngGeneral/Case_law.asp, or “Jurisprudencia” at  

http://www.escr-net.org/EspGeneral/Case_law.asp. 
1250 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
1251 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 

and Fundamental Freedoms,” Netherlands Quarterly on Human Rights Special Issue (1993); S. Nadasen, “Restitution, 



Develop judicial procedures 
and expertise to provide for 

land-consolidation courts 

Consolidate and reduce 
unstable “in-common” 

tenancy to maintain family 
and community land 

retention, especially to 
uphold land base for 
minority groups and 
indigenous peoples 

Communities restore and 
retain their land base 

Media cooperation and campaigns  
Conduct training for media 
professional in the human 

right to adequate, 
corresponding obligations, 

interviewing victims, 
quantifying victims’ losses 

and  community follow-
up1252 

Meet journalists and media 
professionals to follow-up 

on training and present new 
documentation and 

information on 
developments  

Provide media outlets with economic analyses of various 
possible alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Provide media outlets with alternative plans and 
community proposals for their development 

Informed public supports 
community alternative-

development and/or anti-
eviction proposals 

Policy reform  

Reverse and prosecute discriminatory practices toward 
disadvantages individuals and communities by both public 

and private lending institutions 

Fairness-in-lending policy 
formulated and enforced for 
housing and land purchase, 

rehabilitation and 
sustainability 

Expand public-private initiatives to stimulate investment 
and multipurpose development communities 

Integrated development with 
low-cost housing on public 

and donated lands 
Provide housing and relief  

Exchange expertise in 
temporary housing and 

relief provision 

Organize emergency relief 
(immediate provision of 
housing and/or housing 
resources at no cost to 

those denied: water, 
medical services, economic 

relief, housing resources 
and building materials, etc.) 

Eviction and displacement 
victims receive emergency 

(temporary) housing 

Resource mobilization  

                                                                                                                                                                      
Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform—Balancing the Interests of the Dispossessed, the 
Homeless and Development,” Stellenbosch Law Review (1997), 360–77. For a bibliography of global restitution and 
compensation experience, go to: http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/. 

1252 HIC-HLRN training module on “Housing and Land Rights for Media Professionals.” 



Design, adapt and 
implement alternative-

finance schemes; (e.g., 
small savings toward 

common projects) and self-
financing for needy 

inhabitants (with freehold 
tenure options)1253 

Establish and operate 
nonbank institutions as 
lenders and builder of 
adequate, low-income 

housing1254 
Organize self-help 

cooperation through 
rotating community credit 

(building & upgrading 
infrastructure, social 

production of housing1255) 
Immediate, diligent and 

effective increase in advice-
and-lending services, on an 

affirmative-action basis 
within public lending 

institutions 

Conduct an inventory 
(accounting) of community 

(human and material) 
resources  

Develop microcredit 
schemes (for upgrading 

and construction, but with 
social and legal 

components providing 
HRAH content)1256 

Analyze economic costs of the various possible 
alternatives (on-site upgrading v. relocation) 

Upgrading and generally 
improved living conditions on 

site, as alternative to 
relocation 

                                                 
1253 Alternative Financing Models: Hybrids of Homeownership Mutual Housing (The Enterprise Foundation, 2003); 

"Capitalizing on Collaboratives: New Partners for Comm. Dev. Finance" (Washington: Center for Policy Alternatives, July 
1996); Enrique Ortíz, FONHAPO: The Experience of the National Fund for Low Income Housing in Mexico (London: 
International Institute for Environment and Development, 1998), available from Earthprint at www.earthprint.com. 

1254 Jeffrey Carmichael and Michael Pomerleano, The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions 
(Washington: World Bank, 2002); Indonesia: Housing Finance for the Urban Poor  (Manila: Asia Development Bank, 
2001); Peer Smet, “Indian Housing Finance Alliances and the Urban Poor,” Global Built Environment Review Vol. 2, No. 
1, 58–66, http://www.edgehill.ac.uk/gber/pdf/vol2/issue1/Eight.pdf. 

1255 Joseph Schechla, ed., Anatomies of a Social Movement (Cairo: HIC-HLRN, 2004); Habitat International Coalition, 
Building the City With the People. New Trends in Community Initiatives in Cooperation with Local Governments (Mexico 
City: Habitat International Coalition, 1997); Prem Pangora, Citizen's Initiatives for environmental improvements: The 
case of River Sabarmati, Ahmedabad, India (Mexico City: Habitat International Coalition, 1997); Joël Audefroy, 
Construyendo la Ciudad con la Gente. Nuevas tendencias en la colaboración entre las iniciativas comunitarias y los 
gobiernos locales (Mexico City: Coalitón Internacional para el Habitat, 1998); Gustavo Romero, La producción social del 
hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas (2000), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Romero_PSH-intro.pdf; Eike Jacob, Social Production of Habitat in Latin America (2003); Habitat 
International Coalition-América Latina, “Social Production of Habitat. Conceptual framework” (2003); Enrique Ortíz, 
Social Production of Habitat: Marginal option or reality-transforming strategy? (2003), available on line at http://www.hic-
net.org/online/Ortiz_SPH.pdf; Enrique Ortíz, Vivitos y Coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América 
Latina (2002). 

1256 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 
Community Lands Trust (1996). 



Raise material support (raise funds) from private, public 
and intergovernmental donors), including microcredit1257 

Plan/undertake reconstruction,1258 upgrading and general 
improvement of living conditions (with multiple parties 

cooperating) 

Restoration and increase housing subsidy programs for 
low-income people, including by tax reform (e.g., reversal 

of tax cuts for the wealthiest tax payers) 

Low-income people pay no 
more than 30% of monthly 

incomes for adequate 
housing 

Conduct an inventory of 
community financial and 

material resources 

Develop community 
savings schemes  

Social production of habitat: 
Community/self-financed 

upgrading of housing and 
improvement of living 

conditions 

Conduct public budget 
analysis from the housing 

rights perspective1259 

Develop participatory 
budgeting1260 (ensuring that 

necessary programs and 
projects are budgeting 

according to housing rights 
obligations) 

Public budgets comply with 
State’s housing rights 
obligations to ensure 

“progressive realization” with 
“maximum of available 

resources”  
Training other actors (outside community)  

Train civil servants in 
HRAH (including 

international treaty 
obligations upon the State 

and local authorities) 

Reform urban/land planning 
criteria, procedures and 
objectives to harmonize 

with local community needs 
and criteria1261 

Physical planning integrates 
human rights obligations, 

language and priorities 
directed to needy and 

vulnerable communities 

                                                 
1257 Nazrul Islam, Grameen Bank Bangladesh. A credit institution for housing (1996); Jaffer Murtaza, The Tanzania-Bondeni 

Community Lands Trust (1996). 
1258 See York University Postwar Reconstruction and Development Unit, website:  http://www.york.ac.uk/depts/poli/prdu. 
1259 Ravikant Joshi, A Case for Reform: how municipal budgets can change our cities (Mumbai: YUVA Books, 2001); 

Maria Socorro I. Diokno, “A Rights-based Approach towards Budget Analysis" (Washington: International Human Rights 
Internship Program, 1999); Institute for Development Policy Analysis and Advocacy—IDPAA (Atiur Rahman et al.), 
Alternative Budget Analysis: A Series of Studies on the National Budget for the Perspective of Poverty Eradication 
[three volumes: Budget and the Poor, The Budget-making Process, People’s Budget: An Alternative Exercise Using 
Participatory Tools] (Dhaka: University Press Ltd., 2002). 

1260  Rebecca Abers, 1998, “From clientelism to cooperation: Local government, participatory policy, and civic organiszing in 
Porto Alegre, Brazil”; Politics and Society. 26(4)c 511–37; Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots 
Politics in Brazil (Boulder: Lynne Rynner, 2000); Baierle, Sergio, 1998, “The Explosion of Citizenship: The Emergence of 
a New Ethical-Political Principal in Popular Movement in Porto Alegre, Brazil,” in Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino and 
Arturo Escobar, Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin America Social Movements (Boulder: Westview 
Press, 1998); Sousa Boaventura de Santos, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 
Democracy.” Politics and Society 26(4) (19998), 461-509; Quem é o püblico do Orçamento Participativo: se perfil, porque 
participa, e o que pensa do processo (Porto Alegre: Cidade de Porto Alegre, 1999); Luciano Fedozzi, Orçamento 
Participativo: Reflexões sobre a experiẽncia de Porto Alegre (Porto Alegre: Tomo Editorial, 1998); Pedro Jacobi and 
Macro Antonio Carvalho Teixeira, “Orçamento Participativo: co-responsibilidade na gestão das cidades,“ São Paulo em 
Perspectiva, 10 (3) (1996) 119–28; Brain Wampler, “Orçamento Participativo: Os paradoxos da participaçao e governo no 
Recife,” Cadernos de Estudos Sociais, 15(2) (1999), 343–73; Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting 
(October 2000). Internet sources: Participatory budget: The Case of Porto Alegre (Brazil) at: 

http://www.goethe.de/br/poa/buerg/en/framebag.htm (2004); 
World Bank: http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_age/porto.htm,  
http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/Topics13.7.htm, http://www.worldbank.org/participation/; Inter-American 

Development Bank:  http://www.iadb.org/exr/IDB/stories/2000/eng/JAN00E/c200c1.htm, 
http://www.iadb.org/exr/idb/sidebars/2000/eng/c200c4.htm; Conference Proceedings on Participatory Budgeting: 
http://www.idre.ca/lacro/docs/conferencias/stren.html, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html,  
http://www.pgualc.org. 
1261 UNCHS, Developing a National Shelter Strategy: Lessons from Four Countries (Nairobi: UNCHS, 1990); OHCHR, 

Handbook on National Human Rights Plans of Action (Geneva: OHCHR, revised draft May 2001). 



Legal recognition of 
traditional legal and tenure 

systems and provision of 
secure title1263 

Legal recognition of tenure 
and the human right to 

adequate housing of people 
without economic access 

 
Train lawyers in HRAH, 
(including international 

treaty obligations upon the 
State, as well as litigation 

strategies)1262 
 

Judge issues restraining 
orders halting forced evictions 

and removals, land 
confiscation, property 

destruction and other housing 
and land rights  

Train judges in HRAH 
(including international 

treaty obligations upon the 
State)1264 

Legal argument, litigation 
and judicial decisions 

invoke international norms 
and treaty obligations  

Judicial decision orders 
return, restitution and 

compensation for evictees, 
IDPs, refugees1265 

Train law enforcement 
officials in the human right 

to adequate housing 
(including international 

treaty obligations upon the 
State) 

Quantify losses/costs of 
housing rights violations 

Victims compensated for 
losses1266 

Transitional justice (post conflict)1267  

                                                 
1262 Shelter Rights Initiative, Gender Specific Rights Litigation and Protection Strategies (Lagos: SRI, 1998); SRI, Manual 

on Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights (Lagos: SRI, 2000). 
1263 Peter R. Grose, "An Indigenous Imperative: The Rationale for the Recognition of Aboriginal Dispute Resolution 

Mechanisms." Mediation Quarterly 12 (4) (summer 1995), 327–38. 
1264 Shelter Rights Initiative, Manual on Housing Rights Protection Strategies for Lower Court Judges (Lagos: SRI, 2000). 
1265 UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, March 2000). 
1266 For elaboration of the principles of compensation to victims of human rights violations, see Theo Van Boven, “Basic 

Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 
Law, Appendix 8 (“The van Boven Principles”), Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1996/17; also E/CN.4/1997/104, annex and subsequently 
revised as “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 
human rights and humanitarian law,” by Cherif Bassiouni, independent expert, Commission on Human Rights 
(E/CN.4/2000/62, annex). John Dugard, “Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law? An 
Unanswered Question,” South African Journal on Human Rights Vol. 13, 258–68. For quantification methodology, see 
HIC-HLRN Loss Matrix in this Housing and Land Rights Monitoring Toolkit, or go to www.hlrn.org; for implementation, see 
to UNCHS, Housing and Property Rights in Kosovo (Pristina: UNCHS, 2000). 

1267 For a general bibliography on transitional justice, go to 
http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib26reconciliation.html or http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/ (on 
experiences of Germany and South Africa).  



Present evidence to truth 
(and reconciliation} 

commission1269 

Public aware of population 
transfer, mass 

dispossessions and other 
crimes committed during 

conflict 
Issue amnesty for past 

crimes and perpetrators of 
forced 

evictions/removals1270 

Social reconciliation 

Social reconciliation Present evidence to Truth 
and Justice Commission Crimes and perpetrators 

prosecuted and punished 

Document details on 
violations, perpetrators, 

values of losses and other 
consequences1268 

Present evidence to “mixed 
courts” 

Return, restitution and 
compensation for evictees, 

IDPs, refugees1271 
 

Of course, an illustrative list of potential interventions does not sufficiently convey the wealth 
of local governmental and nongovernmental experience available for review and exchange. 
Moreover, it is, as always, at the local level of implementation where human rights, including 
the human right to adequate housing, are transformed from moral suasion and legal theory 
to implementable reality. Therefore, both the practical, case-based perspective and the 
theoretical-and-comparative perspective become mutually dependent, mutually reinforcing 

and, hence, equally needed. 
 

  التقييم والمتابعة. 10
وهذه المالحظة إنما تسهم في منح توجيه .  تقوم به يجب أن يتم بالتوازي مع األحداث والتطورات آن وقوعهاتحرك إن تقييم أي

والتي يتم تفسيرها فيما بعد بتقسيمها إلى مراحل مع التأآيد بشكل خاص على المراحل . مبسط لمهمات التقييم المحددة التي ستواجهها
  .النهائية والتصور المستقبلي

  :داف خاصة بنا  تتم عملية التقييم والمتابعة  على مستويين من التقييموأله
والمستوى األول من التقييم  داخلي بطبيعته ويسهم في تحويل . التحركمتابعة الموقف بعد االنتهاء من  )2( والتحرك تقييم ) 1(

 -النجاحات(دروس الناتجة عن المجهودات المبذولة المنظمة أو المجتمع أو الشبكة التي تعمل بها إلى مؤسسة تتعلم وتستفيد من ال

                                                 
1268 Use “Housing and Land Rights Violation Case Documentation Form” in this toolkit. 
1269 Kerry Able, and Jean Friesen, eds., Aboriginal Resource Use in Canada: Historical and Legal Aspects (Winnipeg: 

University of Manitoba Press, 1991); Alfred, Gerald R., and Franke Wilmer. "Indigenous Peoples, States and Conflict," 
in D. Carment and P. James, eds., Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict (Pittsburg: 
University of Pittsburgh Press, 1997); Michael Coyle, "Claims Resolution: A Healing Process?" in J. Oakes, R. Riewe, 
K. Kinew and E. Maloney, eds., Sacred Lands: Aboriginal World Views, Claims and Conflicts (Calgary: Canadian 
Circumpolar Institute, 1998); Robert Rotberg and Dennis Thompson, eds., Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton University Press, 2000); Truth and Reconciliation Commission of South Africa 
Report, Vols. 1–5 (Cape Town: Juta, 1998); Theo van Boven, “Study Concerning the Right to Restitution, Compensation 
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms” [final report of Special 
Rapporteur] (Geneva: Commission on Human Rights, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities) E/CN.4/Sub.2/1993/8. For an extensive bibliography of sources, go to: http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/. 

1270 John Dugard, Dealing with Crimes of a Past Regime: Is Amnesty Still an Option? [The Third Manfred Lachs Memorial 
Lecture] (1999); Carla Edelenbosch, “Human Rights Violations - A Duty to Prosecute?” Leiden Journal of International 
Law Vol. 7, No. 2 (1994), 5–22; Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights 
Violations of a Prior Regime,” The Yale Law Journal Vol. 100, No. 8 (1991) 2537–615. 

1271 Uma Dhupelia Mesthrie, The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Restitution of Land Rights: 
Some Comparative Thoughts ["The TRC: Commissioning the Past" conference] (Johannesburg: University of the 
Witwatersrand, 1999); S. Nadasen, “Restitution, Reconstruction, Reconciliation and Restribution: Land Reform: Balancing 
the Interests of the Dispossessed, the Homeless and Development, Stellenbosch Law Review (1997) 360–77; David B. 
Southern, “Restitution or Compensation: The Land Question in East Germany,” International and Comparative Law 
Quarterly Vol. 42, No. 3 (1993), 690–97; David B. Southern, “Restitution or Compensation: The Open Property Question,” 
German Politics Vol. 2, No. 3, 436–49. For a bibliography of global restitution and compensation experience, go to: 
http://userpage.fu-berlin.de/~theissen/biblio/.  



أما المستوى الثاني من التقييم فيساعد في تمكين المنظمة التي تعمل بها أو المجتمع ). النجاحات القريبة، الفشل والنتائج غير المتوقعة
فع ملموسة لألفراد والمجموعات والشعوب أو شبكة العمل على اختبار النتيجة النهائية لنرى إن آانت النتيجة النهائية قد أتت بمنا

وأخيرًا فإن عملية المتابعة يجب أن تؤدى بك إلى االستنتاج . والسكان الذين تأثروا من النشاط بل والذين يمثلون القطاعات المستهدفة
 .التاليالتحرك الهام، المتمثل في، تحديد 

 
 

 التحركتقييم  
 ،التقييم الشكلي) 2( مراقبة التطور) 1: ( وإن آانت  مستقلة من الناحية النظرية املةتتضمن عملية تقييم النشاط ثالث عمليات متك

  .تقييم أثر التطوير) 3(وأخيرا 
  
  مراقبة تطور التنفيذ  .1

ويجب أن يتضمن ذلك تقارير دورية عن عملية إنتاج . تعد مراقبة تنفيذ النشاط الُبعد األآثر تكرار بل والثابت في عملية التعلم
مثل المساعدة الفنية، التدريب، اإلنتاج االجتماعي (جات النهائية وعن الحسابات المالية وعن مستويات وطبيعة المدخالت المنت

ومن الممكن اختياريا أن . ويمكن أن تكون التقارير الدورية ربع سنوية لو آان من المتوقع استمرار النشاط لعام أو أآثر). للموئل
ورية خاصة إن آان النشاط قصير األجل أو إن آان يتم في بيئة سريعة الحرآة مثل حاالت التهديد تقدم التقارير بشكل اآثر د

  .باإلخالء أو الكوارث الطبيعية وخاصة في حاالت وجود خطر شديد على البقاء البشرى
 آلما آانت النتائج أفضل مع االخذ في االعتبار أنه آلما زادت المشارآة. يجب أن يشترك مجموعة من الفاعلين في عملية الرصد

  )وضع أفضل= مشارآة أآثر (المتضمنة في التخطيط اإلستراتيجي ” طاقم األدوات"وذلك آما ُذآر في 
النشاط الذي يتم تنفيذه، اعتمادا على مراقبة تطور التنفيذ، يجب أن تسند إما إلى منسق أو التحرك  إن عملية تقديم التقارير بشأن 

أما الجمهور المستمع للتقرير فيجب أن يكون . التنفيذي المسئول عن الجهة األساسية التي تقوم بتنظيم النشاطالنشاط أو إلى الموظف 
 . أو الممولين/داخلي لصالح األفراد المشترآين في النشاط وخارجي اعتمادا على االلتزامات تجاه المساندين، األعضاء و

التخطيط وصلة أنظر إلى (د التنفيذ فإنها تتم أيضا في مرحلة التخطيط للنشاط وفيما يتعلق بتوآيل المهام وتقسيم العمل ومواعي
  ) المذآور آنفااإلستراتيجي

 
 مؤشرات التقييم الشكلي لإلنجازات .2

في خضم عملية تنفيذ النشاط يجب أن تقوم تقييم  جودة ومالءمة المهام المنفذة عن طريق تقييم المنتج الحقيقي بالمقارنة بمقاييس 
  .ئج المتوقعة التي قمت بوضعها بالفعل لنفسكالنتا

وهذا يعنى ضرورة التخطيط مسبقا . آما يجب أن تقوم بوضع خطة للتقييم وتحديد أدوات جمع البيانات آجزء من تنفيذ المشروع
و نتائج االختبارات لجمع المعلومات التي تثبت النتائج وذلك إما في شكل وثائق أو تقارير صحفية أو مسوح لآلراء أو تقارير خطية أ

ومن المحتمل أن تتطلب أنشطة التقييم الشكلية زيارات للمواقع  وتقنيات تقييم سريع وجمع بيانات قليلة . الخ...الخاصة بجودة المياه
التكلفة مثل مجموعات االستقصاء أو عن طريق إجراء المقابالت أو استمارات تقييم التدريب والدراسات البسيطة التي تستهدف 

  .حديد القضايا الرئيسية الخاصة بإدارة النشاطت
  
  تقييم ومؤشرات أثار التطویر. 3

أو مجتمعك من حين آلخر بشكل أقل تكرارا، ربما على أساس سنوي، / إن عملية تقييم أثار التطوير التي تقوم بها أنت ومنظمتك
دى تحسن أو تدهور البيئة األآبر للحق في السكن سيسهم في معرفة التغييرات التي تطرأ على المخرجات وذلك من أجل تحديد م

  .المالئم
من الممكن بل من الواجب أن يسفر النشاط عن وضع تقرير مبدئي في المرحلة األولى يتماشى مع الجرد األولي وزيارات المواقع 

عتبره فروض أساسية في النشاط والتي      ويجب أن يسجل هذا التقرير ما ت.أو التقييم الناشئ عن االستخدام األولي لطاقم األدوات/و
تستفيد منها في المراحل التالية للنشاط خاصة في المراحل األخيرة الختبار تلك الفروض وتعديل االستراتيجيات لتتماشى مع 

  . المعلومات التي قمت باستنتاجها
ي المستقبل يجب أن يتم تقييم النشاط بشكل  ولخدمة النواحي التكتيكية التي ربما تحتاجها ف ومن أجل الحفاظ على تماسك منظمتك

ومن عينة األسئلة ).  المذآور آنفاالتخطيط اإلستراتيجيأنظر (نقدي في ضوء األغراض واألهداف التي قمت بتحديدها في الخطة 
  :إلى يمكن أن يتضمنها التقييم ما يلي

  مجتمع العمل؟/ آيف يرتبط النشاط باألغراض الخاصة بمنظمة 
 مجتمع العمل؟/ األهداف الخاصة بمنظمتك/ نشاط بالهدفآيف يرتبط ال 
 هل اعتمد النشاط  على تخطيط مسبق أم جاء بشكل عفوي؟ 
 ما هي النتائج المتوقعة؟ 
 هل تم تحقيق النتيجة؟ وفى حالة النفي، لماذا؟ 
 هل تم تحقيق نتائج غير متوقعة؟ 
 ما هي الدروس المستفادة من النشاط؟ 
 وية أو تطوير منظمتك؟ ما هي المكاسب التي قمت أنت وغيرك بتحقيقها؟تق/ آيف قام النشاط ببناء 



 مجتمع العمل الخاصة بك بتسجيل وتقرير التجربة؟/ آيف قامت منظمة 
مجتمع العمل الخاصة بك بمشارآة وتبادل التجربة والدروس المستفادة مع اآلخرين؟ من؟ متى؟ أين؟ ما هي / آيف قامت منظمة 

 النتيجة؟
  ك متابعة؟ لماذا؟ ما هي؟ من؟ متى؟ أين؟ هل آانت هنا 

  .لمزيد من التوضيح في النقطة السابقة" متابعة الموقف"على اضغط 
 

  متابعة الموقف 
) 2(تحديد إن آان اإلنجاز حقيقي أم مجرد إنجاز نظري و ) 1: (يحتاج أي نشاط ناجح أو غير ناجح إلى اختباره لسببين على األقل

  .تحديد الخطوة التالية
 والتي نظرتها المحكمة Oostenberg وغيرها ضد مقاطعة  Irene Grootboomن القضية الشهيرة الخاصة بكل من ا

جاءت في صالح االدعاء وذلك من خالل تطبيق القانون الدولي الخاص بحق اإلنسان في السكن ) 1999(الدستورية لجنوب أفريقيا 
 آيب الغربية   وقد أمرت المحكمة حكومة مقاطعة . مارسة اإلخالء القسريالمالئم وفى ظل القيود القانونية المفروضة على م

 من األطفال الذين تم إخالئهم بشكل 510 من البالغين وعدد 360 بضمان توفير السكن  والخدمات لعدد  Oostenbergووالية 
وحتى اليوم . عامة المرتبطة بهذا الحق وضمان حقهم في العودة والبقاء واالنتفاع من الخدمات ال wallacedeneقهري في منطقة 

  .لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل آامل
 2000   في نهاية األمر عن القرار رقم Katzir ضد  قعدانوبالمثل، فقد أسفرت القضية الشهيرة في إسرائيل الخاصة بعائلة 

طينية وتدار وتمول أساسا من قبل الوآالة وهى مستوطنة تم بنائها على أرض فلس (  Katzirللمحكمة العليا والذي قضى بأن 
باستبعاد غير اليهود من الحصول على " الجنسية" قد تعاملت بشكل غير قانوني عندما قامت بممارسة التمييز على أساس ) اليهودية
 عائلة من  وهى قعدان Adil and Imanوحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، لم تتمكن عائلة عادل وإيمان قعدان . المسكن

والوآالة اليهودية مستمرة في توفير منافع األرض  . Katzirالمواطنين العرب إلسرائيل من الحصول على منزل في  مستوطنة 
  .فقط دون اآلخرين" الجنسية اليهودية"والسكن للحاصلين على 

 إال أنها فشلت  هاية األمر عن الوعد بسكن آمنوهناك أمثلة آثيرة لعمليات إخالء المناطق الفقيرة وإعادة التوطين والتي أسفرت في ن
وطاقم األدوات المذآور  شبكة حقوق األرض والسكنإن: ملحوظة. (في االلتزام بالعناصر األخرى لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنفيذ

عادة توطينها إلى السلع والخدمات غالبا ما يفتقر سكان المناطق التي يتم إ). هنا ال يشجعان على إخالء وإعادة توطين المناطق الفقيرة
العامة ويفتقرون إلى وجود الموقع المناسب وال يحصلون على التعويض المناسب ودائما ما يتعرضون لما يتنافى مع المبدأ الالزم 

  .لتقرير المصير
رغم من  أن بعض وما زالت هناك بعض الفجوات وأوجه القصور في جهود الدفاع عن حقوق السكن تحتاج إلى تناولها على ال

إال أن االختبار الرئيسي . المدافعين والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات يرون في هذه التطورات نصرا من نوع ما
  .يظل تحديد مدى إمكانية تحقيق النتائج في إطار حق اإلنسان في السكن المالئم وعلى المدى الطويل

نون فإنه يسعى إلى المساهمة في تنفيذ حق اإلنسان في السكن المالئم آنوع من أنواع استكمال ومع تأآيد طاقم األدوات على القا
إن التنفيذ هو الهدف النهائي . التوضيح النظري الخاص بهذا الحق في القانون

لحقوق اإلنسان وآذلك الهدف النهائي لطاقم األدوات ومن ثم فإن األدوات 
هم أيضا في أن تكون معيارا حقيقيا للتقييم المذآورة في هذا المقام يجب أن تس

النهائي وذلك لمعرفة إن آانت األبعاد المكونة لحقوق اإلنسان يتم تنفيذها وهل هي 
  .موجودة بالفعل أم ال

يجب أن يكون مرشدك في هذا الصدد هو العناصر الخاصة بحق اإلنسان في 
وممثليها ويجب عليهم السكن المالئم، وهى معايير ملزمة لكل من الدول األطراف 

مجتمعك إلى أن هناك انتهاك أو تجاهل / فإن توصلت أنت أو منظمتك. تطبيقها
  .ألحد المعايير فيجب في هذه الحالة اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح األوضاع

وربما آانت األخبار السيئة أنه ما زال هناك احتياج إلى مزيد من العمل، ولكن 
، ل متوفرة إن آان عليك الرجوع إلى مرحلة التخطيطاألدوات المطلوبة على األق

  .ولذا يمكنك البدء اآلن
 
 


