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 الدورة احلادية والسبعون
 *)ب( من جدول األعمال املؤقت 69 البند

ــز وقــون ان ســان و ايتــ ا    مســا    :تعزي
 وقون ان سان، مبا يف ذلك النـ   البديةـة  
لتحســا التمتــف ال عةــ  إلقــون ان ســان     

    واحلريات األساسية
 السكن الال ق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيش  مناسب    

  
 مذكرة من األما العام  

 
األما العام بأن حييـ  ىل  اجلمعيـة العامـة التقريـر الـذت  عدتـ  لـيال   روـة،         يتشرف  

املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الال ـق كعنصـر مـن عناصـر احلـق يف مسـتوى معيشـ  مناسـب،         
 15/8 وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السيان، واملقـدم عمـالب بقـرارت  ةـو وقـون ان سـان      

 .31/9 و
  

 
 

 * A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/15/8
http://undocs.org/ar/A/RES/31/9
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تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الال ق كعنصـر مـن عناصـر احلـق يف       
 مستوى معيش  مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السيان

 

 موجز 
  يــة املد قونبــاحل  اصاخلــ  الســنوية اخلمســون اعتمــاد الع ــد الــدو      الــذكرى  تتــي  

لةـت ك    ةهام ة رص ا يةوالثق اعيةوااجتم ديةااقتصا احلقونالدو  اخلاص ب لع دوا لسياسيةوا
  مهيةما اكتسب  ىلن .ئتاىل    ان سانالعامل  حلقون  نانعال احلقون املوودة يف ميف  ثر تقسي

 . قيف السكن الال حلقعن ا احلياة ص  احلق يف  اختيار هو صدديف هذا ال خاصة
 ان سـان  وقـون   ـئ   مـن  تةـك  و  هـذ    ىل ،األمر اقفيف و ينتم ،احلياة ا  يف احلقو 

 لتمتـف يف احليـاة ا ككـن  صـة  عـن احلـق يف ا      احلـق  ن  توضـ   ة التجارب املعيش .املذكورتا
 سـيان احلـق يف   يف سـوى معـ    ةعـيش ل مـن مبكـان آ  التمتـف  يف لةحق يوول ش،لةعي منمبكان آ

 .عن العنف اببعيد  من،بكرامة و عيشال
 يةوالقــيم األساســ يــاةعــن احلــق يف احل  صــ ُي مــا جــداب اكــث   ــقيف الســكن الال واحلــق 

 ساسـيا   وقاكو    من كثر  امةالع السياسة البوص   تطةعا يف   يعام  ويث ن سان،ا قونحل
 .باملناس لوقتا يفالقدرة عةى الةجوء ىل  العدالة و احلقون  ىل تستند اباتاستج ةبيتط

ــد  ــت وقـ ــ اكا عوجلـ ــ تا تـ ــا قاحلـ ــاميف  ةيف احليـ ــاا ولاأل املقـ ــ تيف احلـ  دت   الـ
 ،مــن احليــاة رادىل  ورمــان   ــ ملتعمــدة،ا اىلغ ااهتـ   و لــدول،ا هتااختــذ الــ املباشــرة  جـراءات ان
 ةالـدول عـن معاجلـ    تقـاعو القـدر مـن ااهتمـام       ـو   يةـق  ومل  .منـ ا  رماهمإل الت ديد  ىل  و

 واحلرمـان ، بتاتـا  الال ـق غـ    بالسـكن و  قر،املـرتب  بـال   حليـاة يف ا حلقمن ا العام احلرمان وج  
 تةـك  ا ن تث مهـ  ينبغـ   الةـذين  ااسـتنكار بو املةحة اجةاحل تةكب ر ن الشعو يبدوو .املأوىمن 
وجـود   كـذلك و اب؛ ي ـا، مل يعـد موجـود    العـيش  مـن النـاع عةـى    اليـا ُيـرغم امل  الـ   ظروفال
 .الظروف تةكسياسية ملعاجلة الرادة ان

 و الد لقا ونوا ،احملةية وانقةيمية القوا االقضا ية الناشئة يف  جت اداتاا ىل   بااستناد
 املد ،واجملتمف  ةية،واحملاكم احمل الدول،الدولية حلقون ان سان، و تاآلليا تصب ان سان،  قونحل

 جيدموقف  يفاحلقون،  ب صحا  ايعيش ل ا بالتجار ىل  استجابت ا لدىووسا   انعالم، 
ال ئتا  هاتاتوويد  عادةوقد وان الوقت اآلن ن .احلياة   م متكام  لةحق يف دميمن تق  اككن

، باعتبارها بتاتا  قالالوالسكن غ   وى،من املأ احلرمانُينظر ىل  واات  ماكي قونمن احل
 .حلياةلةحق يف السكن واحلق يف ا مقبولةا ت اكات غ  
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 مقدمة - وا  
هذا التقرير الذت وضعت  املقررة اخلاصـة املعنيـة بالسـكن الال ـق كعنصـر مـن عناصـر          - 1

احلق يف مستوى معيش  مناسب، وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السيان، مقّدم عمـالب بقـرارت   
، وهـو  “األمسى”ويعترب احلق يف احلياة احلق ان سا   .31/9 و 15/8 ةو وقون ان سان 

وعةـى الـرغم مـن هـذ      . (1)وق مطةوب  ايت  من  ج  ىلعمال مجيف وقون ان سان األخـرى 
املكا ة املركزية، وكون املاليا من األ راد واجلماعات امل مشة يعيشون ظرو ـا سـكنية مزريـة    

حليـاة،  ــان ا طبـان احلــق يف احليـاة عةــى احلـق يف الســكن الال ـق مل يةــق  بعــد      هتـدد وق ــم يف ا 
 .قون ان سانإل ة املعنيةالدولي األوساطالكث  من ااهتمام من جا ب 

واهلدف من هذا التقرير هو املسامهة يف مناقشة هناك واجة ماسة ىللي ا بشـأن وجاهـة    - 2
، غـ  ا قـة بتاتـا   الـذين يعيشـون يف ظـروف سـكنية      احلق يف احلياة و مهيتـ  بالنسـبة ىل   ولئـك   

وقد  عـد التقريـر يف الوقـت املناسـب وهـو يتـدارع ذـارب هـذ           .و ولئك الذين ا مأوى هلم
 .(2)الواية وىت الوقت احلاضر

ــة      - 3 ــي  الــذكرى الســنوية اخلمســون اعتمــاد الع ــد الــدو  اخلــاص بــاحلقون املد ي وتت
خلـاص بــاحلقون ااقتصــادية وااجتماعيـة والثقا يــة،  رصــة هامــة   والسياسـية، والع ــد الــدو  ا 

 .لةـــت ك  يف  ثـــر تقســـيم احلقـــون املووـــدة يف انعـــالن العـــامل  حلقـــون ان ســـان ىل   ئـــتا  
اكتسب  مهية خاصة يف هذا الصدد هو اختيار وضف احلق يف احلياة يف ع ـد واوـد  قـ ،     وما
 احلق يف احلياة ا ينتم  يف واقـف األمـر    .والسياسية الع د الدو  اخلاص باحلقون املد ية :وهو

ــة      ىل   ئــة  و  خــرى مــن  ــئ  وقــون ان ســان، املد يــة والسياســية  و ااقتصــادية وااجتماعي
وككن  ن حيرم ىل سان من احليـاة جـراء   عـال تقـوم      .  و يتضمن  بعاداب من كةتي ما .والثقا ية

هبا الدول، من قبي  عمةيات القت  خارج  طان القضاء، ولكن بن و القدر جراء ورما   مـن  
وميثـان األمـم    .احلصول عةى الغذاء واملـاء والصـرف الصـح  ومكـان لةعـيش اآلمـن واملـأمون       

ؤمتر العـــامل  حلقـــون ان ســـان يف املتحـــدة وىلعـــالن وبر ـــام  عمـــ   يينـــا، الـــذت اعتمـــد  املـــ 
، يش ان ىل  هـذا ال  ـم الشـام  حلقـون ان سـان، ىلذ يسـة مان ا بتـراب  احلقـون         1993 عام

ــف       ــاة الكركــة وىلعمــال مجي ــة  حســب، بــ  وبالصــةة الواضــحة بــا احلي ــ ا لةتجز  وعــدم قابةيت
 .ان سان وقون

_________________ 

 .1 رة، ال ق6التعةيق العام رقم   سان،إلقون ان ملعنيةا الةجنة (1) 

وهـ    التقريـر،  هـذا  ادىلعـد  غـرا  أل ردتو لـ  ا واملـدخالت  اتىلزاء مجيـف املسـامه   تناهـا ام عـن اخلاصة  قررةامل تعرب (2) 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/RighttoLifeRighttoAdequateHousing.aspx: ا عةى املوقف الت ةمتاو

http://undocs.org/ar/A/RES/15/8
http://undocs.org/ar/A/RES/31/9
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ــ       - 4 ــذت اختــذ قب ــرار ال ــد كــان مــن شــأن الق ــادرا  50وق ــا ب ج هــذا احلــق الشــام   عام
واألساســ  يف ع ــد واوــد  قــ  مــن الع ــدين  ن  وجــد معضــةة، وهــ : هــ  ُي صــ  احلــق يف 

مــن الع ــد الــدو  اخلــاص بــاحلقون املد يــة والسياســية عــن  6احليــاة املنصــوص عةيــ  يف املــادة 
كات هـ  ينبغـ   ن تقتصـر ا تـ ا     ؟ بعاد  احليوية يف احلقون ااقتصـادية وااجتماعيـة والثقا يـة   

احلـق يف احليــاة عةــى وــاات التسـبب املتعمــد،  و الــذت ككــن منـف ودوثــ ، لةو ــاة، كعقوبــة    
انعدام،  و القت ،  و قت  الوليد؟  و ه  ككن  ن ُتعطى اا ت اكات النامجة عن ىلمهـال الدولـة   
ة   و القدر من األمهية، عةى سـبي  املثـال، اا تـ اكات النامجـة عـن عـدم اختـاذ تـداب  معقولـ         

عةـى هـذ     ةلك الة احلصول عةى الغذاء والسـكن واملـاء وضـرورات احليـاة األخـرى؟ ول جابـ      
ــدين      ــث ا ت ســ  احلقــون يف الع  ــار تتجــاوز ك ــئةة آث ــب ة بالنســبة ىل      .األس ــب ك ــ ا عواق  ة

األشخاص الذين ُي دَّد وق م يف احلياة ب ع  احلرمان من املأوى  و ب ع  السـكن غـ  الال ـق،    
   .حملنت م عةى الطريقة ال  تستجيب هبا الدول واجل ات ال اعةة األخرى واعتماداب

وقد برزت العالقة با احلق يف احلياة واحلـق يف السـكن الال ـق باعتبارهـا عـور عمـ         - 5
وكث اب ما ي صـ  احلـق يف السـكن الال ـق عـن قـيم وقـون ان سـان الـ            .املكةف هبذ  الواية

مـ  بوصـ   تطة عـا يف  ـال السياسـات ااجتماعيـة وااقتصـادية        تشك  عـور  األساسـ ، ويعا  
 القـدرة عةـى الةجـوء   ، و عالة تستند ىل  احلقون  كثر من كو   وقا  ساسيا يتطةب استجابات

 .يف الوقت املناسب ىل  العدالة
وقد  تاوت البعثات الرمسية وزيارات العمـ  الـ  قامـت هبـا املقـررة اخلاصـة، يف كـ          - 6

صادات الغنية وااقتصادات الناشئة، ال رصة لةقـاء   ـاع مـن مجيـف األعمـار ا مـأوى       من ااقت
عةـى األرصـ ة ويف املتزنهـات، والسـيارات، ويف مبـان م جـورة، ومالجـ ، ويف         هلم، يعيشون

مراكـــز مجاعيـــة، ومســـتوطنات مـــن احلاويـــات، ويف مؤسســـات الرعايـــة، ويف مواقـــف ىلعـــادة  
وكث  من هؤاء  ـربون عةـى العـيش يف  وضـاع مكتظـة       .ةالتوطا، ويف مستوطنات عشوا ي

ــة مــن      ــاء، عــاطا بالغــا   والقمامــة، مــن دون  ايــة كا ي ــا  اجلاريــة  و الك رب ت تقــر ىل  املي
األووال اجلوية السيئة، ومن دون  سّرة يستةقون عةي ا، وبكميات شحيحة من الطعـام، ومـن   

كث  مـن األويـان م ـددون بـالتعر  لةعنـف،      دون  ت مكان لالستحمام  و التغوط؛ وهم يف 
وبا عدام األمن، والوصم، واألسـو  مـن ذلـك كةـ ،  هـم  ـربون عةـى مشـاهدة  ط ـاهلم وهـم           
ــار       ــة بانســ ال وباآلث ــرات طوية ــون، جــراء انصــابة ل ت ــان كوت يعــا ون، ويف كــث  مــن األوي

وكةـ م معةقـون    .لسـكن مـن دون مـا يك ـ  مـن املـاء  و املرا ـق الصـحية  و ا        لةعيشاألخرى 
بأوهى اخليوط، متشبثا باحليـاة والكرامـة وان سـا ية، وكـث اب مـا ي تقـرون ىل   ت شـك  مـن         

   . شكال احلماية ااجتماعية
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وعندما يزاح الستار عن هذ  الظروف   س ا يف سيان السجون ومراكـز ااوتجـاز،    - 7
وعنـدما تثـار    .ب اختـاذ ىلجـراء بشـأها    ال جدال يف  ها ُتعتـرب ا تـ اكات حلقـون ان سـان تتطةـ     

هذ  املسا  ، من  اوية  خرى، باعتبارها ا ت اكات لةحق يف السكن الال ق،  اهـا تـث  القةيـ     
ااوســاع بااســتعجال  و الغضــب، وبــداب مــن  ن تعــاع باعتبارهــا عوامــ  قةــق جســيمة  مــن

 مناقشــات تتعةــق باهلياكــ  تتصــ  إلقــون ان ســان وتتطةــب اهتمامــاب متضــا راب،  اهــا  ــال ىل  
   .األساسية والتنمية املستدامة

واألشــخاص الــذين ا مــأوى هلــم  و الــذين يعيشــون يف مســاكن غــ  ا قــة يصــ ون     - 8
تةــك هــ  طريقــة تعــب هم عــن   :ذــارهبم مــن ويــث كوهــا ك اوــاب مــن  جــ  الكرامــة واحليــاة 

ــان  ــون ان سـ ــ م إلقـ ــد  .مطالبتـ ــون وـ ــم ا يقيمـ ــا وهـ ــطنعة بـ ــت م  ودا مصـ ــروف معيشـ  ظـ
  ـم يقولـون  هـم ا يعـامةون كبشـر، وسـواء كـا وا         .يعتربو   ا ت اكات حلقون ان سـان  وما

ــب ة لـــدى املســـؤولا احلكـــوميا، و هـــم      ويـــاء  و مـــوتى،  ـــان ذلـــك ا يشـــك   مهيـــة كـ
وهــم يعــا ون مــن النســيان وانمهــال مــن جا ــب احلكومــات،     .“صــن اب مســت ةكا”ُيعتــربون 

ــون       وُيتركــون ل ــ اكا حلق ــا ا ت ــث كوه ــن وي ــ  م يكــا حوا يف ظــروف ا تطــان،   ــ  ا تق
ىلن ااسـتجابة املناسـبة هلـذ  األوضـاع املعيشـة يتطةـب        .ان سان، عن العم  احلكـوم  املباشـر  

مطالبـات  كثـر  مهيـة     ا  تاواب ا عةى املطالبـات بـاحلق يف السـكن الال ـق  حسـب، بـ  وعةـى       
غ   ن هذ  املطالبات مل تةق آذا ـا صـاغية بالكامـ  مـن جا ـب اجملتمـف        .تتعةق باحلق يف احلياة
   .الدو  حلقون ان سان

ــادراب مــا يشــ   عةــى املســؤولا يف األمــم املتحــدة ىل  اتســاع  طــان احلرمــان مــن       - 9 و 
املــأوى، والســكن غــ  الال ــق مــن ويــث كوهمــا  زمــة مــن  زمــات وقــون ان ســان تتطةــب   

 يتعا عةى الةجنة املعنية إلقون ان سان  ن تنظـر  يمـا ىلذا كـان     .األولوية ااهتمام عةى سبي 
مث ىلن  .عــدم اختــاذ تــداب  ىلملابيــة ملعاجلــة احلرمــان مــن املــأوى يشــك  ا تــ اكا لةحــق يف احليــاة  

املو ــ  الثالــث، ومــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــن بانســكان والتنميــة املســتدامة، مل حيــددا    
املؤسســية لةحــق يف احليــاة، واحلــق يف الســكن الال ــق باعتبارهــا مســا   ر يســية؛    اا تــ اكات

احلكومـات بشـأن التزاماهتـا باعتمـاد      وقةما تتعام  احملاكم احملةية وهيئـات وقـون ان سـان مـف    
استراتيجيات  عالـة لةتصـدت لظـاهرة احلرمـان مـن املـأوى والظـروف املعيشـية الـ  ا تطـان،           

   .تبارها التزامات تتعةق إلقون ان سان ينبغ  ىل  اذهاوالقضاء عةي ا، باع
الطريقة ال  يصـف   ويف البعثات، وجدت املقررة اخلاصة  ن هناك تناقضا واضحاب با - 10

هبا  صحاب احلقون يف اجملتمعات احملةية واات احلرمان مـن احلـق يف السـكن، والطريقـة الـ       
 أولئـك الـذين    . تعقـد مـف املسـؤولا احلكـوميا    تناقش هبا هذ  احلاات يف ااجتماعـات الـ   
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 و الـذين ا مـأوى هلـم، ىليـا يعيشـون  وجـ  احلرمـان تةـك          غ  ا قة بتاتايعيشون يف مساكن 
م، يف وا يعتـرب املسـؤولون احلكوميـون انسـكان      باعتبارها اعتداءات عةى كرامت م ووقوق

والطـرن  السـريعة واملالعـب الرياضـية      مطةبا واوداب مـن بـا مطالـب بر ا يـة عديـدة، يتنـا و      
لُترصد ل  خمصصات يف امليزا ية، وُيقيَّم إلجـم عـدد الووـدات السـكنية  و املـراويد املقدمـة،       

 ااسـتجابة   .وغالبا مـا يكـون ذلـك دون  ت اهتمـام جـدت إليـاة  ولئـك الـذين كسـ م األمـر          
ات حلقــون ان ســان تقتضــى  ال عالــة حلــاات الســكن غــ  الال ــق والتشــرد باعتبارهــا ا تــ اك   

التسةيم بأن سياسات انسكان وبرا   ه  الوسيةة ال  ككن بواسطت ا ك الة احلـق األساسـ    
 .يف وياة كركة وآمنة

  
 الكشف عن الصِّالت: احلياة واألمن والكرامة وانسكان - ثا يا 

بـال قر والسـكن غـ     ش  التقديرات ىل   ن ثةث الو يات يف مجيف  حناء العامل يتصـ   ت - 11
وما يترتب عةى السـكن الـذت ا يسـتويف املعـاي ، واحلرمـان مـن املـأوى، مـن آثـار           ،(3)الال ق

ها ةة عةى احلق يف احلياة واألمن والكرامة بالنسبة ىل   شد  ئات السكان ضع ا،  مـر ا ككـن   
ات معينـة يف ظـروف   وتو ر األمثةة التاليـة، الـ  تركـز عةـى التجـارب الـ  تعيشـ ا  ئـ         .ىل كار 

 .معينة،   ماب  عمق ألوج  التقاطف با احلق يف السكن واحلق يف احلياة
 

 حلرمان من املأوىا - لف  
العيش يف  من وكرامة بالنسبة ىل   ت شخص بال مـأوى  و يعـيش يف الشـوارع،  مـر      - 12

ويزيد معدل الو يات لدى األشخاص احملروما من املـأوى بنسـبة تتـراوح بـا      .شب  مستحي 
  ـ  اـا  وايـات يف     .(4)ضع ا وعشرة  ضعاف عن  لدى  ولئك الذين هلـم مـأوى يضـم م   

شـخص نـن ا مـأوى     24 000، وـوا   2016و  2010اهلند، تويف، يف ال ترة با عـام   
  املعديـة، ووـوادث الطـرن، والتعـر  لعناصـر      هلم  تيجة لظروف معيشت م، بسـبب األمـرا  

وقــد بينــت النتــا   األوليــة لدراســة  جريــت يف املمةكــة املتحــدة لربيطا يــا العظمــى  . (5)الطبيعــة

_________________ 

 (3) Anne-Emanuelle Birn, “Addressing the societal determinants of health: the key global health ethics 

imperative of our times”, in Solomon Benatar and Gillian Brock, eds., Global Health and Global 

Health Ethics (Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Cambridge 

University Press, 2011), para. 43. 

 .41  س ، ال قرة  املرجف (4) 

 .هذا التقرير ادىلعد غرا مقدمة من شبكة وقون السكن واألر  أل ورقة (5) 
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و يرلندا الشمالية، عةى سـبي  املثـال،  ن النسـاء الـالش يعشـن بـال مـأوى ككـن  ن يتـوقعن  ن          
 .(6)ن عامة السكانسنة لةنساء الالش م 80سنة  ق ، مقاب   43يعشن 

يتعـر  األشـخاص الــذين ا مـأوى هلــم لةترهيـب والتمييـز والتحــره املسـتمر؛ وهــم        - 13
الوصول ىل   ماكن ااستحمام  و التبول او التغوط  و الطعام؛ وهم ُيجم عـون مث   عرومون من

ي ـا؛ وهـم   ُيكر هون عةى مغادرة املدن، وُيعاد توطين م يف مواقف  ا ية ا يريد  وـد  ن يعـيش    
ويف مـا يتعةـق بالنسـاء الـالش      .(21، ال قـرة  A/HRC/31/54معرضون ألقسى  شـكال العنـف )  

بال مأوى،  كث ا ما يأخذ املسؤولون احلكوميون  ط اهلن منـ ن بـدعوى  هـن ا يسـتطعن  ن     
 .(7)يو رن هلم وياة آمنة وكركة

مةيـون ط ـ  يعيشـون     100ش  آخر التقديرات املتاوة ىل  اوتمال  ن يكـون هنـاك   ت - 14
وهذا  اجم عـن وـاات سـيئة لةغايـة، وهـ : سـوء املعامةـة يف املـزنل، وال قـر          . (8)يف الشوارع

  م يعيشـون ويـاة ع و ـة باملخـاطر      .املدقف، وت كك األسرة، والتشرد  و احلرمان من املأوى
ــالتعر  لةعنــف مــن جا ــب عمــوم اجلم ــور، وكــذلك مــن جا ــب     ــت الت ديــد املســتم  ر ب

وهــم يعـا ون مـن ســوء التغذيـة، وا تتـاح هلــم وسـا   الوصـول ىل  مرا ــق        .سـةطات الشـرطة  
ــوم      ــن احلــاات ي ترشــون األر  لةن ــتغالل   .الصــرف الصــح ، ويف كــث  م وتعرضــ م لالس

يف ذلـك األمـرا  املنقولـة عـن      اجلنس  ملةب مع  العديد من األخطـار الـ  هتـدد ويـاهتم، مبـا     
وا ككن املغااة يف تقـدير امل ا ـة واملعا ـاة الـ  يتعـر  هلـا  ولئـك        . (9)طريق ااتصال اجلنس 

ويف عــدد مــن الدراســات، يبــدت  .الــذين ا مــأوى هلــم، و ط ــال الشــوارع يف ويــاهتم اليوميــة
هتم، ويـث يشـ ون ىل     ط ال الشوارع ىلوساسا كئيبا ىل  ود بعيد عندما يتحدثون عـن ويـا  

 .(10) هم يشعرون  ن ا مستقب  هلم عةى انطالن
 

_________________ 

األشـخاص   احلرمان من املأوى: قات  صامت؛ ىلواطة بشأن البحوث املتعةقـة مبعـدات الو ـاة لـدى    “األزمة،  (6) 
 .2011، كا ون األول/ديسمرب ”املأوىاحملروما من 

 .(E.11.XIV.4املر ة واحلق يف السكن الال ق )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيف  (7) 

 (.2006) يويورك،  2006حالة أطفال العامل منظمة األمم املتحدة لةط ولة )اليو يسيف(،  (8) 

 Md Jasim Uddin and others, “Vulnerability of Bangladeshi street children toا ظــــر، عةــــى ســــبي  املثــــال:  (9) 

HIV/AIDS: a qualitative study”, BMC Public Health, vol. 14, No. 1151 (2014)   متــــــاح عةــــــى العنــــــوان .
 .http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-1151 التا :

ــيف،  (10)  ــابوت  ”اليو يســ ــوارع يف زمبــ ــال الشــ ــن  ط ــ ــة عــ ــا :  2001، “دراســ ــوان التــ ــى العنــ ــاح عةــ  ، متــ
www.unicef.org/evaldatabase/index_14411.html. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/54
http://undocs.org/ar/S/RES/1151(2014)
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 املستوطنات العشوا ية - باء 
ىلن عدم قيام الدول مبعاجلة الظروف السا دة يف املستوطنات العشوا ية يولـد هتديـدات    - 15

واحلرا ـق تنشـب جـراء     . احلوادث هناك ظـاهرة روتينيـة   .متعددة عةى احلياة والكرامة واألمن
ــة غــ  املــأذون هبــا، وبســبب    ــا      التوصــيالت الك ربا ي ــار مكشــو ة داخــ  املب ــى   الط ــ  عة

وعـادة مـا    .بسبب استخدام مواد بناء شديدة القابةية لالشـتعال، كـالورن املقـوى والةـدا ن      و
ــى  ــب  املســتوطنات عة ــة  ت ــدما تكــ    . راٍ  غــ  مأمو  ــة عن ون واحلــوادث البســيطة تصــب  قاتة

 .خدمات الطوارئ غ  قادرة عةى الوصول ىل  املوقف  و غ  راغبة يف الدخول ىللي 
شـخص   840 000 واألمرا  املتصةة بامليا  والصـرف الصـح  ت تـك مبـا يزيـد عـن       - 16

عةـى الصـعيد العـامل  كـ  ســنة، وذلـك عـدد غـ  تناسـه، ومــن بـا هـؤاء  ط ـال دون ســن            
لنامجة عـن  مـرا  انسـ ال النـات  عـن ميـا  الشـرب غـ          ويشم  هذا الو يات ا .(11)اخلامسة

. (12)املأمو ـة، وعـدم ك ايـة امليــا  ألغـرا  النظا ـة الصـحية، وا عــدام املرا ـق الصـحية املال مــة        
وتنتشر األمرا  املدارية امل مةة، مث  داء الكةب، و ـى الضـنك وداء شـاغاع، يف الظـروف     

دث  ي ـا تعـر  لةحشـرات ومالمسـة لةحيوا ـات      ال  ا تتوا ر  ي ا مرا ق صحية كا يـة وحيـ  
والكــول ا، الـ  تســبب ا البكت يــا الـ  تنتقــ  مــن األغذيـة  و امليــا  املةوثــة    . (13)األلي ـة واملاشــية 

بال ضالت البشرية شا عة  يضا، وككن، يف والة عدم وجـود رعايـة صـحية سـريعة و عالـة  ن      
 .(14)تسبب الو اة يف غضون ساعات قةيةة

_________________ 

 (11) Annette Prüss-Ustün and others, “Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in 

low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries”, Tropical 

Medicine & International Health, vol. 19, Issue 8 (August 2014): متاح عةى املوقف التا ، 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255749/. 

التقـدم احملـرز يف  ـال املرا ـق     ”منظمة الصحة العاملية، ومنظمـة األمـم املتحـدة لةط ولـة )اليو يسـيف(،      : ا ظر (12) 
(. 2015)جنيـف،   “2015 ية لألل يـة إلةـول عـام    استكمال وتقييم األهداف انيا: الصحية وميا  الشرب

ــا:  ــر  يضـــ  Annette Prüss-Ustün and others, “Burden of disease from inadequate water, sanitation and ا ظـــ

hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries”, Tropical 

Medicine and International Health, vol. 19, No. 8 (August 2014)  : ــا ــف التـــــــ ــى املوقـــــــ ــاح عةـــــــ  . متـــــــ
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255749/. 

 باألمرا  املدارية امل مةة، ا ظر منظمـة الصـحة العامليـة،    ابةدا مصاب 149 هناك ما يزيد عن بةيون شخص يف (13) 
 (.2015)جنيف،  األهداف اإلمنائية لأللفية إىل أهداف التنمية املستدامة، من 2015الصحة يف عام 

 2014تشـرين األول/ كتـوبر    10، والردود املؤرخـة  HTI 3/2014ا ظر رسالة اادعاء املشتركة، القضية رقم  (14) 
ــا / و مرب  25و  ــة 2014تشــــرين الثــ ــية   ؛A/HRC/28/85، يف الوثيقــ ــتركة، القضــ ــاء املشــ ــالة اادعــ ورســ
 .A/HRC/31/79، يف الوثيقة OTH 7/2015 رقم

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255749/
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
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 اهلجرة - جيم 

مةيـون م ـاجر عةـى الصـعيد الـدو  )ىلدارة الشـؤون        232هناك، يف عامل اليوم، ووا   - 17
مةيــون م ــاجر عةــى الصــعيد  740( و 2013ااقتصــادية وااجتماعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة، 

. ويف كث  من احلاات، يواج  امل ـاجرون  (15)(2009الداخة  )بر ام  األمم املتحدة انيا  ، 
مكـان   احلصول عةـى التمييز وانقصاء ااجتماع  يف  تمعاهتم احملةية اجلديدة، ويث كنعون من 

العشـوا ية، الـ     ‘األول اجلي ’آمن لةعيش  ي . وملد امل اجرون    س م يعيشون يف مستوطنات 
ــن ســكاها،     ــة م ــة الغالب ــدون اجلــدد ال ئ ــدن     يشــك  الوا  ــو وامل ــدن الســريعة النم وخاصــة يف امل

الضخمة. وهذ  املستوطنات ذـن  ىل   ن تعـا  مـن  وضـاع مؤسـ ة لةغايـة، ىلذ ا  صـ  عةـى         
 ت اعتراف رمس  من جا ب سةطات الدولـة. وككـن رةيـة السـكان هنـا يعيشـون عةـى  سـاع         

مســتمر يالوق ــم  طويـ  األجــ  يف خيـام،  و غ هــا مـن   ــواع السـكن غــ  الـدا م، مــف هتديـد      
ــب      ــذاء  و ُس ــى الغ ــم عة ــن دون احلصــول املال  ــانخالء، وم ــن دون  ت خــدمات    ب ــيش، وم الع

والك ربـاء ومجـف القمامـة.   ـ   كـرا،        ساسية، مبـا يف ذلـك خـدمات امليـا  والصـرف الصـح       
ــال، كشــ ت دراســة  جريــت  ن    ــة مــن امل ــاجرين يف ىلوــدى   94غا ــا، عةــى ســبي  املث يف املا 

 .(16)ت عرومون من  ت مرا ق لدورات امليا املستوطنا
ويشك  امل اجرون  غةبية عمال البنـاء يف مشـاريف املناسـبات الرياضـية الكـربى، ويـث        - 18

كيةون ىل  العيش يف خميمات عم  تعا  من  وضاع مؤس ة،  ت ر ـة املتعاقـدين مـن القطـاع     
ت العمـ  يف قطـر، ويـث    يف خميما اخلاص واملطورين. وقد وثقت منظمة الع و الدولية الظروف

يواء مكتظة وغ  صحية، ومعرضة لة يضا ات بسـبب سـوء الصـرف الصـح ،     ىلوجدت  ماكن 
وا عدام تداب  السالمة، مث   ظم ان ذار باحلرا ق  و  ج زة ىلط ـاء احلريـق. وا ملـد العمـال  ت     

أهم ملـربون  . وقـد   ـاد عمـال منـازل م ـاجرون بـ      (17) رصة لةحصـول عةـى تسـوية ألوضـاع م    
ــازل      ــو يف املنـ ــزا ن املالبـ ــة،  و يف خـ ــ  عميـ ــيش غـ ــاكن عـ ــرات،  و يف  مـ ــوم يف نـ ــى النـ  عةـ

 
  

_________________ 

شاوااا  جددادإل إلرا إل    -املهااجون  ناملاد    : 2015تقريـر اهلجـرة يف العـاللم لعـام      منظمة اهلجرة الدولية: (15) 
 (.2015)جنيف،  التنقل

 .44املرجف   س ، الص حة  (16) 

 (17) Amnesty International, “The ugly side of the beautiful game: exploitation of migrant workers on a Qatar 

2022 World Cup site”, 30 March 2016  : ــا ــف التـــــــــــــــــــــ ــى املوقـــــــــــــــــــــ ــاح عةـــــــــــــــــــــ . متـــــــــــــــــــــ
www.amnesty.org/en/documents/mde22/3548/2016/en/. 
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عامـة ىليـواء امل ـاجرين،     مالجـ  . ويف بعد البةـدان املتقدمـة النمـو ر ضـت     (18)يعمةون  ي ا ال 
. ويف هـذ  احلـاات، يسـتوطن امل ـاجرون يف     (19) و مل تقم بذلك ىلا ل ترات عدودة مـن الـزمن  

 األوياء ال ق ة واألكواخ واملبا  امل جورة  و املبا  ال  مل يكتم  بناةها.  
 

 الكوارث الطبيعية - دال 
، لةتشــرد ســنويا بســبب الكــوارث  2008مةيــون شــخص منــذ عــام   26.4 يتعــر  - 19

 .ال يضـا ات، واألعاصـ ، واألمـواج العاتيـة    الطبيعية، مبا  ي ا ااهيـاات الووةيـة والـزازل، و   
يف املا ـة عمـا كا ـت عةيـ  قبـ        60وتزيد اوتماات التشرد، بسبب الكـوارث اليـوم، مبقـدار    

وليو مسـتغربا  ن تكـون سـرعة التحضـر غـ  املخطـ  لـ  والسـي  اندارة  وـد           . ربعة عقود
لئـك الـذين يعيشـون يف  شـد     ويتـأثر   قـر النـاع و و   . (20)العوام  األساسية لةتعر  لةكـوارث 

املســاكن عرضــة لةمخــاطر بــالكوارث الطبيعيــة عةــى حنــو غــ  تناســه،  يعــا ون يف كــث  مــن   
 .احلاات من عواقب مأساوية؛ وهم  يضا  ق  قدرة عةى التعايف

ومــن شــأن ظــروف الســكن يف  عقــاب الكــوارث  ن تتــرك األمــن والكرامــة واحليــاة     - 20
 - ان كـب ان وـدثا يف  يبـال، يف  يسـان/ بري     زااملثـال،  ثـر زلـ    عةـى سـبي    .ع و ة باملخاطر

 712 000عةــى ويــاة ثةــث ســكان البةــد، بــأن  تة ــا  و دمــرا  كثــر مــن    ،2015 يار/مــايو 
ــزنل ، كا ــت 2015ين الثــا / و مرب ويف تشــر .مةيــون شــخص  2.6 ، وشــردا  كثــر مــن  م
مالجـ  ا تقاليـة  و مؤقتـة، تعـا  مـن       سرة من األسـر املعيشـية ا تـزال تعـيش يف      200 000

دون غــذاء كــاف،  و مــن ىلمكا يــات الوصــول ىل  ســب  العــيش،  و املــدارع  و اخلـــدمات         
وقد  عـرب الكـث ون    .وزادت الرياح املومسية والشتاء من ودة هذ  احلالة .األساسية األخرى

وف مـن انخـالء   عن بالغ القةق ىلزاء عدم وجود خط  متوسطة األج  نعادة التـوطا، واخلـ  
ويف السياقات ال  تةـ  الكـوارث،  ـان تـدم  الوثـا ق الـ  تثبـت مةكيـة األر          . (21)القسرت

_________________ 

 شــ  التشــريعات واملســؤولا و ربــاب العمــ  ومكاتــب   -ظةــم يف الــدار ”منظمــة رصــد وقــون ان ســان،  (18) 
(، 2011 يةول/سـبتمرب   27) “ااستقدام يف األردن يف  اية وقون عـامالت املنـازل الوا ـدات املظةومـات    

-www.hrw.org/report/2011/09/27/domestic-plight/how-jordanian-laws-officials متـــاح عةـــى املوقـــف التـــا :

employers-and-recruiters-fail-abused. 

 .A/HRC/29/50، يف الوثيقة NLD 1/2014ا ظر النداء السريف املشترك، القضية رقم  (19) 

 (20) Norwegian Refugee Council and Internal Displacement Monitoring Centre, “Global estimates 2015: 

people displaced by disasters”, 2015, p. 24. 

 (21) “Nepal: obstacles to protection and recovery”, in Alexander Bilak and others, “Global report on internal 

displacement”, (Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre, 2016) : متاح عةى املوقف التا ،
www.internal-displacement.org/globalreport2016/. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
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األشكال األخرى لةحيازة  و عـدم وجودهـا يعنيـان  ن هنـاك كـث ين، مبـن  ـي م األم ـات           و
الوويــدات، الــذين يقطنــون يف مســتوطنات عشــوا ية  و الــذين لــدي م ترتيبــات معقــدة بشــأن   

 .(22)يازة، ا يستطيعون تقدمي مطالبات لةحصول عةى مكان لةعيش  ي احل
 

 واات ما بعد ا ت اء الزناع - هاء 
ويتأكد عدم قابةية احلق يف احلياة واحلق يف السكن لةتجز ـة  يضـا يف وـاات الـزناع،      - 21

والقصـف  وكث ا ما يستخدم هدم املنازل،  .عندما ُتست دف املنازل واملناطق السكنية وخاصة
بالقـذا ف والقنابــ  يف املنـاطق الســكنية، وتـدم  اهلياكــ  األساسـية )شــبكات امليـا  والصــرف      

عدوا يــة يف وــاات الــزناع، وهــو الصــح  والك ربــاء، عةــى ســبي  املثــال(، باعتبارهــا  عمــااب 
 عةـى سـبي  املثـال، يف عمةيـة التوغـ       .لةحيـاة  وغـ  ا قـة  ملع  مناطق بكامة ا غ  مناسبة  ما

ووـدة سـكنية  و تعرضـت ألضـرار      160 000، ُدّمـرت  2014ال  ودثت يف غزة، يف عام 
وىت بعد مرور اا ية عشر ش را من ا ت اء احلـرب، مل تكـن عمةيـة ىلعـادة     . (23)كب ة  و ط ي ة
وهـو مـا تـرك     يف املا ـة مـن األسـر ال ةسـطينية الـ  شـردت قـد بـد ت بعـد،          74ىلعمار منـازل  

 .(24) و من دون مأوى ينردشخص مش 90 000ووا  
 

 األزمات املالية والسكنية - واو 
 ســ رت املضــاربات غــ  املنظمــة عةــى العقــارات واألراضــ ، وانقــرا  العقــارت         - 22

اجملحف، وتد قات ر ع املال غ  املنظمة عةى الصعيد العامل ، عن  زمـات اقتصـادية يف مجيـف    
العقارات ال   شـأت يف ال تـرة مـن منتصـف      “ قاعة” وقد كان  ت  عن .البةدان وول العامل
يف اليابان، واألزمة املالية ال  ودثت يف األرجنتا يف العقـد األول   1990الثما ينات ىل  عام 

، يف العديـد مـن الـدول،    2007م من القـرن احلـادت والعشـرين، و زمـة القـرو  العقاريـة لعـا       
دول يف  وروبـا الغربيـة، آثـار مـدمرة عةـى      يف ذلك الوايات املتحدة األمريكية وعدد من ال مبا

   .البةدان املنخ ضة الدخ  واألسر املعيشية ال ق ة
_________________ 

 .A/HRC/16/42و  A/66/270بالسكن الال ق،  املقررة اخلاصة السابقة املعنيةا ظر  يضا تقريرت  (22) 

ــر  (23)  ــالا ظــــــ ــا ية:     املقــــــ ــرة ان ســــــ ــا ية، النشــــــ ــؤون ان ســــــ ــيق الشــــــ ــب تنســــــ ــن مكتــــــ ــوارد مــــــ  الــــــ

ــا ون  ــة، كــــــ ــطينية احملتةــــــ ــاير  األر  ال ةســــــ ــا  ينــــــ ــا :  2016الثــــــ ــف التــــــ ، متــــــــاح عةــــــــى املوقــــــ
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2016_01_05_

english_0.pdfو ، “Gaza initial rapid assessment”, 27 August 2014 : متـــــــــاح عةـــــــــى املوقـــــــــف التـــــــــا ،
http://gaza.ochaopt.org/2015/06/key-figures-on-the-2014-hostilities/#_ftn6. 

 ، متاح عةـى املوقـف التـا :   2016مكتب تنسيق الشؤون ان سا ية، النشرة ان سا ية: األر  ال ةسطينية احملتةة، كا ون الثا  يناير  (24) 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2016_01_05_english_0.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/66/270
http://undocs.org/ar/A/HRC/16/42
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ــدا يف  عــداد األشــخاص الــذين      - 23  اليابــان مل تســتعد عا يتــ ا بعــد، ومــا زالــت تــرى تزاي
سـنوات، يف األرجنـتا،    10. وزادت معدات البطالـة ثالثـة  ضـعاف يف  تـرة     (25)مأوى هلم ا

ا عدد كب  من األسر املعيشية العاجزة عن سداد رهو اهتا العقاريـة،  و ىلملـار سـكن ا،    لينت  عن 
ــق اخلــدمات  ــوات  مرا  ــن ذوت    (26) و   ــراد م ــان، عــاف آاف األ  ــدا واليو  . ويف ىلســبا يا و يرلن

الدخ  املنخ د، وال قراء، من عمةيـات ىلغـالن رهو ـاهتم  و عمةيـات ىلخـالء متصـةة بـديوهم،        
ــى اخلــروج مــن مســاكن م ليعيشــوا يف خميمــات  و يف مســاكن مكتظــة مــف     ومــن مث  بجــرب وا عة

األقارب واألصدقاء،  و ُتركـوا مـن دون مـأوى. ويف ظـروف ك ـذ ، ا يكـون وـدوث زيـادة         
يف معدات اا تحار  مراب  ادرا.     الوايات املتحدة، زاد عدد وـاات اا تحـار الـ  سـببت ا     

ــات انخــالء وىلغــالن الرهــون    -ضــغوط شــديدة متصــةة بانســكان    ــا   -عمةي ىل  الضــعف ب
يف  6.5. وش دت  وروبا  يضـا زيـادة يف وـاات اا تحـار بنسـبة      (27)2010و  2005عام  

. ويف الدول الـ   تيحـت  ي ـا بـرام  اجتماعيـة لةمتـأثرين       (28)2011و  2007املا ة با عام  
   .(29)دات اا تحارهبذا األمر، مل يالوظ ودوث زيادات وادة ناثةة يف مع

 
 العنف املزن  - زات 

بالنسبة ىل  النساء واألط ال ضحايا العنف املـزن ، ا يعـود البيـت ذلـك املـالذ اآلمـن        - 24
الــذت يــراد لــ   ن يكو ــ ، بــ  يصــب   خطــر مكــان، ويــث يقــودهم، يف بعــد احلــاات، ىل    

وهناك عوام ، مـن قبيـ  اكتظـامل املسـاكن، وتـد  صـالويت ا لةسـكن، وا عـدام         . (30)وت  م
_________________ 

 (25) Yoshihiro Okamoto and others, “Homelessness and housing in Japan”, paper prepared for the Centre for 

Urban and Community Studies, Toronto, Canada, June 2004 : متاح عةى املوقف التا ،
www.urbancentre.utoronto.ca/pdfs/housingconference/Okamoto_et_al_Homelessness_.pdf. 

 (26) Comisión Económica para América Latina y el Caribe and UNICEF, “Efectos de la crisis en Argentina: 

las políticas del Estado y sus consecuencias para la infancia”, documento de difusión, November 2006, 

available from www.unicef.org/argentina/spanish/Efectos_Crisis_en_Argentina_-_Documento_de_ 

Difusion.pdf. 

 (27) Katherine A. Fowler and others, “Increase in suicides associated with home eviction and foreclosure 

during the United States housing crisis: findings from 16 national violent death reporting system States, 

2005-2010”, American Journal of Public Health, vol. 105, No. 2 (February 2015). 

 (28) Aaron Reeves, Martin McKee and David Stuckler, “Economic suicides in the Great Recession in 

Europe and North America”, The British Journal of Psychiatry, vol. 205, No. 3 (September 2014). 

 املرجف   س . (29) 

: ا ظـــــــــر  يضـــــــــا See Inter-American Court on Human Rights, Maria Da Penha vs Brazil, 2001: ا ظـــــــــر (30) 
www.corteidh.or.cr/tablas/r23765.pdf. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Efectos_Crisis_en_Argentina_-_Documento_de_
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ــف       ــادة وــوادث العن ــؤدت ىل  زي ــاء والصــرف الصــح (، ت ــا  والك رب اخلــدمات امليســرة )املي
وكث  من النساء يف هذ  احلاات ا تتـوا ر هلـن القـدرة عةـى ىلبعـاد اجلـا  مـن املـزنل،          .املزن 

وعالوة عةـى ذلـك، حيـول     .األسرة  و اجملتمف احملة   و الدولةبسبب عدم وصوهلن عةى دعم 
والعديـد   .عدم تو ر املسكن البدي  والدعم املا  دون ابتعاد املر ة عن  وضاع يسـودها العنـف  

من النساء الالش ينجحن يف مغادرة املسكن يصبحن عرضة لةتشرد وقد يتعرضـن، مـن مث، ىل    
 .املزيد من العنف

 
 ملستق  وانحلان مبؤسسات الرعايةالعيش ا - واء 

هنـاك العديـد مـن الطـرن الـ  تصـطدم  ي ـا ظـروف سـكن األشـخاص ذوت انعاقــة            - 25
 ــالعيش املســتق  يتطةــب ان يكــون  .إلق ـم يف العــيش بكرامــة و مــن، ووق ــم يف احليــاة ذاهتــا 

 وتقـاعو الـدول عـن   . (31)لألشخاص ذوت انعاقة وق اختيار مكان عيش م وطريقة عيشـ م 
تو   الدعم املطةوب لتو   العـيش املسـتق  معنـا   ن يعـيش األشـخاص ذوو انعاقـة يف كـث         

 قد ملربون عةى العيش مف   راد  سرهم يف ظـروف يعـا ون    .من احلاات يف ظروف يرثى هلا
ويف احلـاات الـ     . ي ا من سـوء املعامةـة  و العزلـة، ويـث ككـن  ن تنبـذهم  تمعـاهتم احملةيـة        

ن  ي ــا يف مســتوطنات عشــوا ية،  ــاهم كــث ا مــا ا تتــاح هلــم ىلمكا يــات الوصــول ىل    يعيشــو
مرا ق الصرف الصح ،  و يضطرون ىل  استخدام مرا ـق ت تقـر ىل    ـواع الـدعم  و املعـدات      

وبالنسـبة ألولئـك احملـدودت القـدرة     . (32)املال مة،  يتعرضـون بـذلك خلطـر انصـابة بـاألمرا      
 تقــار ىل  الــدعم الكــايف يــؤدت هبــم ىل   ن يكو ــوا ســجناء ا تراضــيا،   عةــى احلركــة،  ــان اا

عاصرين يف بيوهتم، وتةك والة ككن  ن تكون قاتةة، وخاصة يف وـاات الكـوارث الطبيعيـة    
 .وواات الطوارئ

وهناك العديد من األشخاص ذوت انعاقة يعيشون يف مؤسسات الرعايـة ألن وسـا      - 26
ومنــ م كــث ون  .وبــة لك الــة  قيــق العــيش املســتق  هلــؤاء غــ  متــوا رة الــدعم اجملتمعــ  املطة

والظروف يف هذ  املؤسسـات دا مـا مـا تكـون      .ُيةحقون مبؤسسات الرعاية من دون موا قت م
وكث ا ما ُيمنـف املقيمـون مـن تكـوين عالقـات اجتماعيـة  و  سـرية خـارج املؤسسـة،           .مكتظة

ء يف ز زا ـــات معزولـــة ل تـــرات طويةـــة )ا ظـــر      ويف بعـــد احلـــاات، ملـــربون عةـــى البقـــا     
A/HRC/28/37     ــر ــدو ا )ا ظـ ــة مولـ ــ  مج وريـ ــدان، مثـ ــد البةـ ، A/HRC/31/62/Add.2( يف بعـ

_________________ 

 .19ا ظر ات اقية وقون األشخاص ذوت انعاقة، املادة  (31) 

 Aime Tsinda and others, “Challenges to achieving sustainable sanitation inا ظر، عةى سبي  املثال،  (32) 

informal settlements of Kigali, Rwanda”, International Journal of Environmental Research and Public 

Health, vol. 10, No. 12 (December 2013). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/37
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/37
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/62/Add.2
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ــرات ــة      “الســيطرة”(، ذــرت 72-61 و 52-48 ال ق ــود مادي ــتخدام قي ــيما باس ــى املق عة
وبعـد املقـيما ملـربون عةـى النـوم       .وىلعطاء جرعات كـب ة مـن األدويـة الن سـية وامل ـد ات     

  ـذ    .والعنـف  مـر شـا ف    .) سّرة مستش يات ُتحّول ىل   ق ـاص صـغ ة(   “ سرة ق صية”يف 
 .(33)الظروف،  تمعةب، تزيد من خماطر الو اة

  
 دو  حلقون ان سان: احلق يف احلياة واحلق يف السكنالقا ون ال - ثالثا 

توّض  التجارب املعيشة  ن السـكن الال ـق والكرامـة واألمـن واحليـاة مترابطـة ترابطـاب         - 27
ويصّ  هذا القول  يضـا يف القـا ون الـدو      .وثيقا، إليث تصب  يف األساع متال ة ا تن صم

 صـة  عـن احلـق يف التمتـف مبكـان آمـن لةعـيش  يـ ،          احلق يف احلياة ا ككـن   .حلقون ان سان
واحلــق يف التمتــف مبكــان آمــن لةعــيش ا يكــون لــ  معــ  ىلا يف ســيان احلــق يف العــيش بكرامــة  

 .و من، بعيداب من العنف
وقــد ر ضــت الةجنــة املعنيــة بــاحلقون ااقتصــادية وااجتماعيــة والثقا يــة، يف تعةيق ــا    - 28

السـكن الال ـق، تعـاريف السـكن الال ـق الـ  تركـز عةـى املـأوى          بشـأن احلـق يف    4العام رقـم  
و شـارت   .املادت، واعتمدت، بدا مـن ذلـك، تعري ـا يـرتب  ارتباطـا مباشـرا بـاحلق يف احليـاة        

 الةجنة ىل  ما ية :  
ينبغ   ا ي سر احلق يف السكن ت س ا ضيقا  و تقييـديا ملعةـ  مسـاويا، عةـى       

لةمـرء مبجـرد وجـود سـقف  ـون ر سـ ،  و يعتـرب املـأوى         سبي  املثال، لةمأوى املو ر 
وينبغ  بـاألورى النظـر ىل  هـذا احلـق باعتبـار  وـق املـرء يف         .عةى وج  احلصر سةعة

 .(34) ن يعيش يف مكان ما يف  من وسالم وكرامة
 ن  6وعةى غرار ذلك،  كدت الةجنة املعنيـة إلقـون ان سـان، يف تعةيق ـا العـام رقـم        - 29

ا ككـن  ”، والـذت  “ينبغ   ا ي سر ت س ا ضيقا”، الذت “احلق األمسى”ياة هو احلق يف احل
  مـــ    مـــاب صـــحيحاب بطريقـــة تقييديـــة، وتتطةـــب  ايـــة هـــذا احلـــق اعتمـــاد الـــدول تـــداب   

ويف ااستعراضات الدورية، اوظت الةجنة اآلثار املوثقة لةعـيش بـال مـأوى عةـى      (35)“ىلملابية

_________________ 

 (33) Luke Clements and Janet Read, eds., Disabled People and The Right to Life: The Protection and Violation 

of Disabled People’s Most Basic Human Rights (Abingdon, United Kingdom, Routledge, 2008). 

 .7(، ال قرة 1991) 4الةجنة املعنية باحلقون ااقتصادية وااجتماعية والثقا ية، التعةيق العام رقم  (34) 

ــام رقـــــم    (35)  ــق العـــ ــان، التعةيـــ ــة إلقـــــون ان ســـ ــة املعنيـــ ــة 5و  1 ال قرتـــــان(، 1982) 6الةجنـــ ، يف الوثيقـــ
HRI/GEN/1/Rev.1.. 
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و شارت ىل   ن احلق يف احلياة يتطةـب اختـاذ تـداب  ىلملابيـة ملعاجلـة والـة        الصحة وعةى احلياة،
 .(CCPR/C/79/Add.105العيش بال مأوى )ا ظر 

وعةى الرغم من التقارب الواض  بـا احلـق يف احليـاة واحلـق يف السـكن الال ـق،  ـان         - 30
  م التـراب  القـا م   ال ص  با هاتا ال ئتا من وقون ان سان يف الع دين ملن  ىل  ىلضعاف 

وبغيــة اامتثــال لةم ــاهيم التقةيديــة ألهةيــة احلقــون املد يــة والسياســية ألن ينظــر  ي ــا   .بينــ ما
 جـراءات ان دت   الـ  تاحلـاا القضاء، عوجلـت ا تـ اكات احلـق يف احليـاة يف املقـام األول يف      

 الت ديـد    و ىل ،مـن احليـاة   ادرىل  ورمـان   ـ   ملتعمدة،ا اىلغ ااهت  و لدول،ا هتااختذ ال املباشرة 
 .من ا رماهمإل
واحلاات ال  مل تتخذ  ي ا الدول تداب  ىلملابيـة ملعاجلـة احلرمـان املنـ ج  مـن احلـق يف        - 31

، وبالتشرد، عةى حنـو مـا هـو مـبا     بتاتااحلياة، وهو ورمان مرتب  بال قر، وبالسكن غ  الال ق 
يف ال رع الثا   عال ، مل تعالل  بوجـ  عـام باعتبارهـا ا تـ اكات. ويف هـذا الصـدد،  ـان التمييـز         

مـن احلقـون، وبــا احلقـون املؤهةــة ألن     “الثــا ”واجليـ    “األول”املر ـو  واليـا بــا اجليـ     
ىلرث  ـات  عـن التقسـيم الزا ـف بـا      وذلـك   -ينظر  ي ا القضاء واألهداف املتطةف ىل   قيق ـا  

   استمر يف ت س  احلق يف احلياة وىلعمال ، عندما يتقاطف هو واحلق يف السكن الال ق. -الع دين 
ــدو  اخلــــاص بــــاحلقون         - 32 ــاة ىل  الع ــــد الــ ــيب احلــــق يف احليــ ــا يتعةــــق بتنســ ويف مــ

ــة ــا       املد ي ــون ان ســان بت ســ  معن ــة إلق ــة املعني ــت الةجن ــية، كبة    الشــام ، وتوضــي   والسياس
التزامات الـدول بـاوترام احلـق يف احليـاة و ايتـ  وىلعمالـ . وتشـم  معاهـدات وقـون ان سـان           
األخــ ة احلــق يف احليــاة مــن ويــث ا طباقــ  عةــى  ئــات معينــة، وا ســيما األط ــال وامل ــاجرين    
ــات          ــب اهليئ ــن جا  ــام م ــذ  األوك ــ   ن ت ســ  ه ــا ا شــك  ي ــة. ون واألشــخاص ذوت انعاق

ــات       ملنشــأةا ــاة بطريقــة تســتن  بالتجــارب املعيشــة هلــذ  ال ئ مبعاهــدات يعــزز   ــم احلــق يف احلي
. غ   ن الةجنة املعنية إلقون ان سان ه  اهليئة الوويـدة الـ  اعتمـدت، وـىت اآلن،     (36)املختة ة

يف احليـاة   تعةيقاب عاما بشأن هذا احلق، مث ىلن مجيف ااجت ادات القضا ية املوضوعية املتعةقة باحلق
 شـأت عـن    عةى الصعيد الدو ، ال   صةت يف ادعاءات بوقوع ا ت اكات لةحق يف احلياة، ىليا

_________________ 

، اات اقيــة الدوليـة حلمايــة وقـون مجيــف العمـال امل ــاجرين و  ـراد  ســرهم،     6ات اقيـة وقـون الط ــ ، املـادة.     (36) 
ــادة  ــادة    9امل ــة، امل ــون األشــخاص ذوت انعاق ــة وق ــذ      10، وات اقي ــذ ه ــ  ترصــد تن ي . بامكــان الةجــان ال

ت س ات ذات وجية لةحق يف احلياة ل ئات معينـة. ويف هـذ  املعاهـدات، جـرت صـياغة      اات اقيات  ن تقدم 
احلق يف احلياة عةى وج  عام لك الة انقرار بالتزامات الـدول انملابيـة يف هـذا الصـدد. وبانضـا ة ىل  ذلـك،       

 ن تقّيمـا   تمييـز ضـد املـر ة    ان عةى الةجنة املعنية بالقضاء عةى التمييز العنصرت والةجنة املعنية بالقضاء عةى ال
امتثال الدول األطراف التزاماهتا من  ج  ك الـة  قيـق املسـاواة يف التمتـف بـاحلقون األساسـية، مبـا يف ذلـك         

 احلق يف احلياة.
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قضايا يف ىلطار الربوتوكول ااختيارت املةحق بالع د الدو  اخلاص باحلقون املد يـة والسياسـية.   
 ساب.ويف ضوء هذا الدور القيادت،  ان اجت اد الةجنة القضا   يتطةب اهتماماب مدرو

، ويف ااستعراضـات الدوريـة، بـأن احلـق يف     6ىلن ىلقرار الةجنة، يف تعةيق ـا العـام رقـم     - 33
احلياة يتطةب اختاذ تداب  ىلملابيـة ملعاجلـة مسـألة احلرمـان مـن املـأوى وال قـر، يقـف يف تنـاقد          
صــري  مــف عــدم  ظرهــا يف هــذ  االتزامــات يف ســيان  ظرهــا يف وقــوع ا تــ اكات مزعومــة     

 .لربوتوكول ااختيارتمبوجب ا
ويف واات قةيةة،  ظرت الةجنة يف الطريقة ال  يول د هبا احلرمان مـن املـأوى  خطـاراب     - 34

ونـا يـث  الدهشـة  ن     .هتدد احليـاة والصـحة والسـالمة الشخصـية لأل ـراد يف الظـروف الصـعبة       
ا تـ اكا لةحـق يف   الةجنة مل تبِد رغبة يف معاجلـة مسـألة احلرمـان مـن املـأوى مـن ويـث كوهـا         

وبــدا مــن ذلــك، ر ت الةجنــة  ن ىلجــراءات الدولــة الــ  تــؤدت ىل   قــدان املــأوى قــد   .احليــاة
مـن الع ـد الـدو  اخلـاص بـاحلقون       7تشك  معامةـة قاسـية وا ىل سـا ية، خمال ـةب بـذلك املـادة       

ى الـرغم مـن   وعةـ  .17املد ية والسياسية،  و تدخالب غ  قا و  يف البيت، مبـا يتعـار  واملـادة    
اعتراف الةجنة بالتراب  القـا م بـا احلقـون املد يـة والسياسـية واحلـق يف السـكن الال ـق،  قـد          
قصرت هذا ااعتراف عةى ىلطار سةه تقةيدت لةحقون بشأن املعامةـة  و العقوبـة  و التـدخ ،    

لال ـق،  ومل تتطرن لاللتزامات املوضوعية مبعاجلـة مسـأل  احلرمـان مـن املـأوى، والسـكن غـ  ا       
 .باعتبارمها ا ت اكا لةحق يف احلياة

الـذت كشـف    .جـ.هـ .ضـد كنـدا،  ظـرت الةجنـة يف  ثـر ترويـ          .جـ.ه.ويف قضية   - 35
خلطــر كــب  بتــدهور ” بص ــام ز و رّت، ىل  جامايكــا، ويــث ســيتعر   تشخيصــ    ــ  يعــا  مــن

ــة، والتشــرد    ــ  الصــحية، وااســتبعاد ااجتمــاع ، والعزل ، CCPR/C/113/D/2091/2011) “والت
ــد زعــم    .(2-3ال قــرة  ــادة     .جـ.هــ.وق ــاة )امل ــ اكا لةحــق يف احلي ــ  يشــك  ا ت (، 6 ن تروية

وتةقـت الةجنـة  دلـة عةـى عـدم       .(7واحلق يف التحرر من املعامةـة القاسـية والالىل سـا ية )املـادة     
ىلعاقـة   ا ون مـن وجود السكن الال ق وخدمات الدعم الكا ية يف جامايكا لألشخاص الذين يعـ 

 صـب      سية اجتماعية، واألمر املأساوت يف هذ  القضية هو  ن صاوب البالغ، بعد ترويةـ ، 
( غـ   ن  8-5)املرجـف   سـ ، ال قـرة     “مد ن قمامـة م تـوح  ”يف الواقف بال مأوى، يعيش يف 

غــ  مشــ وع مبــا يك ــ  مــن األدلــة ”الةجنــة ر ت  ن اادعــاء بوقــوع ا تــ اك لةحــق يف احليــاة 
ويبـدو  ن الةجنـة طبقـت، يف سـيان بـالغ  ـردت، النـ           .، ومن مث،   و غـ  مقبـول  “نثبات 

الضـيق يف تنـاول احلـق يف احليـاة، وهـو النـ   الـذت كا ـت قـد وـذرت منـ  يف تعةيق ـا العــام             
ويف مـا يتعةـق بـاحلق     .، باشتراط ا تقدمي  دلة بوجود هتديد مباشر ومتعمد حلياة املـدع  6 رقم

عر  ألت ضرب من ضروب املعامةـة  و العقوبـة القاسـية  و الالىل سـا ية  و امل ينـة،      يف عدم الت
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هـو صـون    7من  اوية  خرى، خةصت الةجنة ىل  وجود ا ت اك، مؤكدةب  ن اهلدف من املادة 
وهو هـدف كـان ككـن  يضـا  ن يعـزى ىل  احلـق        - كرامة ال رد وسالمت  البد ية والعقةية معاب

 .يف احلياة
(،  ظـرت  CCPR/C/114/D/2360/2014ك، يف قضية جاسـا ضـد الـدايرك )ا ظـر     كذل - 36

وكا ـت   .الةجنة يف  ثر احلرمان من املأوى يف سيان وياة  مٍّ وويدة تواج  التروي  ىل  ىليطاليا
ُعســمان جاســا  ــرت خو ــا عةــى وياهتــا مــن زوج عنيــف يف الصــومال، وقــد   قــذها خ ــر    

ويف ىليطاليـا، واولـت دون جـدوى     .البحـر األبـيد املتوسـ    السواو  انيطا   ثنـاء عبورهـا   
احلصول عةى سكن، وعاشت يف الشوارع ومع ا ابنت ا البالغة من العمـر سـنة واوـدة، ويـث     

مث غادرت السـيدة جاسـ  وابنتـ ا ىليطاليـا      .كا ت تنام يف عطات السكك احلديدية واألسوان
ا، ويـث عاشـت مـرة  خـرى يف الشـوارع      لطةب الةجوء يف هولندا، ولكن ما  عيـدا ىل  ىليطاليـ  

وقـد   .مف ابنت ا البالغة من العمر سنتا، وكا ت تنام يف عطات السكك احلديدية وه  وام 
وعنــدما  .ورمــت مــن املســاعدة الطبيــة  ثنــاء وادة مولودهــا الثــا  لعــدم وجــود عنــوان لــدي ا

ور ت الةجنـة   .دايركعجزت عن د ف رسوم ذديد ترخيص ىلقامت ا انيطاليـة، سـا رت ىل  الـ   
 ن ىلعادهتــا وط ةي ــا ىل  ىليطاليـــا يشــك  معامةــة قاســـية وا ىل ســا ية، اوتمــال  ن يصـــبحوا       

 .مأوى مرة  خرى بال
ىلن اعتراف الةجنة يف هذ  احلاات بـأن الترويـ  ىل  والـة احلرمـان مـن املـأوى ككـن         - 37

ــة قاســية وا ىل ســا ية، و ن لضــحايا احل    ــة  و عقوب ــأوى يف هــذا    ن يشــك  معامة ــان مــن امل رم
القـدرة  غـ   ن مـن امل ـم  يضـا ك الـة       .السيان احلق يف اا تصاف،  مر يكتسـب  مهيـة كـب ة   

اا تصاف، ألولئك الذين يتعرضون لن و احلالـة مـن   احلصول عةى املقاضاة و عةى الةجوء ىل 
ويف قضـي    .ااحلرمان من املأوى الناجم عن تقاعو  و ىلمهال كارع داخ  وـدود الدولـة ذاهتـ   

وجاسا،  ظرت الةجنة يف اآلثار ال   دث ا اا تـ اكات الواسـعة النطـان واملن جيـة      .جـ.ه. 
ــة هــذا يظــ  ضــمن انطــا    .لةحــق يف األمــن والكرامــة   ر الســةه لةحقــون، غــ   ن  ظــر الةجن

وهـذا انطـار ا ي ضـ  ىل  ااسـتماع ىل       .احملظـورة  “العقوبـة ” و  “املعامةـة ” يف ما يتعةق بــ 
ــخاص        ــب األشـ ــن جا ـ ــة مـ ــاج، املقدمـ ــن واندمـ ــة واألمـ ــاة الكركـ ــوعية باحليـ ــة املوضـ املطالبـ

من النساء ال ارات من العنف، الـذين ا يعتـربون الو ـاء إلقـون ان سـان الـ         انعاقة  و ذوت
ذلك هـو اعتبـار  وقـا يف احلصـول     يستحقوها  رد  رر من املعامةة  و العقوبة، ب  األهم من 

 .عةى مكان لةعيش يف كرامة و من
وقد ظ ـرت م ارقـة ناثةـة يف النظـر، مبوجـب الع ـد الـدو  اخلـاص بـاحلقون املد يـة            - 38

وقـد عوجلـت    .والسياسية، يف احلرمان من املأوى الناجم عن عمةيات انخـالء وهـدم السـكن   
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ق يف احليـاة باعتبارهـا ا تـ اكات حلقـون ان سـان،      اآلثار الكارثية لةحرمـان مـن املـأوى يف احلـ    
ــدخ  يف شــؤون الســكن     ــك ىلا يف ســيان الت ــدول    .ولكــن مل يكــن ذل ــات ال ــاع التزام ومل تع

  ـ    .انملابية مبعاجلة الظروف السكنية السيئة لةغاية مـن  جـ   ايـة احلـق يف احليـاة وك التـ       
(،  ظـــرت CCPR/C/99/D/1799/2008قضـــية جيورجوبولـــوع وآخـــرين ضـــد اليو ـــان )ا ظـــر  

الةجنــة يف قضــية  ســرة مــن غجــر الرومــا تعــيش يف مســتوطنة ا حيصــةون  ي ــا عةــى الك ربــاء  
ــة        و ــو ران مياهــاب جاري ــنا ي خــدمات الصــرف الصــح  وا يوجــد  ي ــا ســوى صــنبورين اث

 ووصـف مستشـار ر ـيو الـوزراء املعـن بنوعيـة احليـاة املسـتوطنة بأهـا األسـو  يف           .لةمستوطنة
وقـد توق ـت مجيـف احملـاوات      .(1-2)املرجف   س ، ال قرة  “ىلها ة ن سا يتنا”اليو ان، و ها 

الرامية ىل   سا الظـروف املعيشـية لةمجتمـف احملةـ ،  و لنقـ  السـكان ىل  مسـتوطنة   ضـ ،         
ــداء املوجــودة ذــا  الغجــر    ــك بســبب روح الع ــوع    .وذل ــدما غــادرت  ســرة جيورجوبول وعن

زمنية لةسع  من  جـ  احلصـول عةـى عمـ  مـومس ، قـام مسـؤولو البةديـة هبدمـ           مأواها ل ترة 
ور ت الةجنـة  ن هـدم مـأوى  صـحاب الـبالغ ومنـف ىلقامـة مسـكن          .ومنعوا بناء مـأوى بـديالب  

ــواد      ــ اكا لةمـ ــك  ا تـ ــم يشـ ــد هلـ ــكن( و   17جديـ ــدخ  يف السـ ــرة(،  23)التـ ــة األسـ  ) ايـ
 .)وق املرء يف التمتف بثقا ت ( 27و 
من الع د الدو  اخلاص بـاحلقون املد يـة والسياسـية، الـ   ظـر       17يف سيان املادة و - 39

التـــدخ  التعســـ    و غـــ  القـــا و  يف خصوصـــيات  ت شـــخص  و شـــؤون  ســـرت   و بيتـــ   
 .مراســالت ،  قــرت الةجنــة بعــد العناصــر املكو ــة لةحــق يف الســكن الال ــق مبوجــب الع ــد   و

سـبب الغيـاب عـن البةـد ىلجـراء تعسـ   يتعـار ، مـن مث،         وقضت بـأن ىلهـاء وقـون احليـازة ب    
(، و ن السـكن الـذت يـب  مـن دون ىلذن رمسـ       CCPR/C/112/D/2068/2011)ا ظـر   17واملادة 

ــة،  ــا”ينبغــ   ن ُيعتــرف بــ  باعتبــار    عةــى  ر  تابعــة لةبةدي ــ  احلمايــة مــن  “بيت ، و ن تــو ر ل
و قــرت الةجنــة  يضــا مبــا يتركــ     .(CCPR/C/106/D/2073/2011التــدخ  غــ  املشــروع )ا ظــر  

عةـى عـدم جـواز السـماح بـ        انخالء من آثار مدمرة عةى األسر واجملتمعـات احملةيـة، و صـت   
ــأوى )املرجــف   ســ (      ىلذا ــن امل ــان م ــك ســيؤدت ىل  احلرم ــد يف قضــية   .كــان ذل ويف ر ٍت مؤي

   ن قــرار جيورجوبولــوع،  شــار  ابيــان ســال يو ، عضــو الةجنــة املعنيــة إلقــون ان ســان، ىل  
النـ    ” الةجنة يف تةك القضية يقر مببد  تراب  احلقـون وعـدم قابةيتـ ا لةتجز ـة، و  ـ  يت ـق و      

السا د يف القا ون الـدو  حلقـون ان سـان املتمثـ  يف اابتعـاد عـن التقسـيم امل تعـ  واملصـطنف          
 .(3، ال قرة CCPR/C/99/D/1799/2008) “‘ ئات’لةحقون ىل  

ومف ذلك،  ان ىلطار احلقون السةبية ال   وضـحت  يـ  الةجنـة املعنيـة إلقـون ان سـان        - 40
التقــارب بــا احلقــون يف الع ــد الــدو  اخلــاص بــاحلقون املد يــة والسياســية واحلــق يف الســكن    
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الال ق ا تزال تقُصر مساءلة الدولة عةى احلاات ال  يكون  ي ا احلرمان من املـأوى  امجـا عـن    
تتخــذها الدولــة، كالترويــ   و الطــرد مــن الســكن. وهــذا انطــار يســم  لةدولــة بــأن ىلجـراءات  

تتجاه  التزاماهتا، مف ان الت من العقاب، مبعاجلة الظروف املعيشية يف مسـتوطنات الرومـا، يف   
. وهـذا يعـن  ن الط ـ  الـذت حيـرم      “ىلها ـة ن سـا يتنا  ”قضية جيورجوبولوع ال  ُوص ت بأها 

التروي   و الطرد ُيعترب ضحية ا تـ اك لةحقـون، ومـن وقـ  السـع  مـن  جـ          من املأوى بسبب
الوصول ىل  سب  ا تصاف  عالة، ولكن الط   الذت يولد يف   و ظروف احلرمان من املـأوى،  

املباشـر.   “التـدخ  ”ا حيق ل  ذلك. ومن احليوت، ىلذن،  ن ا ُتقصر اا ت اكات عةى ظـروف  
ــك الــ     ــن  ن يكــون ألولئ ــد م ــال ب ــان        ــ  ظــروف احلرم ــاة، ب ع ــن احلــق يف احلي ــون م ذين حيرم

   ااقتصادت، احلق  يضا يف احلصول عةى سب  ا تصاف  عالة. -ااجتماع  
ولــر د ااســتماع ىل   ئــة املطالبــات بــاحلق يف احليــاة الناشــئة عــن  شــكال احلرمــان     - 41

ها، عواقـب ها ةـة   املن ج ، كاحلرمان من املـأوى، وال صـ   ي ـا، وتـو   سـب  ا تصـاف بشـأ       
وهـو يعـزز نارسـة احلقـون السـةبية الـ  ا تـزال         .تتجاوز  ظام رصد معاهدات األمم املتحدة

تنكر الوصول ىل  العدالة بالنسبة ىل  لعديد مـن  خطـر ا تـ اكات احلـق يف احليـاة يف كـث  مـن        
ــان ىلطــار احلقــون الســةبية حيــد مــ     .ااجتــ ادات القضــا ية ــواع ويف كــث  مــن األويــان،   ن   

القضايا ال  حيتم   ن حيص  الضحايا  ي ا عةى املشـورة القا و يـة، ويـؤثر عةـى   ـواع احلجـ        
ال  يرج   ن يقدم ا احملامون، وحيدد القضايا ال  يرج   ن تسـتمف ىللي ـا احملـاكم، وحيـد مـن      

 .سب  اا تصاف ال  قد ُتطةب وُتمن 
ــنظم  - 42 السياســية والعامــة لةحرمــان مــن املــأوى   ىلطــار احلقــون الســةبية ااســتجابات   وي

  ــ  احلــاات الــ  ا تعتــرب  ي ــا وــاات احلرمــان املنــ ج  مــن    .والســكن غــ  الال ــق  يضــا
ا تـ اكات حلقـون ان سـان مـن جا ـب احملـاكم، وا تةقـى         بتاتـا املأوى، والسـكن غـ  الال ـق    

ــة حلقــون ا      ــة املمول ــب اجل ــات الدولي ن ســان، ووســا      ــو القــدر مــن ااهتمــام مــن جا 
انعالم، واملنظمات غـ  احلكوميـة، ومؤسسـات وقـون ان سـان، يصـعب طةـب اسـتجابات         

ومن  اوية  خرى، عنـدما   .سريعة قا مة عةى احلقون عةى املستويات السياسية  و ااجتماعية
تعاع احملاكم وهيئات وقون ان سـان، وقيقـةب، التجـارب الـ  يعيشـ ا  ولئـك الـذين هـم مـن          

راء مـن  جـ  الـدعوة عةـى     مأوى  و سكن ا ق،  ـان هـذا ككـن  ن يولـد  ثـراب حيشـد اآل      دون 
 . ساع احلقون يف اجملال السياس 
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 حنو   م  مش  لةحق يف احلياة واحلق يف السكن الال ق - رابعا 
 لةجنة املعنية إلقون ان سان بشأن احلق يف احلياة 36مشروع التعةيق العام رقم  -  لف 

( بشـأن احلـق يف   36قيام الةجنة املعنية إلقون ان سان بصياغة تعةيق عام جديد )رقم  - 43
وقـد   .احلياة يتي   رصـة هامـة نعـادة تأكيـد االتـزام بالتوصـ  ىل    ـم  مشـ  لةحـق يف احليـاة          

تةقت الةجنة تقارير من عدد كب  من منظمات اجملتمف املد ، وكذلك مـن املقـررين اخلاصـا    
ؤكـد عةـى عـدم قابةيـة احلـق يف احليـاة واحلـق يف السـكن الال ـق، والغـذاء والصـحة            السـابقا ت 

وغ مهــا مــن احلقــون ااقتصــادية وااجتماعيــة والثقا يــة لةتجز ــة، وتؤكــد احلاجــة ىل  تــداب    
ــة  ــة ملعاجلــة اا تــ اكات املن جي ــاملقررة    .(37)ىلملابي ــا لالجتمــاع ب ــا كا ي ــة وقت وخصصــت الةجن

 .(38)القة اخلاصة با احلق يف احلياة واحلق يف السكن الال قاخلاصة ملناقشة الع
ــم      - 44 ــة رق ــام لةجن ــق األو  الع  ، الصــادر يف تشــرين األول/ 36ويشــم  مشــروع التعةي

، مكو ـات ككــن  ن تشـك  األســاع لتجديـد االتـزام بالنــ   األوسـف  طاقــا،      2015 كتـوبر  
بشأن احلـق   6  يف تعةيق الةجنة العام رقم وااعتراف باالتزامات انملابية، الذت جرى تأكيد

ت ــر  التزامــات   6ومــن ذلــك مــثالب،  ن مشــروع التعةيــق يؤكــد  ــددا  ن املــادة     .يف احليــاة
لةتصـدت لة قـر املـدقف، واحلرمـان      -عناصرها طويةـة األجـ     - باعتماد استراتيجيات وبرام 

وهـو يقـر بـأن احلـق يف      . احليـاة من املأوى، وغ  ذلك من   واع احلرمان املن ج  من احلـق يف 
، مش ا ىل  قرار عكمـة البةـدان األمريكيـة الشـ   بشـأن      “احلق يف وياة كركة”احلياة يشم  

ــوارع     ــون يف الشـ ــذين يعيشـ ــال الـ ــاة لألط ـ ــق يف احليـ ــدول ىل     .(39)احلـ ــ  الـ ــروع يوجـ واملشـ
   .“زهاهتدف ىل  تيس  الظروف املال مة حلياة كركة جلميف األ راد وتعزي” ن 
غ   ن  وج  التقـدم هـذ  حنـو يـوذج  مشـ  ا تتحقـق يف  جـزاء  خـرى مـن مشـروع            - 45

ــارت املةحــق     .التعةيــق ــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول ااختي ويشــ  املشــروع ىل   ن املطالب
ت ــر  التزامــات قصــ ة األجــ  وطويةــة األجــ  عةــى     6بالع ــد، عةــى الــرغم مــن  ن املــادة   

 تصـب  البالغـات مقصـورة عةـى الظـروف الـ         .ف  ن  ـتكم ىلا ىل  األو  السواء، ا تسـتطي 
يكون  ي ا احلق يف احلياة منت كاب ا ت اكاب مباشرا جراء  عمال  و ىلغ اات مـن جا ـب الـدول،    

_________________ 

هناك عـدد مـن املسـامهات مـن املنظـور ااقتصـادت وااجتمـاع  والثقـايف قـدم ا مقـررون خاصـون سـابقون              (37) 
ــ        بشــأن احلــق يف الســكن،    ــات غ ــدقف، واملنظم ــر امل ــذاء، وال ق ــا  والصــرف الصــح ، والغ والصــحة، واملي

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/WCRightToLife.aspx احلكومية، متاوة عةى املوقف التا :

 .2016متوز/يولي   11جةسة غ  رمسية، جنيف،  (38) 

ماو الي  نخراون ض  اد     -)فيااروا    “أطفاال الواوا    ”قضاية  عكمة البةدان األمريكية حلقون ان سـان،   (39) 
 .144، ال قرة 1999تشرين الثا / و مرب  19، احلكم الصادر يف رواتيماال
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وبعبـارة  خـرى،  ـان     . و يف احلاات ال  تنطوت عةى اوتمال وشيك إلدوث ا تـ اك مباشـر  
احلقـون املؤهةـة ألن ينظـر  ي ـا القضـاء، والتطةعـات        :ة ىل   ئـتا املشروع يقسم احلق يف احليا
ىل  املقاضـاة وتـو   سـب      الةجـوء وهذ  القيود  د من ىلمكا يـة   .السياساتية غ  القابةة ل   اذ

ا تصاف  عالة لألشـخاص الـذين ا تـ ك وق ـم يف احليـاة جـراء  يـاط مؤسسـية مـن انمهـال،           
 .تتطةب استراتيجيات وبرام   طول  جال

 
 اهليئات األخرى املنشأة مبوجب معاهدات - باء 

  ـم   تستطيف اهليئات األخرى لرصد املعاهدات  يضا  ن تـؤدت دورا وامسـا يف وضـف    - 46
ــاة   ــة، مــثالب،       . مشــ  لةحــق يف احلي ــة بــاحلقون ااقتصــادية وااجتماعيــة والثقا ي  الةجنــة املعني

مسؤولة عن ت س  احلق يف السكن الال ق واحلقون األخرى يف الع د الدو  اخلاص بـاحلقون  
 ا ااقتصادية، وااجتماعية وتطبيق ا، باعتبارها مترابطـة هـ  واحلـق يف احليـاة وا ككـن  صـة      

بشـأن عمةيـات انخـالء القسـرت، اوظـت  ن عمةيـات        7ويف تعةيق الةجنة العـام رقـم    .عن 
، ويف ااستعراضات الدوريـة، قبـدمت ىلسـ امات    (40)انخالء قد تشك  ا ت اكا لةحق يف احلياة

 .هامة ل  م الت اع  با احلق يف السكن الال ق واحلق يف احلياة
الةجنــة ااقتصــادية، وااجتماعيــة والثقا يــة بــأن  جــدير بالــذكر بوجــ  خــاص ىلقــرار  و - 47

ىلعمال احلق يف السـكن الال ـق مبوجـب القـا ون احملةـ  كـث ا مـا يعتمـد عةـى اعتـراف احملـاكم            
ــاة عــن احلــق يف الســكن وغــ   مــن احلقــون       ــة  صــ  احلــق يف احلي واحلكومــات بعــدم ىلمكا ي

ت واحملـاكم، يف احلـاات الـ     وقد شـددت الةجنـة عةـى  ن احلكومـا     .ااجتماعية وااقتصادية
حيصــ   ي ــا احلــق يف الســكن الال ــق عةــى  ايــة دســتورية صــرحية، وىلن كــان احلــق يف احليــاة   
حيص  عةي ا، مةزمة بت س  احلق يف احلياة من  ج  ك الة الوصول ىل  سب  ا تصاف  عالـة يف  

   .(6و  5 قرتان ، الE/C.12/CAN/CO/6ما يتعةق باحلقون املنصوص عةي ا يف الع د )ا ظر 
وقد اعتمدت الةجنة املعنية بـاحلقون ااقتصـادية وااجتماعيـة والثقا يـة، ضـمناب، عةـى        - 48

التراب  القا م با احلق يف احلياة واحلـق يف السـكن الال ـق، مـن  جـ   ديـد وـاات احلرمـان         
ــة     ــ  ملــب  ن تعــاع عةــى ســبي  األولوي ــة م  ــوم  .مــن احلقــون ال ون املضــم” وطبقــت الةجن

املســـتويات ”، لتحديـــد 3لةحقـــون، الـــذت قبـــّدم يف تعةيق ـــا العـــام رقـــم   “األساســـ  األدف
وذكــرت  .حلقــون الع ــد، كــاملواد الغذا يــة األساســية  و املــأوى األساســ    “األساســية الــد يا

خمة ـة،، مبـد ياب،   ” الةجنة  ن الدولة، يف ظروف احلرمان املن ج  من هذ  املسـتويات األساسـية،  
   .“بالتزاماهتا مبوجب الع دبالو اء 

_________________ 

 .4(، ال قرة 1997) 7الةجنة املعنية باحلقون ااقتصادية وااجتماعية والثقا ية، التعةيق العام رقم  (40) 
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 .(41)مـداوات ومناقشـات كـث ة    “املضـمون األساسـ  األدف  ”وقد جنم عـن م  ـوم    - 49
غـ   ن هنـاك ات اقـاب     .(42) قد  عرب بعد احملاكم عن شكوك ا ىلزاء التن يـذ العمةـ  لةم  ـوم   

ــاع مــن         ــ   ــرم  ي ــا  عــداد كــب ة مــن الن ــ اكات، يف احلــاات ال ــى  ن هــذ  اا ت ــاب عة عام
واملقـررة اخلاصـة تـرى  ن التركيـز عةـى       .متطةبات احلياة األساسية، تتطةب استجابات عاجةـة 

ــ  ملــ        ــد ااوتياجــات ال ــق، مــن  جــ   دي ــاة واحلــق يف الســكن الال  ب تقــاطف احلــق يف احلي
معاجلت ا عةى حنو عاج ، سيسـاعد عةـى توضـي  التزامـات الـدول بالتصـدت ألخطـر  شـكال         

وهـذا النـ   ا يتطةـب عاولـة      .احلرمان، وـىت يف الظـروف الـ  تكـون  ي ـا املـوارد شـحيحة       
 ديــد املتطةبــات الــد يا مــن الســكن الال ــق الــ  ككــن تطبيق ــا عامليــا،   ــو يعتمــد، بــدا مــن 

   .سياق  لةتجارب املعيشة يف ما يتعةق بالقيم األساسية حلقون ان سان ذلك، عةى تقييم
من ات اقية وقون الط   تقر الدول األطراف بـأن لكـ  ط ـ  وقـاب      6ومبوجب املادة  - 50

وقـد   .متأصالب يف احلياة، وبالتزام الدول بأن تك ـ ، ىل   قصـى وـد نكـن، بقـاء الط ـ  ويـو        
ةقة باات اقية هذا احلكم ال ريد بأن  شار ىل      ىلذا كـان النـ     شرح ر يو جلنة الصياغة املتع

املتبــف ىلزاء احلــق يف احليــاة يف اات اقيــات األخــرى  كثــر ســةبية،  ينبغــ   ن يكــون هــ  الةجنــة  
 .(43)ىلملابياب، و ن يأخذ يف ااعتبار الظروف ااقتصادية وااجتماعية والثقا ية

 استعراضــاهتا الدوريــة، ىل  ربــ  احلــق يف احليــاة وقــد ذهبــت جلنــة وقــون الط ــ ، يف - 51
والبقاء والنماء، باحلق يف السـكن الال ـق، وإلمايـة األط ـال مـن عمةيـات انخـالء، وا سـيما         

وتناولـت الةجنـة    .(44)(CRC/C/IDN/CO/3-4ىلذا كا ت ستؤدت ىل  احلرمان من املـأوى )ا ظـر   
احلياة وارت اع معـدات اا تحـار لـدى      يضاب مسألة التعر  بص ة خاصة ا ت اكات احلق يف

ووــددت الةجنــة احلــق يف  .(CRC/C/FJI/CO/2-4األط ــال الــذين يعيشــون يف الشــوارع )ا ظــر 
 .(45)احلياة بوص    ود األوكام الر يسية يف مشروع التعةيق العام املتعةق بأط ال الشوارع

_________________ 

 (41) Sandra Liebenberg, “Socioeconomic rights: revisiting the reasonableness review/minimum core 

debate”, in Stu Woolman and Michael Bishop, eds., Constitutional Conversations (Pretoria University 

Law Press, 2008). 

و الصحة نخراودن  اد ة اة العمال مان أجال العات  نجهاا          قضية نزداحملكمة الدستورية جلنوب   ريقيا،  (42) 
 .2002متوز/يولي   5، احلكم الصادر يف أروى

 (43) Sharon Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child  (The 

Hague, the Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 1999). 

 (44) CRC/C/IDN/CO/3-4. 

: املوقـف التـا    ، متـاح عةـى  “Outline general comment on children in street situations” جلنة وقون الط ـ ،  (45) 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/ChildrenInStreetSituations.aspx. 

http://undocs.org/ar/CRC/C/IDN/CO/3-4
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تسـتن  هبمـا ات اقيـة وقـون     واحلق يف احليـاة واحلـق يف الكرامـة مهـا قيمتـان  ساسـيتان        - 52
ىل   ن الغـر  مـن هـذ  اات اقيـة هـو تعزيـز اوتـرام         3وتش  املـادة   .األشخاص ذوت انعاقة

ىلشــارة عــددة ىل  االتزامــات  10وتتضـمن املــادة   .الكرامـة األصــيةة لألشــخاص ذوت انعاقــة 
طراف من جديـد  ن  وه  تنص عةى  ن تؤكد الدول األ .انملابية يف ما يتعةق باحلق يف احلياة

لك  ىل سان وقاب  صيالب يف احلياة، و ن تتخذ مجيـف التـداب  الضـرورية لضـمان متتـف األشـخاص       
 يجـب  ن ت سـر مجيـف املـواد      .ذوت انعاقة  عةيـا هبـذا احلـق عةـى قـدم املسـاواة مـف اآلخـرين        

ــواردة يف اات اقيــة بطريقــة تت ــق وتةــك القــيم األساســية، مبــا يف ذلــك املــادة          )ىلمكا يــة  9ال
)العــيش املســتق   19)وــاات اخلطــر والطــوارئ ان ســا ية(، واملــادة   11الوصــول(، واملــادة 

 .)تو   مستوى معيش  و اية اجتماعية مال ما( 28واندماج يف اجملتمف(، واملادة 
ــد ت تتعامــ  مــف       - 53 ــة تكــون قــد ب ــة إلقــون األشــخاص ذوت انعاق ــة املعني تكــاد الةجن

لةحيـاة اجملتمعيـة،    ، وعدم تقدمي الدعمغ  الال ق بتاتابالغات املتعةقة بالسكن مسا   معاجلة ال
ــ  ظــروف املاليــا مــن       ــة، وا عــدام الســكن املتيســر، وهــو مــا تتســم ب وانقامــة يف دور الرعاي

غ   ن الةجنة شددت يف استعراضاهتا الدورية، عةـى  مهيـة التزامـات     .األشخاص ذوت انعاقة
ــة شــامةة نعمــال احلــق يف الســكن        ــذ اســتراتيجيات  عال ــة لتن ي ــدول باختــاذ خطــوات ىلملابي ال
واحلمايــة ااجتماعيــة، ومعاجلــة املســا   احملــددة الــ  تــؤثر عةــى النســاء وامل ــاجرين والشــباب  

 .ذوت انعاقة
مـن اات اقيـة الدوليـة حلمايـة وقـون مجيـف العمـال امل ـاجرين و  ـراد           9املادة وتؤكد  - 54

 . ســرهم وجــوب تــو   احلمايــة القا و يــة لةحــق يف احليــاة لةعمــال امل ــاجرين و  ــراد  ســرهم   
ووج ت الةجنة املعنية إلقون العمال امل اجرين اا تبا  ىل  ا ت اكات احلق يف احلياة يف سـيان  

قسرت لةم اجرين من وديقة عامة يف بوينو آيرع، ويـث  سـ ر ذلـك عـن     عمةيات الطرد ال
 .(19، ال قرة CMW/C/ARG/CO/1و اة شخصا )ا ظر 

ــر ة  رصــة ألن تنظــر، يف ىلطــار         - 55 ــز ضــد امل ــى التميي ــة بالقضــاء عة ــة املعني و تيحــت لةجن
ملـر ة واملرتبطـة   سوابق ا القضا ية، يف التـزام الـدول األطـراف بالتصـدت لةت ديـدات الـ  تواجـ  ا       

بعدم توا ر السكن. ويف قضية السيدة  .ت. ف. ضد هنغاريا،  ظـرت الةجنـة يف ظـروف امـر ة     
ــا.           ــى وياهت ــة عة ــت خا   ــا، وكا  ــب زوج  ــن جا  ــربح م ــالن تعرضــت لةضــرب امل ــدي ا ط  ل

تتمكن من اا تقال ىل  مأوى لعدم وجود  ماكن متاوة نيواء ط ة ا الذت كـان يعـا  مـن     ومل
ــة. ــازة مزنهلــا مراعــاةب حلقــون زوج ــا يف       ىلعاق ــة  ن متــن   .ت. وــق وي ور ضــت احملــاكم احملةي

املةكية. ور ت الةجنة  ن وقون ان سان لةمـر ة يف احليـاة والسـالمة اجلسـدية والعقةيـة ا ككـن       
 ن يضحى هبا لصاحل وقون  خرى، مبا يف ذلك احلق يف املةكية واحلق يف اخلصوصية. و وصـت  
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تخذ هنغاريا تداب  ىلملابية لتصحي  والة السيدة  . ت، من  ج  تو    اية   ضـ   الةجنة بأن ت
لةنساء بوج   عم، ولك الة تـو   بيـت آمـن نت.ش تعـيش  يـ  مـف  وادهـا،  ضـال عـن تـأما           

 .(46)  قة لةط ةا، وتقدمي مساعدة قا و ية وتعويضات عما وقف من ا ت اكات حلقوق ا
م احلــق يف احليــاة واحلــق يف الســكن الال ــق يف القــا ون الــدو    واــة مصــدر غــن ل  ــ  - 56

وهـ    .من ىلعالن األمم املتحدة بشأن وقون الشعوب األصـةية  7حلقون ان سان، وهو املادة 
احلق يف احلياة والسالمة البد يـة والعقةيـة واحلريـة واألمـان     ”تؤكد  ن أل راد الشعوب األصةية 

ــن    ا”، و ن لةشــعوب األصــةية  “الشخصــ  ــة وســالم و م ــيش يف وري حلــق اجلمــاع  يف  ن تع
وينطــوت وضــف هــذ  احلقــون وتطبيق ــا عةــى ىلمكا يــة تعزيــز   ــم   .“بوصــ  ا شــعوبا متميــزة

األبعاد ااجتماعية لةحق يف احلياة، والت اعـ  بـا البعـدين اجلمـاع  وال ـردت مـن هـذا احلـق؛         
   .ألراض   و األقاليم  و املواردوككن  يضا  ن يولدا ردا سريعا عةى ا ت اكات احلقون يف ا

 
 ااجت اد القضا   عةى الصعيد انقةيم  - جيم 

ب ض  اجت اداهتا القضا ية عةـى مـدى العقـدين املاضـيا، وضـعت احملكمـة األمريكيـة         - 57
)احلـق يف احليـاة(    4( يف سيان املـادة  vida digna) حلقون ان سان م  وم الـحق يف وياة كركة

وقــد جـرت انشـارة ىل  هــذا امل  ـوم ألول مــرة يف     .األمريكيــة حلقـون ان سـان  مـن اات اقيـة   
) يــاغران مــوراليو وآخــرون( ضــد     “ ط ــال الشــوارع ”التــار   يف قضــية   قــرار احملكمــة 

   :غواتيماا، ورمبا مل يعرب عن  مبث  هذ  اجلودة يف  ت مكان آخر
ونارســة هــذا احلــق احلــق يف احليــاة هــو وــق  ساســ  مــن وقــون ان ســان،     

وىلذا مل حيتــرم هــذا احلــق،  جميــف  . ساســية ملمارســة مجيــف وقــون ان ســان األخــرى 
وبـالنظر ىل  الطبيعـة اجلوهريـة لةحـق يف احليـاة،  ـان الـن            .احلقون تصب  بـال معـ   

ــة   ــة تصــب  غــ  مقبول ــاة      .التقييدي ــان احلــق األساســ  يف احلي ــث اجلــوهر،   ــن وي وم
ىل سان يف  ا حيرم من ويات  تعس اب، ب  ووقـ  يف  ا كنـف   يشم   حسب وق ك   ا

والدول مةزمة بضـمان   .من ىلمكا يات الوصول ىل  الظروف ال  تك   ل  وياة كركة
هتيئة الظروف املطةوبة ملنف ودوث ا ت اكات هلذا احلق األساسـ ، وا سـيما واجـب    

 .منف موظ ي ا من ا ت اك هذا احلق
ــت احملكمــة   - 58 ــد طبق ــاة كركــة )     وق ــد  احليــاة احلــق يف وي ــدد مــن  vida dignaمب ( يف ع

  ــ  قضــية  .الســياقات األخــرى، مبــا يف ذلــك مطالبــات الشــعوب األصــةية بأراضــ   جــدادها 
_________________ 

، الســيدة  . ت. ضــد هنغاريــا،    2/2003املعنيــة بالقضــاء عةــى التمييــز ضــد املــر ة، الــبالغ رقــم          الةجنــة  (46) 
 .2005كا ون الثا /يناير  26
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ساوهوياماكسا ضد باراغوات، عةى سبي  املثال، ُشـّرد  وـد  تمعـات الشـعوب األصـةية مـن       
ن احلصــول عةــى الســكن الال ــق    وبــدو . راضــي م، وُتركــوا ليعيشــوا عةــى جا ــب الطريــق     

واخلــدمات األساســية، مبــا يف ذلــك ميــا  الشــرب والصــرف الصــح  والرعايــة الصــحية،  ــان    
ــ ا، مرتبطــةب بالتشــرد والعــيش بــال مــأوى       .كــث ين منــ م مــاتوا مــن  مــرا  ككــن الوقايــة من
 وخةصــت احملكمــة ىل  وــدوث ا تــ اك لةحــق يف احليــاة، يف ضــوء الظــروف املاديــة الــ  كــان  
يعيش  ي ا   راد  تمف الساوهوياماكسا، وظةوا يعيشون  ي ا،  ضال عن و ـاة عـدة  شـخاص    

 .(47)بسبب تةك الظروف

  ــ  ىلعــالن بريتوريــا بشــأن احلقـــون      .واعُتمــدت ُ ُ ــ  ناثةــة يف النظــام األ ريقـــ      - 59
ون ان سـان  ااقتصادية وااجتماعية والثقا ية، ات قت الدول األطراف يف امليثان األ ريق  حلقـ 

والشعوب عةى  ن احلقـون ااجتماعيـة وااقتصـادية، مبـا يف ذلـك احلـق يف السـكن، ملـب  ن         
   :تقر  يف امليثان يف ضوء انشارات ىل  احلق يف احلياة، بأن ذكرت اآلش

احلقون ااقتصـادية وااجتماعيـة والثقا يـة املنصـوص عةي ـا صـراوة مبوجـب          
ااقتران مف احلقون األخرى يف امليثان، كـاحلق يف احليـاة   امليثان األ ريق ، وا ُتقر  ب

واوترام الكرامة ان سا ية املتأصةة، تعن ااعتراف بـاحلقون ااقتصـادية وااجتماعيـة    
األخرى، مبا يف ذلـك احلـق يف املـأوى واحلـق يف التغذيـة األساسـية واحلـق يف الضـمان         

 .(48)ااجتماع 
الةجنة األ ريقية حلقـون ان سـان والشـعوب يف قضـية      واستند ىلعالن بريتوريا ىل  قرار 

موااااز العمااال مااان أجااال ايقاااوق االجتماعياااة ناالقتصااااردة نموااااز ايقاااوق االقتصااااردة       
ـــ   .ناالجتماعياااة  اااد  ي  داااا  ــدهور البيئ ــة ىل   ن التـ ــت الةجنـ ــيش يف  ”  وخةصـ ــ  العـ جعـ

 .“ ثر عةى وياة  تمـف  وغـو  بكامةـ    ” ، و ن تدم  األراض  واملزارع“ وغو يال د كابوسا
 .(49)“ هم وقون ان سان مجيع ا، وهو احلق يف احلياة، قد ا ُت ك”وخةصت الةجنة ىل   ن 

_________________ 

 (47) Inter-American Court of Human Rights, Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay , 

judgment of 29 March 2006. 

 (48) African Commission on Human and Peoples’ Rights, Pretoria Declaration on Economic, Social and 

Cultural Rights in Africa (2004), para. 10. 

 (49) African Commission on Human Rights and People’s Rights, Social and Economic Rights Action Center 

and Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, 27 October 2001, para. 67. 
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احلــق يف املــأوى ”وتؤكــد الةجنــة األوروبيــة لةحقــون ااجتماعيــة باســتمرار عةــى  ن   - 60
 .(50)“ن سـا ية لكـ  شـخص   يرتب  ارتباطا وثيقا باحلق يف احليـاة وبـاحلق يف اوتـرام الكرامـة ا    

ويف هــذا الســيان،  ــان الةجنــة مل تتنــاول ا تــ اكات احلقــون املرتبطــة بعمــ  الدولــة  حســب،  
كــانخالء، مــثالب، بــ   صــدرت قــرارات بعيــدة األثــر بشــأن اا تــ اكات املن جيــة، و كــدت     
، وجود التزامات بوضف وتن يذ اسـتراتيجيات وتشـريعات وطنيـة ملعاجلـة احلرمـان مـن السـكن       

 .(51)والسكن غ  الال ق
واعتمدت احملكمة األوروبية حلقون ان سـان هجـا  كثـر تقييـدا ىل  وـد مـا يف تنـاول         - 61

مـن اات اقيـة األوروبيـة     2وقد يعزى ذلك ىل  كوها مةز مة بةغة صـياغة املـادة    .احلق يف احلياة
الـ  هـ   شـكال متعمـدة،     حلقون ان سان، ال  تش  ىل   شكال احلرمان من احلق يف احليـاة،  
غ   ن احملكمـة، وـىت ضـمن     .وترى  ن احلكم يتناول  ساسا استخدام القوة من جا ب الدولة

تةــزم ” ُتعتــرب  وــد  هــم األوكــام األساســية يف اات اقيــة، و  2هــذ  احلــدود، تؤكــد  ن املــادة  
اخلطـوات املناسـبة   الدولة ا باامتناع عن ىلزهان األرواح املتعمد وغ  املشـروع، بـ  وباختـاذ    

ــ ا    ــك اخلاضــعا لوايت ــاة  ولئ ــا   .(52)“لضــمان وي ــديز ضــد تركي ، ر ت (53)ويف قضــية  و  ية
احملكمة  ن عدم قيام السةطات بك  ما يف وسع ا حلماية سـكان مسـتوطنة عشـوا ية، بـالقرب     
ىل  من منطقة مجف القمامة، من املخاطر ال ورية واملعرو ـة حلـدوث ا  جـار لغـاز امليثـان،  دى      

 .ودوث ا ت اك لةحق يف احلياة
 

 ااجت اد القضا   احملة  - دال 
توو  التجارب عةى املستوى احملة  بأن املطالبة باحلق يف السكن الال ـق والبـت  ي ـا     - 62

حيققان  كرب قدر من ال عالية عندما يكون هـذا احلـق مرتبطـاب بـاحلق يف احليـاة ومبـادئ وقـون        
_________________ 

 (50) European Committee of Social Rights, European Roma and Travellers Forum v. France , complaint 

No. 64/2011, decision on the merits, 24 January 2012, para. 126, and Conference of European Churches 

(CEC) v. Netherlands, complaint No. 90/2013, 21 January 2013. 

 European Committee of Social Rights, European Federation of National Organisationsا ظر، مثالب، (51) 

Working with the Homeless (FEANTSA) v. France, complaint No. 39/2006, decision on admissibility, 

19 March 2007, and European Roma Rights Centre v. Bulgaria, complaint No. 31/2005, decision on the 

merits, 18 October 2006. 

(، احلكـم الصـادر   14/1997/798/1001، ) اد املم ةاة املتحادإل    LCB قضاية احملكمة األوروبية حلقون ان سان،  (52) 
 .36 ، ال قرة1998 يو ي /وزيران 9 يف

، احلكـم الصـادر   48939/99، الطةـب رقـم   قضية أن  د ددز  اد تواياا  احملكمة األوروبية حلقون ان سان،  (53) 
 .2004تشرين الثا / و مرب  30يف 
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ووــىت يف الوايــات القضــا ية الــ  ُيســةحلم  ي ــا بــاحلق يف الســكن   .ان ســان األساســية األخــرى
الال ق باعتبار  وقاب قا ماب بذات ،  ان  قيق ال عالية يف املطالبة هبذا احلق والتقاض  بشأ   عـادة  

 احملكمـة الدسـتورية يف    .ما يعتمـد عةـى ااعتـراف بصـةت  املتأصـةة بالكرامـة وبـاحلق يف احليـاة        
ةى سبي  املثال، ختةت عن اعتماد هـ  متـروٍّ يف البـت يف القضـايا، والتزمـت      جنوب   ريقيا، ع

ظرو ـا  ”بتقييم مدى معقولية التداب  انملابية ال  تتخذها احلكومات، وذلك عندما واج ـت  
كا ــت تعــيش  ي ــا آيــرين غروتبــوم و تمع ــا احملةــ  ) ــت مشــمعات لدا نيــة يف     “ا تطــان

ــا   و خــدمات الصــرف الصــح (، وهــو مــا يتنــاقد    ة يميــدان لأللعــاب الرياضــ  ي تقــر ىل  املي
   .(54)تناقضا صارخا والقيم الدستورية لةكرامة واملساواة واحلرية

وعةى الرغم من  ن دستور اهلند ي صـ  احلـق يف احليـاة باعتبـار  وقـا  ككـن التقاضـ          - 63
العامـة،  قـرت احملكمـة     بشأ   عن احلق يف السكن الذت يـرتب  بالتوجي ـات يف  ـال السياسـة    
   :، قا ةة  ن1981العةيا لة ند استحالة ال ص  با هذين النوعا من احلقون منذ عام 

احلق يف احلياة يشـم  احلـق يف العـيش بكرامـة ان سـان وكـ  مـا يرا قـ ،  ت           
ضروريات احلياة األساسية كتوا ر القدر الكـايف مـن الغـذاء واملةـبو واملـأوى ومرا ـق       

الكتابة والتعب  عن الن و بأشـكال متنوعـة، ووريـة التنقـ  وااخـتالط بـبن       القراءة و
   .(55)البشر ومعاشرهتم

و عقب هذ  القضية عدد من القرارات احلامسة، مبا يف ذلك القـرارات الـ  اختـذت يف     
قضية  ولغا تيةةيو ال   بقر صراوة  ي ا بأن احلق يف سـب  العـيش جـزء ا يتجـز  مـن احلـق يف       

( الـ  ذهبـت احملكمـة  ي ـا     Shantistar Builders Societyاة؛ وقضية  تمف بّنا   شا تيستار )احلي
ــاة  ــ    ... يأخــذ معــ  يف مســ ت  ” ىل   ن احلــق يف احلي ؛ وقضــية (56)“ســكنا معقــواب لةعــيش  ي

كامية  سينغ ضد واية  وتـار بـراديش، الـ  ُ ظـر  ي ـا يف التزامـات الوايـة مبوجـب انعـالن          
  حلقون ان سان والع ـد الـدو  اخلـاص بـاحلقون ااقتصـادية وااجتماعيـة والسياسـية،        العامل

احلق يف املأوى عندما يستخدم شرطاب  ساسيا من شروط احلق يف احليـاة،  ينبغـ    ” ولووظ  ن
 .(57)“ ن يعترب بأ   مك ول كحق  ساس 

_________________ 

 (54) Constitutional Court of South Africa, Government of the Republic of South Africa and Others 

v. Grootboom and Others, judgment of 4 October 2000. 

 (55) Supreme Court of India, Francis Coralie Mullins v. the Administrator, Union Territory of Delhi and 

Others, judgment of 13 January 1981. 

 (56) Supreme Court of India, Shantistar Builders v. Narayan Khimalal Totame, (1990) 1 SCC 520, para 9. 

 (57) Supreme Court of India, Chameli Singh v. State of UP, 1996 (2) SCC 549, judgment of 15 December 1995. 
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زام يف بعــد  وكــام وتصــطبغ العدالــة بنوعيــة  ريــدة مــن التعــاطف وان ســا ية واالتــ   - 64
احملكمــة العةيــا يف اهلنــد، ىلذ تعمــ  هــذ  احملكمــة مباشــرة مــف احلقــا ق الــ  يعيشــ ا مقــدمو           

واحملاكم، بت س ها احلـق يف احليـاة    .البالغات، لتنظر يف ما ىلذا كان وق م يف احلياة قد ا ت ك
ت، يف عةى     يشم  احلق يف السكن، تكـون قـد اسـتجابت لةحركـات ااجتماعيـة، وتصـر       

وهـذ  األوكـام مـث ة لالهتمـام، لقـدرهتا       .الوقت ذات  كعام  وـا ز عةـى اا ـدماج السياسـ     
عةــى  ن تبعــث احليــاة يف طمووــات ميثــان األمــم املتحــدة وانعــالن العــامل  حلقــون ان ســان   

 .وىلعالن وبر ام  عم   يينا
( كــال مــن احلــق يف احليــاة واحلــق يف الســكن  2010ويشــم  دســتور كينيــا اجلديــد ) - 65
وقـد  كـدت احملـاكم الكينيـة      .سر والال ق باعتبارمها من احلقون ال  ككن املقاضاة بشأهايامليت

  ـ  قضـية    .  ما متكامال لةعالقـة بـا هـذين النـوعا مـن احلقـون مبوجـب الدسـتور اجلديـد         
ــة عــن   غاريســا، عةــى ســبي  ا  ــال، قبــدمت شــكوى بان اب شخصــاب تعرضــوا لةطــرد   1 122ملث

واوظت احملكمة العةيـا   .بووشية من  راٍ  كا وا يقيمون عةي ا منذ  ربعينيات القرن املاض 
 ن دستور كينيا يعترف جبميف وقون ان سان باعتبارها وقوقاب ككن التقاض  بشـأها، مشـ ةب   

ــذين يعيشــون مــن دو   ــاع ال ــة    ”ن ىل   ن الن ــاة األساســية عرومــون مــن الكرام ضــرورات احلي
وخةصـت احملكمـة ىل   ن عمةيـات الطـرد ا تـ كت احلـق        .(58)“ان سا ية، واحلريـة، واملسـاواة  

ــاة ويف الســكن الال ــق، و  ــة عةــى ىلعــادة املطــالبا ىل      يف احلي ــاب ملــرب الدول صــدرت  مــراب زجري
وكـذلك، يف قضـية    .ومرا ـق  خـرى هلـم    راضي م وىلعـادة بنـاء منـازهلم  و تـو   سـكن بـدي        

سا روز  يوما، وه  قضية ىلخالء واسعة النطان، ر ت احملكمة العةيـا  ن وـاات انخـالء الـ      
جرت من دون مشاركة ذات معـ  مـن جا ـب  ولئـك املتـأثرين هبـا، ومـن دون تـو   مـأوى          

ةـى  ن تكـون خطـ     و صـرت احملكمـة ع   .بدي ، ىليا تنت ك احلق يف احلياة ويف السـكن الال ـق  
 .(59)ىلعادة التوطا مت قة واحلق يف وياة كركة

وقد  وـرزت احملكمـة الدسـتورية يف كولومبيـا  يضـا تقـدما كـب ا يف   ـم الصـةة بـا            - 66
ــق   ــاة واحلــق يف الســكن الال  ــار   .احلــق يف احلي ــم     ــ  قرارهــا الت ــزام   T-025رق بشــأن االت
اخةيـا،  كـدت احملكمـة الدسـتورية  ن احلـق يف احليـاة       الدستورت مبعاجلة اوتياجات املشردين د

يتطةب تداب  ىلملابية، وهـ  تـداب  كـث  منـ ا ا ككـن تن يـذ  ىلا عةـى مـدى  تـرة مـن الـزمن            
_________________ 

 (58) High Court of Kenya, Ibrahim Sangor Osman and Others v. the Hon. Minister of State for Provincial 

Administration and Internal Security and Others, constitutional petition No. 2 of 2011, judgment of 

16 November 2011. 

 (59) High Court of Kenya, Satrose Ayuma and Others v. the Registered Trustees of the Kenya Railways Staff 

Retirement Benefits Scheme and Others, petition No.65 of 2010, judgment of 26 August 2013. 
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ــة،       ــا يف  ــاات انســكان والوصــول ىل  املشــاريف ان تاجي ــة اوتياجــات املشــردين داخةي لتةبي
 .(60) يةوالرعاية الصحية، والتعةيم، واملعو ة ان سا

  
 ااستنتاجات والتوصيات ااستراتيجية :ب  املض  قدماُس -خامسا  

ــب       - 67 ــق مــن جا  ــاة واحلــق يف الســكن الال  التطــورات احلاصــةة يف   ــم احلــق يف احلي
اهليئات انقةيمية واحملـاكم احملةيـة تـو ر  رضـية متينـة اعتمـاد هـ  مووـد ىلزاء هـذ  احلقـون           
عةى الصعيد الدو ، مبا يت ق واملبـادئ املتعةقـة بعامليـة هـذ  احلقـون وعـدم قابةيتـ ا لةتجز ـة         

 صحاب احلقـون الـذين يعيشـون    هو وجوب انصغاء ملطالبات م من ذلك، وترابط ا. واأله
بـد لةنظـام الـدو      هلـا. وا وااسـتجابة   الصةة بـا احلـق يف احليـاة واحلـق يف السـكن الال ـق      

 مقاوماب هلا.  حلقون ان سان من  ن يكون را داب لةمس ة حنو   م  مش  هلذ  احلقون، ا
ــا يســتحق      وينبغــ   ن تكــون  قطــة اا  - 68 ــاة هــ  م  طــالن ل  ــم  طــان احلــق يف احلي

 بتاتـا  احلرمان من املأوى، والسكن غ  الال ق  . صحاب هذ  احلقون، ا  سباب ورماهم
قد يكو ان  تيجة ىلجراءات تؤدت ىل  انخالء والتروي ، ولكن ما قد ينتجان بن و القـدر  

اد واحلرمــان عةــى الصــعيد   عــن عــدم معاجلــة األيــاط املن جيــة الطويةــة األجــ  لالســتبع       
 :بالضـرورة هـ    سـ ا   الضـحية    ـا يعا ي الـ  احلرمـان  مظـاهر  ومف ذلك،  ان  .ااجتماع 

   .وورمان من الكرامة واألمن  مرا  ككن الوقاية من ا، ووياة، قص ة،
وتقييم ما ىلذا كا ـت الـدول قـد ا تـ كت وقوقـاب يف هـذ  الظـروف ا يعـن النظـر           - 69

ا ت ىلجراءات الدول قـد سـببت ورما ـاب مـن احليـاة، بـ ، وهـو األهـم،          حسب  يما ىلذا ك
 يما ىلذا كا ت انجراءات ال  ككن يف ودود املعقول  ن ُيتوقف من الدول اختاذها ملعاجلـة  

وبعـــد ا تـــ اكات احلـــق يف احليـــاة ويف الســـكن الال ـــق ككـــن  ن ختضـــف  .هـــذا احلرمـــان
وةواب طويةة األمد، ولكن، بصـرف النظـر   لال تصاف ال ورت؛ وهناك آخرون قد يطةبون 

عـن ذلـك، ا بـد مـن ك الـة الوصــول ىل  العدالـة، وا بـد مـن ىلعمـال احلـق يف احليــاة ويف           
 .السكن الال ق

 مـن شــأن تضـييق  طــان احلــق يف احليـاة ليصــب  ىلطــاراب لةحقـون الســةبية  ن وــرم      - 70
ويف العديـد   .امةة هلذا احلـق األساسـ   املاليا من األ راد، احملروما بال ع ، من احلماية الك

من السياقات احملةية، قد ا يكون احلق يف السـكن مكرسـا يف القـا ون، وا تتيسـر املطالبـة      

_________________ 

 (60) Constitutional Court of Colombia, decision T-025 of 2004   : ــا ــف التــــ ــى املوقــــ ــبا ية عةــــ ــاح بانســــ  . متــــ
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm. 
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ويف هــذا الســيان،  ــان  .بــ  مباشــرة، بينمــا يبــدو احلــق يف احليــاة بــارزا يف معظــم الدســات  
مأوى،  و يعا  من  وجـ   الت س  الضيق لةحق يف احلياة قد كنف الشخص الذت يعيش بال 

ومـن   .قصور شديدة يف سكن ، من تقدمي  ت مطالبة  ياب كا ت يف ما يتعةق إلقون ان سـان 
 اوية  خرى، عندما يكون احلق يف السكن الال ق عميا صراوة بص ت  وقاب دستوريا قا مـاب  

 .احلق يف احليـاة بذات ،  ان احملاكم تستطيف ىل  اذ  مبزيد من ال عاليـة عنـدما يكـون مرتبطـاب بـ     
وىلقامة هذ  الرابطة تتي  لةمحاكم  ن تقّيم عةى حنو   ض  ما ىلذا كان قـد جـرى ختصـيص    

 .موارد كا ية واختذت تداب  معقولة و قاب لةقيم األساسية حلقون ان سان
وبعــد مــرور عســا عامــا عةــى ال صــ  بــا وقــون ان ســان الدوليــة يف الع ــدين،  - 71

موضــف جيــد اســتعادة   ــم مووــد وشــام  حلقــون ان ســان،         تقــف األمــم املتحــدة يف  
ولةتأكيد عةى  ن احلق يف احلياة يشـم  احلـق يف احلصـول عةـى مكـان لةعـيش  يـ  بكرامـة         

ولـدى الةجنـة املعنيـة إلقـون ان سـان  رصـة لتأكيـد هـذا ال  ـم           .و من، بعيداب عـن العنـف  
ولـدى الةجنـة    .36يق ـا العـام رقـم    املتكام  لةحق يف احلياة يف سيان ىلعدادها اجلارت لتعة

املعنية باحلقون ااقتصادية وااجتماعية والثقا يـة  رصـة، مبوجـب بروتوكوهلـا ااختيـارت،      
لتسةي  الضوء عةى الصةة القا مة با احلق يف احلياة واحلق يف السـكن الال ـق يف التجربـة    

ولــدى اهليئــات األخــرى لرصــد املعاهــدات  رصــة لك الــة اســتنارة   ــم احلــق يف    .املعيشــة
احليــاة واحلــق يف الســكن الال ــق بتجــارب األشــخاص ذوت انعاقــة، والنســاء، واألط ــال، 
وامل ـاجرين، واألقةيـات العرقيـة، والشـعوب األصـةية، واملطالبـات ال ريـدة لكـ  مـن هــذ           

 .ال ئات، يف مجةة  مور  خرى
ــ  - 72 ــا احلــق يف ا   غ ــة ب ــادة الووــدة احلقيقي ــق،      ن ىلع ــاة واحلــق يف الســكن الال  حلي
ككن  ن تتم ىلا باستجابة عاملية، تقودها الدول، مبا يف ذلك اجملالو التشريعية واحملـاكم   ا

 .ومؤسسات وقون ان سان واجملتمف املد 
وملــب عةــى الــدول معاجلــة مســا   الســكن غــ  الال ــق واحلرمــان مــن املــأوى           - 73

ــاة    ساســية مــن مســا    مســا    واعتبارهــا ــاحلق يف احلي يف  -وقــون ان ســان، ومرتبطــة ب
القوا ا، والسياسات احملةيـة، ويف املبـادرات الدوليـة، مبـا يف ذلـك خطـة التنميـة املسـتدامة         

وملــب عةــى الــدول  يضــا  ن ذــرت دارســة       .ة، واخلطــة احلضــرية اجلديــد  2030لعــام 
مست يضة لةتشريعات واملمارسـة القضـا ية والسياسـات العامـة لك الـة عـدم قصـر احلـق يف         

وملـب عةـى الـدول  ن تعتـرف رمسيـا بـأن احلـق يف         .احلياة عةى وجود ىلطـار حلقـون سـةبية   
القـدرة عةـى   الة احلياة يشم  احلق يف مكان لةعيش يف كرامة و من، بعيداب عن العنف، وك 

ىل  العدالــة جلميــف ضــحايا ا تــ اكات احلــق يف احليــاة، مبــا يف ذلــك تةــك املرتبطــة     الةجــوء
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وملــب عةــى احلكومــات  ن تك ــ  اندمــاج   .باحلرمــان مــن املــأوى وبالســكن غــ  الال ــق  
ال عـــال لسياســـات انســـكان، واحلمايـــة ااجتماعيـــة مـــف  طـــر وقـــون ان ســـان وآلياهتـــا 

ذــرت صــياغة سياســات انســكان عةــى الوجــ  الصــحي  وــول تن يــذ    ومؤسســاهتا، إليــث
ــات الوصــول ىل  ســب  اا تصــاف        ــدرج ىلمكا ي ــية، وُت ــون ان ســان األساس ــات وق التزام

 .ال عالة ضمن تصميم الربام  وتن يذها
وينبغ  لةمؤسسـات الوطنيـة حلقـون ان سـان  ن تةتـزم بصـورة مشـتركة بـالتخة           - 74

 ئات احلقون، و ن تعيد النظر يف واياهتا وبرا  ـا، لك الـة ىليـالء     عن التقسيم الزا ف با
رمـان ااجتمـاع  وااقتصـادت،    ااهتمام الكامـ  ا تـ اكات احلـق يف احليـاة، املرتبطـة باحل     

 .الال ق يف ذلك احلرمان من املأوى، ومن السكن مبا
ء عمةيـات  ويتعا عةـى منظمـات وقـون ان سـان، ونـو  وقـون ان سـان، ىلجـرا         - 75

مراجعة ألولوياهتا وبرا  ا، لتقييم ما ىلذا كان يوجـ  اهتمـام كـاف  ومـوارد كا يـة ألولئـك       
وينبغ  ىليالء مزيد من ااهتمام ىل  تقيـيم   .الذين ا ت ك وق م يف احلياة ووق م يف السكن

ما ىلذا كا ـت الـدول قـد اختـذت تـداب  معقولـة لةـرد عةـى اا تـ اكات املن جيـة لةحـق يف            
وينبغ  وضف مبادرات لةتقاض  ااستراتيج ، ومبـادرات  خـرى    .كن واحلق يف احلياةالس

ومتويةـ ا ليتحقـق، عةــى  سـاع منــتظم، اعتـراف  وتقــدم  و ايـة،   ضــ  لةمطالبـات املتعةقــة       
،  و  ولئـك  بتاتـا ال ـق  السـكن غـ    الدقف ويف املـ  قـر  الباحلقون ألولئك الذين يعيشـون يف  

 .الذين ا مأوى هلم

 


