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 حقوق اإلنسان مجلس
 والثالثونالدورة الحادية 

 من جدول األعمال 3البند 
 المدنية والسياسية واالقتصادية  ،تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
   

تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصرر الحرق فري   
 التمييز في هذا السياقمستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم 

 
 مذكرة من األمانة  

 
يشــف ا األما ــ  يل إىلــل  ح وقــإل ساــال ار رــال التافيــف املااهــىلقر الــ   وهــقت  املاــف ة  

اخلاص  املقنىل  بالركن الالئق كقنصف مـن عناصـف ا ـق س مرـتاي مقىلشـر منااـق وبـا ق س عـد  
. و ــد ا املاــف ة 25/17 طبىلاــال لاــفا  ا قــإل التمىلىلــيف س اــ ا الرــىلال  لــىلالا ذفســ   الــ   يعد ــ  

اخلاصــ  س اــ ا التافيــف اــاافة التشــفز باصــيةا يحمــ  عاملىلــ  س ساــال ار رــال  ــف ب  ا  با ــال مبا ــفال 
بتيفايـد عــد  املرــاواة س الوــفوة واألمــاله  واــر اـاافة  تطق ــق ااتمامــال عــاجالل. و ن ــف املاــف ة اخلاصــ  

خياقـا  الـدول س التقامـل مـ  كـل مـن ال ـفوا اليفزيـ  ومـ   ائيــ  س كىلـ  يل التشـفز يـنعم عـن  
مـن األاـباا اكىلكقىلـ   سىلـت عقـم عـن مرـ ولىلتةا عـن ا مايـ  ا جتماعىلـ   ذضكـم سبـل امل ـا ب  
وا اــتوما  س القاــا  عقــم ،ا حمــا  ذحفمــا عــدزال متيفايــدال مــن النــاا مــن ا صــال عقــم ي   ــكل 

 ة اخلاصـ  بجياـاح وماعـ  واهـح  مـن التيفامـا  الـدول النا ـ   عـن من ي كال الركن. و قِفض املاف 
 الاا ال الدويل  اال ار إل

ال الـــإ   ما مـــا ا الاذـــا  حـــا  اـــاا  اطـــ  زابـــف التشـــفز. واـــر  اـــض   ـــن  قـــ  عاملىلـــ  مـــن يجـــل 
 .  2030الا ا  عقم ااافة التشفز حبقال عا  
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الالئق كعنصر من عناصرر الحرق فري تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن   
 مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق
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 مقدمة -أوالا  
 
ياــد   اــ ا التافيــف الــ   وهــقت  املاــف ة اخلاصــ  املقنىلــ  بــا ق س الرــكن الالئــق كقنصــف مــن  -1

عناصـــف ا ـــق س مرـــتاي مقىلشـــر منااـــق وبـــا ق س عـــد  التمىلىلـــيف س اـــ ا الرـــىلال  عمـــالل باـــفا   
 .  25/17و 15/8وقإل ساال ار رال 

عاجقــــ  عقــــم النطــــال  ل التشــــفز يحمــــ  عاملىلــــ   قصــــ  حباــــال ار رــــال و ات ــــر مقاةجــــ   -2
س ا قتصـــــازا   -القـــــاملر. وإـــــده اـــــ ه ال ـــــاافة س يىلـــــ  الرـــــىلاقا  ا جتماعىلـــــ  وا قتصـــــازي  

املتادمــــ  كمــــا س ا قتصــــازا  النا ــــ   والنامىلــــ   س ســــا   ا حزاــــا  كمــــا س ســــا   التاشــــ . 
صــــائ  واـــ ه اــــاافة متناعــــ   طــــال وماعــــا  اتقيــــ  مــــن النــــاا ب  ــــكال اتقيــــ  لكنةــــا ما  خ

ألوجـــ  عـــد  املرـــاواة املتقاامـــ  س  س التصـــد  (1)ا كامـــا مشـــضك . واـــر مـــن يعـــفاض  خيـــال 
مرــتاي الــدخل والوــفوة وا صــال عقــم األ اهــر واألمــاله  وس التصــد  بشــكل ذقــال لقتحــديا  
ــل الرــكن مقامقــ   الــإ  طفسةــا اكعــفة و ااــ  القمــفال ا  ــف . وإــده اــاافة التشــفز عنــدما يقام 

 الرقق  عاض يل يقام ل مقامق  سق من ساال ار رال.
اقـــم  يرـــ   يشـــك ل التشـــفز جتـــا ا ذفزيـــ  يقىلشـــةا بقـــ   مـــن يهـــق  يذـــفاز ا تمـــ  وس ال -3

ســا ل  وزىليفاــا عقــر اعخــفين عــنةم و ــقا ام بالىلــ ا و  ــاسل اعتــيفاحام ب  يرــةم و  كــا  ساةــم س 
الكفامــ  وعااقــق  ــديدة لــ لت عقــم صــحتةم بــل ذاــداصم ا ىلــاة. و  ياتصــف مقــ  كقمــ  "مشــفز" 

ن ذحرـــق  و يـــا يقـــف ا وماعـــ  اجتماعىلـــ . و ل  الصـــق  الاثىلاـــ  بـــ    كـــا  عقـــم عـــد   ـــاذف املرـــك
ا اال واكاي  ا جتماعىل  متىل يف التشـفز عـن ي ـكال ا فمـال مـن ساـال اجتماعىلـ  واقتصـازي  يخـفي. 
فمــال مــن املــا  يو الًــ ا   ــاز ال مــا يقــام قال كي ــ  اجتماعىلــ  عقــم  ــا مــا يقام ــل بــ   ذالنــاا الــ ين ون

 املشفزول. ذاملشفزول يتقفهال لقاصم وارقصا  ا جتماعر والتعفمي.  األ خاص
والتشفز ا تةاه بقىلغ لقحق س الركن الالئق ولقحـق س عـد  التمىلىلـيف  وكوـمال مـا يكـال يي ـال  -4

ا تةاكال لقحق س ا ىلـاة و ـق الشـخ  س األمـال عقـم  يرـ   ولقحـق س الصـح   ولقحـق س  ايـ  
قحــــق س عــــد  التقــــفض لقمقامقــــ  الاااــــىل  والال  رــــا ىل . ،ــــم يل اــــ ه ال ــــاافة البىلــــم واألاــــفة  ول

 قــــال  عقــــم اــــبىلل ا اــــتقعال واألولايــــ  القــــ ين كــــال ينبًــــر يل و ــــم حمــــا ا تةــــاه  عقــــم اــــ ا  مل
النطـــال الاااـــ  وحـــ ه الشـــدة  ـــق مـــن ساـــال ار رـــال. ذقـــم ينـــ ك ف التشـــفز س األاـــداا اريائىلـــ  

مكـــفه س ياـــداا التنمىلـــ  املرـــتدام   و ـــاز ال مـــا و ز مكـــفه س األعمـــال التح ـــمي  يـــ    لألليىلـــ   ومل
لقاــد مــ متف األمــم املتحــدة املقــين باراــكال والتنمىلــ  ا  ــفي  املرــتدام  )املائــل الوالــت(. و ــاز ال مــا 

باصــيةا  قــال اكىل ــا  الدولىلــ  املقنىلــ  حباــال ار رــال ا تةاكــا  ا ــق س ا ىلــاة النايــ  عــن التشــفز 
 ا تةاكا . 

__________ 

يبــ    مرــتايا    "ــا ذىلةــا اوقــر وزول الــا ين  مــا مل س اــ ا التافيــف  يناصــد "صــطقا "ا كامــا " ا كــم  مىلــ   (1) 
 عكإل ملت.
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وس ا ا التافيف   بحت املاـف ة اخلاصـ  كىلـ  يقـات التشـفز باصـي  ا تةاكـال  ـق مـن ساـال  -5
ار رــــال وكىلــــ  زكـــــن التصــــد  لــــ  والا ـــــا  عقىلــــ  بيقالىلـــــ   ما مــــا ا  ناولــــ  مـــــن من ــــا  ساـــــال 

ال ار رـــال. واـــر إـــت عقـــم   كىلـــد الا ـــا  عقـــم التشـــفز باصـــي  يولايـــ   شـــمل القديـــد مـــن ساـــ
ار رـــــــال هـــــــمن الرىلااـــــــ  ا جتماعىلـــــــ  وا قتصـــــــازي  وس اـــــــىلال التخطـــــــىل  والتنمىلـــــــ  س املىلـــــــدال 

 ا جتماعر وا قتصاز .
و قبــــم املاــــف ة اخلاصــــ   زوزال مــــن الــــدول ومن مــــا  ا تمــــ  املــــدا وامل ارــــا  الا نىلــــ   -6

زال   ــم ن مققامــا  و قا ــم منةــا مــا ييفيــد عقــم اــبق     (2)ووكــا   األمــم املتحــدة اــال ار رــال 
 (3)وآ ا  بشــــ ل اــــ ه الا ــــىل . وعاــــد  مشــــاو ا  مــــ  مو  اخلــــ ة ملــــدة يــــام  س بــــاينإل آيــــفا

مــن اتقــ  ي ــا  القــامل. واــر  قــفا عــن امتناصــا  خبــمال س اــاافة التشــفز وا ــق س الرــكن 25 مــ 
اكــا  الـ   ي ــيفه عقـم يىلـ  مــا  قا تـ  مــن مققامـا  و   ــازا   كمـا  قـفا عــن امتناصـا عقــم القمـل 

 س ا ا املاهاع اقيةا الرىلد مىلقال كاثا  . 
  

 باتجاه تعريف التشرد من منظور حقوق اإلنسان  -ثانياا  
 

 ماذا يعني "التشرد"؟ -ألف 
 
" ماابــــل بقًــــا  يخــــفي زائمــــال. ذيــــر القًــــ  ار كقىليفيــــ   Homelessness  ياجــــد لكقمــــ  " -7

املرــكن املــاز  وبياــدال ارسرــاا با  تمــا  ا جتمــاعر مقــال س " بياــدال Homelessness ــاسر كقمــ  "
ــآل واســـد. وس بقــــ  القًــــا  األخــــفي   كـــال يقــــ " Rooflessness" " اــــرHomelessness" فا كقمــــ  لـــ

" Homelessnessسالــ  الضســال. وبالقًــ  اليف رــىل   يناابــل كقمــ  " )بــال اــا ( ي  ذاــدال املــ وي  يو
" )بـــــــال مـــــــ وي(. وبالقًـــــــ  sans-abrisme  )زول مرـــــــكن  ـــــــدز( يو "" يsans domicile fixe مـــــــا "

" en situación de calle" يو "sin techo" يو "Homelessness" "sin hogarاراـــــــــــــبا ىل   يناابـــــــــــــل كقمـــــــــــــ  "
 ".  poblaciones callejeras" يو
من مـا  عتق   قا ي  التشـفز الـإ اعتمـدوا وكـا   زولىلـ  يو سكامـا  يو بـاسوال يو و  -8

ــ ا اخــتالا حبرـــق القًــ  وال ــفوا ا قتصــازي  وا جتماعىلــ  والاااعــد الوااذىلـــ  مــن ا تمــ  املــدا يز 
والًـــفض املـــفاز إاىلاـــ  بتقفيـــ  التشـــفز. بىلـــد يل  ـــ  عقـــم القمـــا   املتشـــفز وا ماعـــا  املت ـــف ة مـــن

ـــا يـــال  ال  امـــالتاا ـــال قـــامل التشـــفز س اتقـــ  ي ـــا  العىلشـــ     مـــن ،ـــم املمكـــن التاـــا  مقـــ عقـــم ي 
 .يبقازال يخفي املاز   ويا فمال من امل بقد  ح ىل  ي   قفي  ي، كا اه  ي ملما  وكامالل 

__________ 

 يىل  الفزوز عقم ا اتبىلا ا  واملققاما  املتققا  "شاو ة مو  اخل ة متاس  عقم ا ا الفاب :   (2) 
  www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/Homelessnessandhumanrights.aspx. 

ن  ن مم با  ضاه م  املن م  ،م ا كامىل  األ جنتىلنىل  املرماة "مفكيف الد ااـا  الاا ا ىلـ  وا جتماعىلـ " س  شـفي  (3) 
 .2015الواا/ اذم  

http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c264974
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س " ينــا كمــن وكوــمال مــا يرــتند  قفيــ  التشــفز  ح املكــال الــ   يقــىلف يو ينــا  ذىلــ  اليــفز    -9
ــــل  ا ئ يو زاخــــل م ارــــا ا قطــــخاصــــ  ل  "  يو س مــــ و شــــاا عال يو م ارــــا   الرــــعالمــــن قبىل

  يصــا يقــل ،ماهــال   ن ميفيــ قتقــا ي  الــإ  اــا  عقــم  اعىلــ  املكــاللقــد يكــال   الطــق النيرــر. ومــ  ي ــ
ـــ ال  صـــا   رقطـــقـــد  ذجيصـــا  ـــال خا   ز. ذالقـــاحبال مـــن الفجـــال يقىلشـــال س الشـــاا ع يو س ن املشـــف  عـــن م 

شــاا مــ  عــائالوم يو املــ و   مــوالل  بىلنمــا النرــا  واأل يــال اــىلبحوال عــن خىلــا ا  يخــفي  كــ ل يقىل
  يــــال قـــفض األيصـــدقائةم  جتنبـــال لققااقــــق اخلطـــمة املف بطــــ  بـــالقىلف س الشــــاا ع  ومنةـــا القنــــ  و 

 .لالستعاح
. ذاــد عفذــم الشــقب  ارسصــائىل  مياــازوعنــف ا التشــفز يي ــال عــن  فيــق ار ــا ة  ح مــا اــا  -10

تحــدة "التشــفز األويل" ب  ــ  عنــدما يقــىلف ألمــم املس االتابقــ  رزا ة الشــ ول ا قتصــازي  وا جتماعىلــ  
يرــف  عقـم ي ــخاصل   زقكــال ب  ــ  وـا ا " التشــفز الي ـخاص بــال مـ وي يو بــال مكــال لققـىلف  و"
ــ م التشــفز عقــم ي ــ  ا قــدا  اليــفص س ا صــال عقــم مكــال  قامــ  مقتــاز. وس بقــ  الرــىلاقا   ينية 

م التشـــفز عقـــم ياـــاا زيف  مـــوالل  يناـــىل  األ اهـــر وعقـــم املـــ وي س الاقـــم  يرـــ . ذيـــر ي يـــاا بـــنًال
  بىلنمــا (4)إتــ  ما كا ــم األاــفة املقىلشــىل  متقــت قطقــ  ي ضل بصــا ة   امىلــ  ولــديةا اــا    قــىلف  مــا

قــد اقــض  مقةــد التشــفز و  فكــيف  قــا ي  يخــفي عقــم سالــ  ا فمــال مــن ســدل يز  مــن جــازة الرــكن. 
ا صــال عقـــم ســد يز  مـــن الرــكن الالئـــق"  مـــ  عقــم الصـــقىلد القــاملر  قفييـــال عاملىلــال مـــ زاه "عـــد  

  ز اج قائم  بي ا  متناع  من سا   القىلف الإ ينطبق عقىلةا ا ا التقفي  القا .
ـــــف   -11 وييتاـــــفول  ح    القديـــــد مـــــن النـــــاا الـــــ ين يقىلشـــــال س يسىلـــــا  عشـــــاائىل ومـــــ  ملـــــت  ون

مــن  يكـدساليصـم ياامـال   كىلـد مــن ا ـد األز  مـن الرـكن الالئـق مــ  كـل اخلـدما  األاااـىل  ب
يكــال   ذــاا ي يرــةم بــ صم مشــفزول. لــ لتواملةــم س األمــف يصــم لــن يقف  وبنائةــا يجــل   شــا  بىلــاوم 
مقىلــا   ــخ ل س القــامل يقىلشــال س يسىلــا   ن ياــد   عــدزام بــ كوف مــن قفيــ  مــ مــن ،ــم املنااــق

عقــم اــبىلل قبىلتةــا  يي ــال  مقحــ   ومــن الااجــق ماستىلاجــاو لــا يلســ   عقــم يصــم مشــفزول  عشــاائىل 
ال ي شــ وا مرــاكن م قتــ  أل ــ  مل يبــق زاخــل األسىلــا  القشــاائىل  اــك  مــ  ملــت  انــاه س . و  األولايــ

وعــــد  األمــــال   يــــف ســــا   ا كت ــــا  امل - اشــــ  لقًايــــ  ال كـــم ي  خىلــــا  آخــــف ويقىلشــــال يوهــــاع
  ـــــ  زول   ـــــقا  لإلخـــــال  س ي   التقفهـــــيبصـــــا ة ،ـــــم   ىلـــــ  و  يرـــــت جفول مرـــــاكنةمويسىلا ـــــال 
قرــكن اعزمــر. ومــن املقاــال مقــ  ل    صــقامفيــ    ح ســد،ــم  ئاــ   ول  س مــ يقىلشــال يو  مرــبق

 ا  يرةا ب صا مشفزة. قف  قد ة و فزاعتبا  ا ه األاف املقىلشىل  مش
يـــــر ذرىلااـــــا ىل . الولايـــــا  األتصـــــا ا  و اخـــــتالا الاخـــــتالا التقـــــا ي  قـــــد ينشـــــ  عـــــن و  -12

ا التشــفز ب  ــ  وهــقىل  مــن يقــىلف س الشــاا ع   شــم البىلا ــا  املتاســ   ح  فاجــ  الىلابــال  سىلــت ينقــف  

__________ 

 G. Tipple and S. Speak, “Definitions of homelessness in developing countries”, Habitat International, 29ا  ف (4) 

(2005), p. 342.املاـف  اخلـاص املقـين بـا ق س الرـكن الالئـق كقنصـف مـن عناصـف ا ـق س مرـتاي  . ا  ف يي ال  افيـف
 (.E/CN.4/2005/48مقىلشر منااق )

http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c282329
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c288070
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.4/2005/48
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. ومـــ  ملـــت   ن ةـــف البىلا ـــا  ا  ياعـــال س يعـــداز املشـــفزين اريـــاا يعـــداز اـــ     تىلعـــ   طبىلـــق بـــفام  
 .(5)ا التشفز ب    "عد  ا صال عقم ا د األز  من الركن الالئق"قف  عندما ين 

مـاز      خـ  بقـ  ا عتبـا  ذاـدال الـفاب  ي تققـق ذاـ  با ذتاـا   ح مـ و  ي  الـإ  اوالتق -13
الــ   يقىلشــ  األ ــخاص املشــفزول.  - (6)ا  تمــا   ح ي  مكــال"قــد  ارسرــاا "ب -ا جتمــاعر 

 وقــد ساولــم عــدة زول التصــد  كــ ا الشــا،ل عــن  فيــق ار ــا ة س التقــا ي  الــإ   ــقةا لقتشــفز
مــن اةجازة بــ األقــفا صــق ا جتماعىلــ . ،ــم يل  ز اج اةجاا ــق  قنــفيت ال ح  شــفم  األاــفة يو  يكــ

جاا ــق ارقصــا  ا جتمــاعر املــف ب  بالتشــفز قــد اقــل التقــا ي  ذ ياهــ  يكوــف  ــا ينبًــر بالنرــب  
 لتحاىلق بق  األ،فاض منةا. 

  وزكـــن يي ـــال ذةـــم ي ـــااع اتقيـــ  مـــن التشـــفز س عالقتةـــا باختىلـــا  الشـــخ   اـــضا ىلعىلا -14
س  قىلفاـــالىلق القـــىلف. واملـــداذقال عـــن األ يـــال والشـــباا املـــف بط  بـــالألالباـــا  عقـــم قىلـــد ا ىلـــاة و 

ــــ  يي  ــــل اعتمــــاز الشــــاا ع ياضســــال  ــــا  قفيــــ  لقتشــــفز يناــــف بقــــامق  ي  كمــــا ياــــف    ر الياعــــل وا ختىل
 با فمال.

  
 تعريف للتشرُّد في ضوء حقوق اإلنسان ثالثي األبعاد -باء 

 
اىلــاا ل وذاـال لكـل مــن  قـا ي  التشــفُّز املختقيـ  ،ايتــ . ذمـن  ــ ل وهـ   قفيــ  ينطب ـق عاملىلــال  -15

ــد  وذــق مــا اقضســ  مقةــد التشــفُّز عقــم الصــقىلد القــاملر  يل يــ ز  زو ال اامــال س  قيفيــيف ميفيــد مــن  ماس 
 األاداا اريائىل . اىلقمرا ل  الدول  ويل ينرتنا  ب  س إ

ذحـــم املاـــف ة اخلاصـــ  عـــن ا بـــاع صـــ  مـــفل ي خـــ  الرـــىلال ا رـــال   ومـــن من ـــا  ساـــال ار -16
ذةمـ  مـن ِقب ـل اتقـ  ا ماعـا   اـبنلالتشـفُّز و  قـىلفبق  ا عتبـا  عنـد وهـ   قفيـ  لقتشـفُّز يناـفُّ "

ــيفوس  ــ  ال ــفوا. وينبًــر يل ي اــائم عقــم ساــال ار رــال عقــم ي ــد ا ــا   اللتشــفُّز ا قفيــ   فك 
ـد  ي اـال مـ  هــمال يل  ويل   نـاا استىلاجــاومز األ ـخاص املشــفزول ي يرـةم  قـت ال ــفوا  ويل يبىل  ون

  لينقضا حم كياعق  س  سداه التًىلـم مـن يجـل  عمـال ساةـم س الرـكن الالئـق  عمـا ل  امـال. و 
 بالنرب  لتقفي  قائم عقم ساال ار رال.  ا ي األبقاز ا جتماعىل  لقتشفُّز 

ا ا    اــض  املاــف ة اخلاصــ  ا بــاع الــنة  الوالثــر األبقــاز التــايل الاــائم وس هــا  اــ ه ا عتبــ -17
 عقم ساال ار رال:

__________ 

 (5) Rayna Rushenko, “Homelessness and related policy in Japan and Malaysia”, 2 June 2015,   عـــفض عـــن التشـــفز س اـــىلال
 .http://media.wix.com/ugd/d41ae6_167a5007c11a4cc49fe75499fd60325b.pdf عاملر. متا  عقم الفاب  التايل:

 (6) United Nations Human Settlements Programme, Strategies to Combat Homelessness (2000). 

http://media.wix.com/ugd/d41ae6_167a5007c11a4cc49fe75499fd60325b.pdf
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c285429
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ي  عـــد  وجـــاز كـــل مـــن اةجا ـــق املـــاز   -البنقـــد األول عـــد  وجـــاز بىلـــم  ينقـــالِ  )ي( 
مكـال آمـن ر شـا   يل يكـال لقمـف س املتموـل لقحد األز  من الركن الالئق واةجا ـق ا جتمـاعر 

 القا  اجتماعىل  ولقمشا ك  س سىلاة ا تم  اوقر؛يافة يو ع
ـــــاا التشـــــفُّز   )ا(  ـــــ  البنقـــــد الو ـــــيف وارقصـــــا  ا جتمـــــاعر  يقت  ـــــكالل مـــــن ي ـــــكال التمىلىل
ــاىل   مــن ل ــي  سىلــت يناــفُّ بــ ل سفمــال  ــخ  مــن يل يكــال لــ  بىلــم يننشــ  اايــ  اجتماعىلــ    الن ر 

 الاصم؛ل" ذ   اجتماعىل  ع   لقتمىلىليف و و زخالكا "املشف  
الكيــا  مــن صــالب  س ساــال ينبــدول  ويناــفُّ البنقــد الوالــت بــ ل املشــف زين يصــحاان  )ج( 

 م لــنُّ ا يكوــف مــن ،ــمام يةمــالل األ ــخاص املشــفزين يألالباــا  عقــم قىلــد ا ىلــاة. و و  يجــل الكفامــ 
  الـ ام كيـاعق   ـا ي  س التحـال ا جتمـاعر دو  وجـق ا عـضاا بـ  الإ سفمتةم من ساـاقةم

 رعمال ا ق س الركن الالئق.   بد من 
وي   قفي  لقتشفُّز يكال قائمال عقـم ساـال ار رـال ياـا ض الت يـفا  "األخالقىلـ " لقتشـفُّز  -18
كشـ  عـن ييـا  مــن يبـل   ــ    ميـ اخلعمـال األ باااــط  ذشـل  خصـىل   قـال    ب  ـ  سالــ  صـي  إالـ

مترـاوول  ا تمـ  ال مـنيذـفازيل يكا ـاا اةجا  وعد  املرـاواة  ننكـف عقـم م ـن اـم مشـفزين ساـاقةم س 
 .م  ،مام

  
 التمييز والوصم واإلقصاء االجتماعي -ثالثاا  

 
 التركيب االجتماعي لظاهرة التشرُّد -ألف 

 
  اايــ نشـ  كـمذققـم صـقىلد القــامل ب اـفه   ن   اجتماعىلـ . باعتبـا ام وماعــن يشـفزينن ـ ف  ح امل -19

يو  يــام. واــر سقاــ   جــاهمــال يو  يكوــف  ــا لــدي املشــفزين مــنمث  نكــف ا عقــم يــد ي ــخاص لــديةم 
ميف،ـ . ذــالااا   والرىلااـا  واملما اــا  التعا يـ  والاصــ  ارعالمىلـ   نصــا   األ ـخاص املشــفزين 

اــم م ــن عقــم يصــم و   و  يرــتحاال املرــاعدة قىلــ و قـامقةم عقــم يصــم يز  ز جــ  مــن الناسىلــ  األخال
عقـــــم ي يرـــــةم  و نقاـــــر بالالئمـــــ  عقـــــىلةم س اةـــــا  املشـــــاكل ا جتماعىلـــــ  الـــــإ بـــــا اا الايـــــل اا جن ـــــ
ــ ــمال    قاــم دوصا. و ار  التمىلىلــيف  ا يكوــف ذــ كوفم ميفيــدال مــن اريــال بىلنمــا يتكــف  استىلاجــاون ساملــا ياص 
 عد  املراواة.و 

في  يل ااــضا ىلعىلا  مكاذحــ  التشــفُّز كوــمال مــا يشــاحا التحامــل والاصــم. ومــن زواعــر الرــخ -20
 طبىلاــال لقةـــا     2015س آا/ي،رــطإل   ذققــم اــبىلل املوــال  ااــتحده مكتـــق عمــدة  ىلايــا ه

يخــــ    مىل)خفيطـــ  املشــــفزين( ويتـــىلا اــــ ا التطبىلـــق ملرــــتخدِ  Map the Homeless"(7)ال يرــــمم "ناـــال

__________ 

 .https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dfox.nycmapthehomeless&hl=enمتا  عقم املاق  التايل:  (7) 
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املرــتخد م  س واــائ   امليتاسىلــ  ا كقمــالشــف   عــنةم. ومــن ال صــا  لأل ــخاص املشــفزين و بــال 
 عنىلي ". #بطفيا  عدوا ىل  و الترال #التااصل ا جتماعر "

الرــقطا  وعامــ   عقــم يــدعقــم الــدوا  لقتخايــ  وامل ــايا   ويتقــفض األ ــخاص املشــفزول -21
تحما  يو  اـــــاال مـــــن ا صـــــال عقـــــم اخلـــــدما  األاااـــــىل  يو مـــــن زخـــــال يمـــــاكن نقـــــمىلن النـــــاا؛ ذ

م قــال مث ينكف   اــال عقــم مًــاز ة املــدل وينقــاز  ــا ىلنةم س املــفاسىل  لا ــا  ســاجتةم الطبىلقىلــ  واــم ان
ــــو  دااــــال باألقــــدا يمــــاكن ،ــــم صــــا   لقرــــكن؛ وين  "حــــاماوم زول  عــــا وم ي  ااتمــــا ؛  املــــا  ة فز 

نرـــــر؛ وكوـــــمال ويتقفهـــــال أل ـــــكال بقىلًـــــ  مـــــن القنـــــ   ومـــــن يقتةـــــا جـــــفائم الكفااىلـــــ  والقنـــــ  اةج
. وس الاقم  ير      ـيفال بقـ  ي ـكال التشـفُّز ،ـم اـاافة لققىلـال بتا ـال ممىلم ب وصاا  نقتالين  ما

 رـــبىلال   مــن جنــاا الكــفة األ هــىل   سىلــت مل يــتم ا عــضاا  ــاومةمقــ   يــا ل كــامالل   اــىلما س ي
وبــ  ن الشــديدة اكشا ــ  اــفوا الرــك برــةال  بــ  يفسىلــت   زكــن التمىلىلــبالتشــفُّز ســ  اعل يو 

 التشفُّز.
ىلــ  األ ــخاص املشــفزول س سىلــاوم الىلامىلــ . ذققــم ا   يق الــ لم التاقىلــل مــن ار كــنو  ز -22

 ا مفاذــق  صــحا  منااــب   خاصــ ل يثنــا  ذــض     تــاذف كــنلنرــا  القــاا  ا اــبىلل املوــال  انــاه عىلشــ 
ــ   عقــم  قامــ  اــكن كمــا لــا كا ــم  األناــف الــإ  ـنق امــل  عىلشــا ــىل   يو  س  ااا" يايــا  بشــفي "  وجتن

قـــال ي ـــخاص مشـــفزول لقماـــف ة اخلاصـــ   واـــم يًـــالبال قـــد مكب ـــا  النيايـــا  يو بـــالافا منةـــا. و 
 اميــفااــا يل "  يكوــف ســ  مــن ي  يمــن مــاز   اقــال  لىلــ تزمــاعةم س كوــم مــن األسىلــال  يل مــا ي

ا حــــميســــد كــــفامتةم األصــــىلق    باعتبــــا ام بشــــفال كــــم  رــــا ىل   قامقــــ ةم موينقــــامقا تمــــ   "  ويل يقــــض 
 .ةم النااضميل ووساةم س 

  
 تجريم التشرُّد -باء 

 
زين اــالي  لقاــا ال ِعاهــال يل كوــمال مــا جتقــل الاــاا   الا نىلــ  واوقىلــ  مــن األ ــخاص املشــف   -23

لــناقةم مــن األ ض  وي عــن األ  ــا األ ــخاص املشــفزين  رخيــا إمــر ساــاقةم. ذــالااا   ين شــ م 
كـــالتًفمي يو     جـــفا ا  عاابىلـــ  يـــف ض . وس كوـــم مـــن األمـــاكن   ن قـــجت  ف يو الرـــكن ولتـــدمم مـــ ويةم امل

بنـا  ي   ومـن يقتةـاساجـ  ياااـىل    الـ   اـاقباا  عقم قىلد ا ىلـاة للقمقاقب  عقم ي شط    ا بإل
ومتك ـن الاـاا   الرـقطا  مـن "  اـام" األ يـال املـف بط  بـالقىلف  .(8) اع من املـ وي بـ لاا  الكف ـال

لشــبكا  ا جتماعىلـــ  ا ويالاا ا ىلــ  الااجبــ   ألصــالتحــفمةم مــن ســفيتةم زول مفاعـــاة اذس الشــاا ع 
 الإ يقتمدول عقىلةا. 

__________ 

 (8) National Coalition for the Homeless, Share No More: The Criminalization of Efforts to Feed People in Need 

(October 2014),   متـــــــــا  عقـــــــــم اـــــــــ ا املاقـــــــــ :http://nationalhomeless.org/wp-content/uploads/2014/10/Food-

Sharing2014.pdf. 
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 ولكــن  تبانــاع ا يــا  عقــم الصــح  والرــالم  القــام   وكوــمال مــا  ناــد   اــ ه الاــاا   مان قــ ل  -24
" ــيفي " منطاــ  مـن املنــا ق أل،ــفاض الـضوي  لقرــىلاس  واألعمــال التعا يــ   اـاةــا س الااقــ  الًـفض من

صـم. ذيـر حمبـابا    نيـ   عمقىلـ  "كـنإل قاا ا يو  ذ  قىلم  ال . واألموقـ  عقـم ملـت    نقـدُّ و  إن
ـــدل الصـــيىلا س عـــا   انمامـــ ال ـــد  من  ح  شـــفيد  واـــر عمقىلـــ  يز  2005 ح اخلـــا ج" عـــن  فيـــق ا 

  2014. وس سيفيفال/يا ىلــ  مـن عــا  (9)مقىلــال  ـخ  س عــيف الشـتا  1.5عـدز مــن النـاا قــد يبقـغ 
  تةمااــتحده عمــدة اا الالــا  ــدابم جديــدة لقا ــا  عقــم التشــفُّز ألل الرــىلا  يفيــدول  سيــ  "جن ــ

ف  القــاملر   نِاــل  كالامبىلــا  يثنــا  ا قاــاز املنتــدي ا  ــبا ". وس مىلــديق   ىلــاملشــفزين واــم      سيــ 
 "ماـق مـن انـاا" املرـماة ا الاـاا  رـم. وس ياـضالىلا   (10)املشفزول من الركال  ح خا ج املدينـ 

خ  آخـــف يو لشـــ ال جيفعـــ امـــ ـــخ  وـــف ز وجـــاز  رـــب قما يعنـــد" املشـــفزين "" شـــتىلم بــــلقرـــقطا  
 .(11)املتا " كالبامل ‘   املقاالتمتق‘ينيرد عقم  خ  آخف عندما 

  
 التمييز في الحصول على األرض والسكن -جيم 

 
ــــ ل لأل اهــــر  -25 ــــاا حباــــال ار رــــال  مــــن خــــالل  احي ــــ  الن  عطــــا  األذ ــــقىل  لقــــفبا عقــــم متت

واألمــاله واملرــاكن واخلــدما  ما  الصــق  زاخــل املــدل  احيقــال   مرــاواة ذىلــ   اــا مــن يكــ  زواذــ  
التشــفز. ذاــاي الرــال املالىلــ  و،ماــا مــن األاــاال الــإ   ع ــ  أل   ن ــىلم يو ع ــ  لتن ــىلمل ،ــم  

وامل ــــا ب  س األ اهــــر والقاــــا ا  بــــال واحعل الــــإ يز   ح ا  يــــاعل  اىلــــق س قىلمــــ  األ ض  كــــاال  
يىلقةـــا عاامـــل  رـــاام س عـــد  املرـــاواة س  احيـــ  الوـــفوا  وس التشـــفز. واـــ ال الاجةـــال مـــن يوجـــ  

ةم عــد  املرــاواة النرــاىل  يتياقمــال برــبق التمىلىلــيف املبا ــف س ســق األ ــخاص الياــفا  وكوــمال مــا يــدذق
ا ا  ح افوا اكن اشـ  مـن يقتةـا األسىلـا  القشـاائىل  يو ي ضل  تقـ   مث ينتةـر حـم املطـاا  ح 
التشــفز. و رــتخد  القديــد مــن البقــديا  قــاا   التخطــىل  و ارــىلم املنــا ق يو األ  مــ  ما  الصــق  

ــ ف  األ ــخاص ملنــ  بنــا  مــ ول يو مرــاكن بكقيــ  يرــمة زاخــل املنــا ق الــإ ياىلمــال ذىلةــا. وكوــمال مــا ون
ــ ول عقــم القــىلف س منــا ق  ائىلــ   املشــفزول مــن ذفصــ  القــىلف س منــا ق  اــ  س واــ  املــدل؛ بــل ان

 ومقيفول  و،م ميفوزة خبدما  كاذىل  و   اجد حا ذفص عمل.
والونائىلــــا  الاائمــــ  بــــ  مــــا اــــا قــــا اا و،ــــم قــــا اا    ــــر و،ــــم   ــــر  مرــــتِحق و،ــــم  -26

الكــــفة األ هــــىل  بــــالتااح  مــــ  جتــــفمي التشــــفز س بقــــدال الشــــمال. ذكوــــمال  مرــــتِحق   طب ــــق س جنــــاا
ياص  ذافا  ا ااهف ب صم "االيال لقاـا ال" و"مقتـدول عقـم يمـاله الًـم" عـن  فيـق سفمـاصم  ما

ــــ ين جنققــــاا  ــــاا ال ــــ . وينناــــل الن مــــن ا صــــال القــــازل عقــــم األ ض واملفكــــيف الاــــا اا يو  اــــم املقكىل
__________ 

 (9) Owen Dyer, “Zimbabwean clearance policy leaves 1.5 million people homeless”, British Medical Journal, 

vol. 331, No. 7509, p. 130 (2005). 
 (10) Greg Scruggs, “Medellin Opens Its Changing Streets to the World Urban Forum”,   : متـــــــــا  عقـــــــــم اـــــــــ ا املاقــــــــــ

https://nextcity.org/daily/entry/medellin-opens-its-changing-streets-to-the-world-urban-forum. 
 لىل   اال ار رال.الفز عقم ا اتبىلال الاا ز من القعن  األاضا (11) 

http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c961722
https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=ed763bdf-4fea-473a-97d6-fd69828ee347&eRef
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فمـــال مـــن اليـــفص ا قتصـــازي  ومـــن الشـــبكا   مشـــفزين س املفاكـــيف ا  ـــفي   ح هـــااسر املـــدل وون
 .(12)ا جتماعر" - ا جتماعىل   وار عمقىل   رمم "الاصم املكاا

و ــــاز ال مــــا  تصــــدي امل ارــــا  الا نىلــــ   اــــال ار رــــال بيقالىلــــ  لقتمىلىلــــيف والاصــــم برــــبق  -27
مــا  تــا  واــائل ا تصــاا ق ــائىل  يو  زا يــ  ذقالــ  التشــفز  الشــديدين واملنتشــفين عقــم  طــال وااــ   و ــاز ال 

 منةما  و از ال ما ينقضا حما س التشفيقا  اوقىل  باصيةما  كالل   ا ال من ي كال التمىلىليف.
  

 أسباب التشرد المترابطة -رابعاا  
 
يترــــبق س التشــــفز التــــداخلن بــــ  اــــفوا ذفزيــــ  وعاامــــل  رــــاىل  يواــــ   طاقــــال. والتصــــد   -28

لقتشــفز بطفياــ  قائمــ  عقــم ساــال ار رــال يقــال كــالل مــن ال ــفوا اليفزيــ  والقاامــل النرــاىل . ذةــا 
زلىلــــــل عقــــــم  ز اه يل التشــــــفز زكــــــن يل يكــــــال مف بطــــــال بــــــدينامىلا  ذفزيــــــ   كارعاقــــــا  النيرــــــىل  

وذاــدال القمــل عقــم  ــال ،ــم متاقــ   يو ســا   ارزمــال يو ا ختىلــا ا  املقاــدة الــإ وا جتماعىلــ   
 ــ ز   ح يل ينصــبا  ــخ  مــن األ ــخاص مف بطــال بــالقىلف س الشــا ع  كمــا ياــا  عقــم  ز اه يل 
يســد األاــباا الفئىلرــىل  س التشــفز اــا  خيــال ا كامــا  س مقاةجــ  اــفوا ذفزيــ  خاصــ  بشــخ ل 

ذىلةـــا   ــ  واســـضا  لكفامـــ  اليـــفز. ومـــ  ملــت  اـــق يل يقـــال الـــنة  الاـــائم  مــن األ ـــخاص بطفياـــ ل 
األثــف  -عقــم ساــال ار رــال يي ــال األاــباا اكىلكقىلــ  وامل ارــىل  الشــامق  الــإ  كمــن و ا  التشــفز 

الضاكمــر لقرىلااــا  والــ ام  والتشــفيقا  الداخقىلــ    ح جا ــق ا  ياقــا  املالىلــ  واريائىلــ  الدولىلــ  
 رــةم س التشـفز و ال ــده. وخقصــم املاـف ة اخلاصــ  س مشــاو اوا  ح يل عـد  املرــاواة وال ــفوا الـإ 

 املنش   ل  ار ياباا التشفز الإ يتم الاقاا عقىلةا يكوف من ،ماا.
وقد  ت  عن افع  التاا  القمـفاا ا  ـف  س القـامل  ـفاكم مـداف لقوـفوا  لـدي الـبق   -29

من الناا. ذا عتماز عقـم الرـال اخلاصـ  لتـاذم القـف ض مـن املرـاكن مـن  يفاذا  ا تداز ذاف القديد
يجــــل ا اــــتعاب   ستىلاجــــا  التااــــ  القمــــفاا يزي  ح  فكىلــــيف املقــــفوض مــــن املرــــاكن اةجديــــدة س 
ي،قــــق األسىلــــال عقــــم الي ــــ  الًنىلــــ   األمــــف الــــ   يزي  ح   ــــخم قىلمــــ  القاــــا ا  وامل ــــا ب  ذىلةــــا 

 املرــاكن ما  الكقيــ  الىلرــمة. ذالنــاا الــ ين ينتاقــال لققــىلف س وســدوه ســا    اــ   ــديد س
املدل كومال ما   ينضه كم من خىلـا  اـاي القـىلف س يسىلـا  عشـاائىل  سىلـت ينقـاا املاليـ   بـد جا  
متياو ــ   مــن  زا ة ارصــحا  وققــ   مكا ىلــ  ا صــال عقــم املــا  الن ىلــ  وا كت ــا  امليــف  واألبنىلــ  

هــمال سصــال النــاا اوتــاج  لقرــكن عقــم املرــاكن  جققــم ي  مــ  ااــتخدا  املفجتقــ . ذقــاض 
األ اهـــر والتخطـــىل  و ارـــىلم املنـــا ق ا  ـــفي  مــــن املرـــتا نا  القشـــاائىل  مرـــاكن "،ـــم قا ا ىلــــ " 
ذشـــــعقم التنمىلـــــ  التعا يـــــ  عقـــــم سرـــــاا  ـــــاذم الرـــــكن ومل إـــــض  الااىليـــــ  ا جتماعىلـــــ  لـــــأل ض 

ــــخم   فكــــ  ا اــــتقما  س بقــــ  البقــــدال عــــد  املرــــاواة س األ ض باصــــيةا اــــقق ل عامــــ . وقــــد  ا 
 واألماله القاا ي .

__________ 

 Urban Policies and the Right to the City in India, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationا  ــــــف  (12) 

(New Delhi, 2011), pp. 63-75 : متا  عقم ا ا املاق .http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002146/214602e.pdf. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002146/214602e.pdf
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و   ــيفال اشا ــ  القشــاائىلا  وا تشــا   نيىلــ  عمقىلــا  ارخــال  برــبق التااــ  القمــفاا مــن  -30
ياـم ياـباا التشـفز اكىلكقىلـ . ذاألسىلـا  القشـاائىل  متنرـا مـن عقـم وجـ  األ ض و نرـتبدل "فاذـق  اقىلـ  

ىلا  يو بــــاملفاكيف التعا يــــ  يو "فاذــــق لقترــــقىل  والضذىلــــ . و ــــا ييــــاقم اــــ ه اعثــــا   قــــاه  جتــــ اا الرــــ
األ ض واــا   زا وــا. وموقمــا اــا  ــائ    ــ ز  زائمــال  ح التشــفز عمقىلــا  ارخــال  ،ــم املصــحاب  

 .(13)بجيعازة التا   الالئق
م عــن ذا كامــا  قــد عق ــق ثابــم: رــعقــم  طــال القــامل ب اــفه  انــاه مــا يوبــم وجــاز  و  -31

 اقيــم ومــن يوجةةــا  ــاذم الرــكن بكقيــ  يرــمة  و   زو اــا ا ااــم س هــمال ا مايــ  ا جتماعىلــ 
 ح اـــــال الاطـــــاع اخلـــــاص   يمفاـــــا  ـــــاذم امليفايـــــا ا جتماعىلـــــ  يو قامـــــم خبصخصـــــتةا ويوكقـــــم عـــــن
قـم مياصـل صــن  لرــىلطفة عاوالنخــق مـن الاطـاع اخلـاص   ليـاعقمـن ا لـ و  املـال والنيــامسـم   اذ

القمـــــفاا ا  ـــــف   ااـــــ . و تىلعـــــ  لـــــ لت  كا ـــــم ا اـــــتنا ة س ااـــــتخدا  األ اهـــــر والت(14)الاـــــفا 
عقــم اــتوما  ا ذىلةــا ا  س ا ــا   الــإ. وســ   لقاــا  وامل ــا با ــيفال  ــتم وذــق مــا زقىلــ   ي ــال  و 

ذــجيل مصـــا    بــاولا س ال احيــل ووااــ  س  ــاذم الرــكن بكقيـــ  يرــمة  موقمــا ســده س اـــا طــال 
 ا كامــا  عــن زو اــا املفكــيف  ا بوــق عــن عقــر. و (15) ي ــال امل ــا ب  اــر الــإ اىلمنــم عقــم الاهــ 

يذــــفاز  ،نىلــــا  مــــن،ــــ  األل إفيــــف اــــال القمــــل وخيــــ  مقــــد   ال ــــفائق عقــــم يىلــــمــــن قباــــاااف 
ن عمقىلــا  التشــىلىلد  مــ هو شــىلىلد الرــدوز و،ــم   و ــفكا   والنــيفو  برــبق الصــناعا  ا اــتخفاجىل 

 .كومةال  ااافو،م ملت من ال ح  وارقفاض ا   واخلدما  وخصخص  اكىلاكل األاااىل 

عطىلـــم مرـــا ل  الدولـــ  سىلـــت ين  ســـاز  كـــاثف ا ياقـــا  التعـــا ة وا اـــتوما  بشـــكل وقـــد ،ـــم   -32
 رـــال ا لتيفامـــا  حبمايـــ  ساـــال ارسرـــاا  األولايـــ  ملصـــا  كبـــا  املرـــتومفين مـــن الشـــفكا  عقـــم

 وهمال ااتدام  م ارا  األعمال وا تمقا  اوقىل .
التشــفز و شــ   عنةــا  اــاافة ويز  األحمــا  املالىلــ  الــإ  ــةداا القــامل  ح حيــازا  كبــمة س -33

جىلـــد  رواـــم ي ـــخاص موو  ققـــىلم عـــالل كـــا اا يتمتقـــال "رـــتاي مقىلشـــ -ذ ـــ  جديـــدة مـــن املشـــفزين 
  2008لتشـفز س صايـ  املطـاا. ذ حمـ  عـا  اهـاا لقبطالـ  مث  قف   بربق األحم  ا قتصـازي   ولكنةم

اـــاافة التشـــفز س عـــدة  ااتشـــفا عقـــم اـــبىلل املوـــال  ومـــا صـــحبةا مـــن  ـــدابم  اشـــ    رـــببم س 
س يعاـــــاا األحمـــــ   يرتشـــــفالتشـــــفز مل  انـــــاه مـــــا يـــــدل عقـــــم يل  . ومـــــ  ملـــــت(16)بقـــــدال يو وبىلـــــ 

__________ 

(. اـــىلتا   ـــدا  عاجـــل NGA 1/2015ا  ـــف  عقـــم اـــبىلل املوـــال  ق ـــىل  ياعـــ  بازيـــ  س  ،ـــاا  بنىلعميـــا  )ق ـــىل   (13) 
 ا ازي  والوالث   قإل ساال ار رال. لقماف ة اخلاص  يثنا  الدو ة

 (.Danish Institute for Human Rightsالفز عقم ا اتبىلال الاا ز من من م  املقةد الدايفكر  اال ار رال )  (14) 
 الفز عقم ا اتبىلال الاا ز من يما   امل امل س ااو باولا  ال احيل. (15) 
-Olga Theodorikakou et al, “‘Neoا  ـــف  أل،ـــفاض التاهـــىلا  الـــفز عقـــم ا اـــتبىلال الـــاا ز مـــن يما ـــ  امل ـــامل س  اـــبا ىلا؛  (16) 

homelessness’ and the Greek Crisis” (2013)  : متا  عقم ا ا املاق 
  http://feantsaresearch.org/IMG/pdf/ot_et_al_review.pdf;و  European Commission, “Homelessness during 

 the crisis”  املاق  ومتا  عقم ا اhttp://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9847&langId=en. 

http://feantsaresearch.org/IMG/pdf/ot_et_al_review.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9847&langId=en
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األحمــــ   قاةجــــ  ــــمال اعــــام  ــــدابم ملباأل ــــاة لسكاماوــــا  ق ــــما قتصــــازي  القاملىلــــ  س البقــــدال الــــإ إ
 ض ا ماي  ا جتماعىل . اا    
. ذاأل يــال املف بطــال بــالقىلف س الشــاا ع   بقىلنةــا ويخــفيوماعــ  و تنــاع ياــباا التشــفز بــ -34
قــ مــن ياــف عا ــم  اــم مــن األوهــاع املقىلشــىل   منةــا عقــم اــبىلل املوــال الاذــاة والتيكــت واملــفض  ين
ـــلاملخـــد ا . وإن   قـــا راأل يـــال و  اـــا  مقامقـــ يفلـــ  والياـــف واملـــفض القاقـــر والقنـــ  املنـــيفيل و والق  م 

النرــــا  عقــــم التشــــفز برــــبق القنــــ  وعــــد  املرــــاواة س ا صــــال عقــــم األ ض واألمــــاله القاا يــــ  
شــفز األ ــخاص موو ارعاقــ  توبرــبق عــد  املرــاواة س األجــا  وي ــكال يخــفي مــن التمىلىلــيف. بىلنمــا ي

ـبربق  ف  الشـباا قق  ذفص القمل وابل كرق القـىلف واملرـاكن ما  الكقيـ  الىلرـمة. وكوـمال مـا ون
  الئمــوثــائق يو بطاقــا  اايــ  م  كــن لــديةممــن ا صــال عقــم الرــكن واخلــدما  س املــدل مــا مل 

مــن عقــم ملــت  و  يزل  ا كامــ . ويــ ز  النــيفاع  ح التشــفيد واكعــفة عقــم  طــال اائــل  ة عــن ز  اصــ
مــــن بقــــدال ك ذًا رــــتال وي يضيــــا والقــــفال والصــــامال واةجمةا يــــ  القفبىلــــ  اليــــا ين املةــــاجفين  ماجــــا 
 األمن.ا قدا  و  القن ااتشفا  النيفاع و  افبال منالرا ي  

ومــا ذتــ  التشــفز س األ يــاا ينــت  عــن  فاجــ  األمــن الًــ ائر الــ   كــال وااــ    تــاج األاــف  -35
 عـــازة  برـــبقالشـــفكا  عقـــم قطـــاع اليف اعـــ  وذاـــدال األ اهـــر  املقىلشـــىل  وعـــن  ًـــم املنـــا  وااـــتىلال 

عنــد  احيــ  املــماه  و فاجــ  األمــن األاقــر س األ يــاا  والياــف املــدق   وااــتخدا  املــاا ز   ارــىلمةا
التشــفز س األ يــاا عــازة األ ــخاص  ح اكعــفة  ح  ذ بشــكل ،ــم مــن م والكــاا ه الطبىلقىلــ . ويــد

 واكن. املنا ق ا  في  حبوال عن عمل
مــن الدولــ  منااــب   زوز  ةاسباصــس التشــفز الكوــم مــن التًــما  ا تمقىلــ  الــإ    ن  و رــاام -36

ــــيــــا  ا تشــــا ال  ملقاةجتةــــا. ذققــــم اــــبىلل املوــــال  مــــن يكوــــف ياــــباا التشــــفز د اكىلاكــــل األاــــفي  فا  عا 
يتخقـال عـن املـ وي مـن يجـل ينتاقال  ح املدل ألاـباا اقتصـازي  كوـمال مـا ال ين التاقىلدي . ذالفجال 

 ــاذم املــال لماــقاه  ح ياــفام س األ يــاا. وس القديــد مــن الــدول   ال ــم  االىلــد عفياــ   اجــق 
ــل  و  املمتــدة ةاــف األ رــاعدةم املــفض  "ــا  قــداملرــ ولىل  جتــاه األقفبــا  عقــم صــقىلد ا تمــ  اوقــر. ويإمُّ

 التشفز ويسد آثا ه.الفئىلرىل  و ا  اباا   من األذىل  وبا  ذموا  ا  املناع  البشفي /اريدح
 2004رــا امر الــ   هــفا س عــا  تالكــاا ه الطبىلقىلــ   مــن قبىلــل ال مــن ياــباا التشــفزو  -37

   ألصـــا2008منطاـــ  جنـــاا  ـــفل آاـــىلا واليفلـــيفال الـــ   هـــفا  ققـــىلم اىلشـــاال س الصـــ  س عـــا  
ا ااـضا ىلعىلا  اراـكال.  دمف املراكن واكىلاكـل األاااـىل  واـبل كرـق القـىلف و ـ ز   ح ا تكـا

آ ا املشــــــفزين مــــــن  مبا ـــــفةل بقــــــد وقاعـــــ   خق ــــــ 2015ذـــــاليفليفال الــــــ   هـــــفا  ىلبــــــال س عـــــا  
ــــا وكوــــمال مــــا  اجــــد األ .(17)عشــــاا   يــــل ينــــامال س ال 320 000 بىلــــنةم ــــا ق  سىل القشــــاائىل  س املن

لضكىلــــيف عقــــم الــــدويل لقكــــاا ه الطبىلقىلــــ   ح اي ــــكال التصــــد   ف الكــــاا ه. و نــــيفع اخــــاملقفهــــ  مل
__________ 

 (17) Save the Children, “320,000 Children Homeless in Nepal” (1 May 2015)   : ــــــــــــــــــم اــــــــــــــــــ ا املاقــــــــــــــــــ متــــــــــــــــــا  عق
www.savethechildren.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=8rKLIXMGIpI4E&b=9241341&ct=14637607. 
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ا صـال عقـم  قـت املرـاعدة  ينشـض  سا ستىلاجا  القاجق  اليا يـ  مـن الفعايـ  الصـحىل  واملـ وي  و 
واــر  -ارقامــ  يو ا ىلــاحة س وقــم اــابق مــن يجــل ا صــال عقــم اخلــدما   مــا يوبــميسىلا ــال  اــدمي 

ـــل -يمـــا     كـــال متـــاذفة لـــدي األ ـــخاص املشـــفزين  ي   ىلعىلا  ي ـــال ا اجـــ   ح وهـــ  ااـــضا و ًن
 يةا الكاا ه الطبىلقىل .التشفز الإ عق    ملقاةج   فك يل مد
والاااـــم املشــــضه بــــ  جـــل األاــــباا اكىلكقىلــــ  الـــإ  كمــــن و ا  التشــــفز اـــا عــــد  ا رــــال  -38

اــا يو  خياقــ  س  قبىلــ  استىلاجــا  ي ــد  يا ي   يــال -صــناع  الاــفا  ا كــامر مــ  ساــال ار رــال 
كاذىلـ  س يعاـاا األحمـا  يو التطـا ا  ا قتصـازي   والرـما  لاـاي الرـال ،ــم   النـاا سفما ـال  قبىلـ ل 

ـــااالاخلاهـــق  أل   ن ـــىلم ب التشـــفز عنـــدما  اـــضل   . وينشـــ(18)ترـــبق س  شـــفز يعـــداز كبـــمة مـــن الن
ياــــباا اىلكقىلــــ   بــــدو خا جىلــــ  ب يــــا   رــــاىل  مــــن ارقصــــا  والتمىلىلــــيف ا جتمــــاعىل  وعنــــدما عيــــق 

 اسضا  ساال ار رال. تققق بلتحديا  جديدة ا كاما  س التصد  
  
 التشرد والمجموعات المهمشة -خامساا  

 
ــن يتقـــفض لقتمىلىلــيف برـــبق مقـــال س آل التمىلىلــيف اـــبق مــن ياـــباا التشــفز ويســـد  تائعــ  -39 . ذم 

 وي   ــاع اةجــنإل وياملفكــيف األاــف   وي  املفكــيف ا جتمــاعر وا قتصــاز  وي  و املنشــ يارثنىلــ   ويالقــفل 
الرــــن  وي  املىلــــل اةجنرــــر و/يو اكايــــ  اةجنرــــا ىل  و  يا الــــ  الصــــحىل  وي  عاقــــ  القاقىلــــ  يو البد ىلــــ ار
شــــفزال يتقــــفض لتمىلىلــــيف  هــــاس. و ل توساملــــا يصــــبا ميكوــــف مــــن ،ــــمه استمــــال  قفهــــ  لقتشــــفز  يفزازيــــ

البقـــدال  التـــداخال  بـــ  ياـــباا التمىلىلـــيف املختقيـــ  وبـــ  التشـــفز  تنـــاع بتنـــاع البقـــدال. ذيـــر بقـــ  
يتــــداخل عــــد  املرــــاواة بــــ  األعــــفال بشــــكل قــــا  مــــ  التشــــفز. ذيــــر ال احيــــل  يشــــكل ال احيقىلــــال 

فيـــ  ولكـــنةم يشـــكقال ،البىلـــ  اـــكال وس املائـــ  مـــن اـــكال املنـــا ق ال 7 رـــب     تقـــدي  ىلـــالاياألذف 
ىلـ  لقتشـفز  اليف  ض األاـف. وس الا يـا  املتحـدة األمفيكىلـ   يكـال استمـال  قـفُّ (19)القشاائىل  سىلا األ

 .(20)ض األاف من القفل األبىل  ل يك  اب  مفا  من استمال  قفُّ 
 ل ااــتمفا  اــفيال  فكــ  مــن الاــاا   القفذىلــ  وال ملا ىلــ  التمىلىليفيــ  الــإ  ــن م الطــالل واملــماه و  -40

 ح جا ــــق  ا اــــا  اجتماعىلــــا  جتقــــل الرــــكن مقكــــال لــــفا  األاــــفة الـــــ  كف  -ويمــــاله الــــيفوج  
 .(21)وجتققةـــن عفهـــ  لقتشـــفز ف  النرـــا  مـــن يمـــن ا ىلـــاحةيمـــا  إـــ -يـــنعم عـــن ملـــت مـــن ذاـــف  ومـــا

__________ 

واـر  كوـمال مـا عص ـ  املقا ـ  ار رـا ىل  أل بـاا األاـف سرق الفز عقم ا اـتبىلال الـاا ز مـن وقـإل الالج ـ  النف  (18) 
 من ال كا   وس ا ا يي ال متىلىليف س سق النرا .

 (19) The Economist, “Race in Brazil” (28 January 2012), available from www.economist.com/node/21543494. 
 (20) National Coalition for the Homeless, “Who is homeless?” (2009), available from 

www.nationalhomeless.org/publications/facts/Whois.pdf. 
 الفز عقم ا اتبىلال الاا ز من من م   صد ساال ار رال  الا يا  املتحدة األمفيكىل .  (21) 
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  وعنـــدما   ـــطف  ح  ـــفه بىلـــمل وياـــفة (22)ذقنـــدما  ضمـــل امـــفية يو  نيصـــل عـــن حوجةـــا يو  طق ـــق منـــ 
قــر بىلتةــا  ذــجيل اــا ف إاُّكــا  يرــازيا القنــ   يو  يــف مــن يوهــاع  ــيفاع مرــقا يو كا ثــ   بىلقىلــ   يو عن

و يىلــــد  اــــا يف بــــ ل النرــــا  املطقاــــا  واأل امــــل س بــــنًالزيف ولبنــــال   .(23)ح مشــــفزة  كــــال كبــــمة 
بـــ  زاخـــل يسىلـــا  عشـــاائىل  خطـــمة والنرـــا  القـــاا  يةـــفبن مـــن القنـــ  س س يكـــاا  خفِ مـــوالل  يقشـــن 

 .  (24)بام كن ااي خىلا ا  اكن ققىلق تقم،ىليفاتال وباباا ،ىلنىلا اةجديدة   ي
عقـم  شـفز النرــا . ذيـر  اــبا ىلا  عقـم اــبىلل  جقــروقـد كـال لألحمــ  ا قتصـازي  القاملىلــ  يثـف  -41

. وس القديــد مــن املنــاحلديال برــبق  ــفا  الــ ،ا قــال ساملوــال  كــال القديــد مــن األمةــا  القاحبــا  
يو يحواجةـن الرـاباال التيـاوض مـ  املصـا ا مـن يجـل  عـازة   اـ    النرـا  ا ا    يفذ   ـفكا
ن ةكذجيصــــا  ــــض ن  منــــاحكاملصــــا ا  زيو  لًائــــ . وعنــــدما  رــــض  التخيىلــــ  مــــن عب ــــ جدولــــ  الــــدين يو 

 صــبحن عفهــ وي -س كوــم مــن األسىلــال   كن ،ــم آمنــا يــفحسن إــم و ــ ة زيــن كبــم ويقشــن س مرــ
 .(25)ة ديد شفز  ف اخمل

  ا ،تصــاا  ا ذىلــققنــ   "ــاستمــال  قفهــةا لخطــمة. ذ يســداثال ا  تشــفز املــفية  قــىلف ساملــو  -42
الا ا  عقـم التمىلىلـيف هـد املـفية س سالـ  النرـا  مـن الشـقاا املقنىل  بقعن  ال. وس إاىلق يجف   مف ي 

خيـــا  والاتـــل  يقـــف  القعنـــ  باجـــاز صـــق  بـــ  ذاـــف النرـــا  مـــن األصـــقىل  س كنـــدا القـــاا  يتقـــفض لإل
 .(26)يالشقاا األصقىل  و شفزان من جة  وب  اختيائةن وقتقةن من جة  يخف 

وبقــغ التشــفز س صــياا األ يــال والشــباا  رــبال سفجــ . ذالقاامــل الــإ  ــدذ  األ يــال  ح  -43
ين؛ و زماصمــا عقــم االــدو يكــت األاــفة واــا  مقامقــ  ال ا؛ ــفه بىلــاوم  شــمل بطالــ  الاالــدين وذافيــ

 وياريدح املخـــد ا  والكحـــال؛ والىلنـــتم النـــاجم عـــن  صـــاب  الاالـــدين بيـــموا  اـــ  املناعـــ  البشـــفي /
ز ي ياكـا الكـاا ه الطبىلقىلـ . و تخقـم بقـ  األاـف  القـاجيفة عـن الاىلـا  بـ و   ويالنيفاع املرـقا  وي يبا  

. وكوـمال مـا اـد األ يـال (27)عن ي ياكـا يو  فاـقةم  ح املنـا ق ا  ـفي  لققمـل  بربق الياف املدق 
ــــ قامــــ   ول س م ارــــا   الــــ ين ينشــــ  الرــــن الــــإ ينتةــــر عنــــدااةم مشــــفزين عنــــدما يبقًــــال ي ير 

 كــــال. ومــــن عاامــــل "اةجــــ ا" الــــإ ا الاقــــاا عقىلةــــا "سفيــــ  امل(28)ا صــــال عقــــم  عايــــ  امل ارــــ 

__________ 

 .Monarch Housing Associationالفز عقم ا اتبىلال الاا ز من  ابط   (22) 
 م ا اتبىلال الاا ز من من م   صد ساال ار رال  الا يا  املتحدة األمفيكىل .الفز عق (23) 
 املفج   ير . (24) 
 املفج   ير . (25) 
 .CEDAW/C/OP.8/CAN/1من الاثىلا   118-112ا  ف اليافا   (26) 
 (  املمقك  املتحدة.Safe Child Africaالفز عقم ا اتبىلال الاا ز من من م  الطيل اعمن ذفع يذفياىلا ) (27) 
 الفز عقم ا اتبىلال الاا ز من يما   امل امل س يةا ي  مالدوذا. (28) 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/OP.8/CAN/1
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الــإ  قصــابا اليو  املنرــاج  س الشــا ع صــداقا الو   املدينــ اــحفو  ةوســق املًــامف  وا اــتاالل املــايل
 .(29)" نش  ذىل 

س الشـــاا ع قـــد  قـــفض لقتمىلىلـــيف والياـــف  بـــالقىلفومق ـــم األناـــف الـــإ لـــديةا ي يـــال مف بطـــال  -44
. ذاأل يـــــال والشـــــباا املف بطـــــال بـــــالقىلف س الشـــــاا ع يااجةـــــال ا اـــــتمف باوارقصـــــا  ا جتمـــــاعر 

إــديا  مــن  ــاع خــاص منةــا التةديــد بيصــقةم عــن والــديةم بــدعاي اريــال ووهــقةم س مالجــ  
ملوقىلــ  وميفزوجــر املىلــل اةجنرــر . و ل عــدز الشــباا مــن املوقىلــا  وا(30) كيالــلأليتــا  يو س ي  مــ  ال

 الرـكال املشـفزين س مـن بـ اةجنرـ  ييـال عـدز ،ـمام   ومًايف  اكاي  اةجنرـا ىل  وسـامقر صـيا
مـن جا ـق ياـفام ووتمقـاوم اوقىلـ    اجتماعىلـال  هـاذىل يااجةال وصـمال و قصـا ل ام بق  البقدال و 

مــن استمــال يل  نايــل   ل يل  نايــل س وجــااةم يبــااا املــ و  يكــاستمــاواــم يكوــف عفهــ  لققنــ  و 
 ،مام. س وجاه

ــف   -45  الح   الاالــدال مــن الــدخل الــويــيفزاز خطــف  قــفض األناــف ما  األ يــال لقتشــفز عنــدما ون
ذ ــ  . ذيــر ييفلنــدا  يصــبحم يرــمةالرــكن بكقيــ   عنــدما ينرــتنيد املقــفوض مــنلــدذ  يجــفة الرــكن و 
. و تقــــفض  قــــت األاــــف خلطــــف ذاــــدال (31)األكوــــف  نامىلــــال بــــ  املشــــفزينالي ــــ  ال األاــــف ما  األ يــــ

 ةم عقم  اذم الركن الالئق.والدييبنائةا ال ين   خ ام الرقطا  القام  بربق عد  قد ة 
والفس ل يي ال  و  اىلما مـنةم املةـاجفول ع ـ  ا ـدوز الدولىلـ  والالج ـال واملشـفزول زاخقىلـال   -46

كبـمال س يل يصـبحاا مشـفزين. ذتقـت ا ماعـا   قـاا مـن التمىلىلـيف املتقـدز و قضهـةا   يااجةـال خطـفال 
ــــ ــــا  عديــــدة س  ــــ م  اــــكن م قت ــــدال  كالــــدايفهال زائمــــ  ي ال كــــالعاب  (32). ذيــــر القديــــد مــــن البق

. و تىلعــ  (33)زةو يةم    ليــضا   ــدو يو    ــ   ريــاائةمواالنــدا     رــتابل املــ و  القامــ  املةــاجفين 
مةعـــا ة يو ،ـــم  مبـــاالـــ لت  ي ـــطف املةـــاجفول  ح ا اـــتافا  س يسىلـــا  ذاـــمة يو س يكـــاا  يو س 

كن ا س يمــ وي امــ  البنــا ؛ و يىلــد  اــا يف بــ ل عمــال املنــاحل املةــاجفين ينكفاــال عقــم النــا  س املــداخل 
 .(34)س البىلا  الإ يقمقال ذىلةا يو زاخل خيفا ا ل  مرتا ةعىلف ،م 

موو ارعاقــ  مقفهــال باجــ  خــاص لقتشــفز. ذيــر يىلــ  ي ــا  القــامل  قــد جتقــل  واأل ــخاص -47
ارعاقـــ  النيرـــىل  ا جتماعىلـــ  مـــن املرـــتحىلل عقـــم األ ـــخاص ا صـــال عقـــم عمـــل وكرـــق عىلشـــةم 

__________ 

 .A/HRC/19/35من الاثىلا   19ا  ف اليافة  (29) 
 Habitatمـن املكرـىلت ومن مـ  مائـل ار رـا ىل  ) ( El Caracol ACالفز عقم ا اتبىلال الاا ز مـن من مـ  ا قـيفول ) (30) 

for Humanity) .من انًا يا 
 ا.(  ييفلندFOCUSالفز عقم ا اتبىلال الاا ز من من م  " ا  الضكىليف" ) (31) 
 (.Danish Institute for Human Rightsالفز عقم ا اتبىلال الاا ز من من م  املقةد الدايفكر  اال ار رال ) (32) 
 )بالقً  ار كقىليفي  ذا (. A/HRC/29/50  امل كا ة س الاثىلا  NLD 1/2014ا  ف الا ىل   قم  (33) 
ذشـل التشـفيقا  واملرــ ول  وي بـاا القمـل ومكا ـق ا اــتادا   -من مـ   صـد ساـال ار رـال  "اقــم س الـدا   (34) 

عقــم اــ ا  (  متــا 2011ييقال/اــبتم   27س األ زل س  ايــ  ساــال عــامال  املنــاحل الااذــدا  امل قامــا " )
-www.hrw.org/report/2011/09/27/domestic-plight/how-jordanian-laws-officials-employers-andالــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاب : 

recruiters-fail-abused. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/19/35
https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=d667ea6a-2a03-488a-9c22-a3018ebfa9c8&eRef
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c288070
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/29/50
http://www.hrw.org/report/2011/09/27/domestic-plight/how-jordanian-laws-officials-employers-and-recruiters-fail-abused
http://www.hrw.org/report/2011/09/27/domestic-plight/how-jordanian-laws-officials-employers-and-recruiters-fail-abused
http://www.hrw.org/report/2011/09/27/domestic-plight/how-jordanian-laws-officials-employers-and-recruiters-fail-abused
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 ن القديــد مــن الــدول ا صــال عقــم زعــم ا تمــ . وس الاقــم  يرــ      ــ م  (35)لــدذ  يجــفة الرــكن
  ارعاقـــ وموو ارعاقـــ . وس الـــدول الـــإ يـــازع ذىلةـــا األ ـــخاص مو ر الـــ   وتاجـــ  األ ـــخاص اوقـــ

يكــال الــدعم يو الرــكن املتــا  كــم عنــد وكوــمال مــا    ة س م ارــا   ا جتماعىلــ  والنيرــىل  املتصــا  
ــ(36)مالئمــال خــفوجةم منةــا  ف اذ  مل يــ  ذىلةــا اىلااــ  عــد  اريــداع س م ارــا   . وس الــدول الــإ  ني 

 ا تم  اوقر.  س كن ل فو   راكاصم الدعم ا جتماعر ا
  
 معالجة ظاهرة التشرد والوصول إلى القضاءلإطار حقوق اإلنسان  -سادساا  
 

 التزامات الدولة  -ألف 
 
ياـــ  التشـــفز عقـــم الطـــفا اعخـــف مـــن  ىلـــ  ا تةاكـــا  ا ـــق س الرـــكن الالئـــق. وعقىلـــ    -48

 25ينبًــر لقـــدول يل  قامــل التشـــفز باعتبــا ه يرـــتحق يعقــم ز جـــ  مــن ز جـــا  ا اــتقعال. ذابـــل 
ـــ   ـــفا س القةـــد الـــدويل  عامـــال  قالـــم ةجنـــ  ا اـــال ا قتصـــازي  وا جتماعىلـــ  والوااذىلـــ   ل ي  زول

 قتصـازي  وا جتماعىلـ  والوااذىلـ  ياجـد عـدز كبـم مـن األذـفاز ذىلةـا س سالـ  سفمـال اخلاص با اال ا
ـــف و  وي ا ـــد األز  مـــن املـــمـــن  س الاذـــا  بالتيفاماوـــا النا ـــ   عـــن    مبـــدئىلال الرـــكن  كـــال قـــد قص 
 املــاا ز املتاســ  يىلــ . ذــاملطقاا مــن الــدول يل  ــ ان عقــم يصــا مل  ــ لن جةــدال س ااــتخدا  (37)القةــد

 .  (38)األولاي  ابىللكا س ابىلل الاذا  بتقت ا لتيفاما  باعتبا اا سدال يز  وعقم 
   وزكن  ااحاا كما يقر:ا والتيفاما  الدول  ذىلما يتققق بالتشفز مبىلن  باه -49

قا ــا  عقــم التشــفز. لياــ  عقــم الــدول التــيفا  ذــا   باعتمــاز و نيىلــ  ااــضا ىلعىلا   )ي( 
  عقــم مرــ ولىلا  كــل جةــ  ا اــضا ىلعىلا  ياــداذال وآجــا ل واهــح  ويل  بــ   واــق يل  ت ــمن اــ ه 

اةجةــا  الياعقــ  األخــفي مــن يجــل  نيىلــ   ــدابم  ــدزة  يىلــ كــل مرــتايل مــن مرــتايا  ا كامــ  و 
 ؛(39)وماىلدة ب جل حمين  بالتشاو  م  املشفزين و"شا كتةم

__________ 

 عقم ا اتبىلال  الاا ز من يما   امل امل س يلبا ىلا.الفز  (35) 
 الفز عقم ا اتبىلال  الاا ز من من م   صد ساال ار رال. (36) 

( الصــاز  عــن ةجنـــ  ا اــال ا قتصــازي  وا جتماعىلــ  والوااذىلـــ  1990)3مــن التققىلــق القـــا   قــم  10ا  ــف الياــفة  (37) 
 .بش ل  بىلق  التيفاما  الدول األ فاا

 فج   ير .امل (38) 

( الصــاز  عــن ةجنـــ  ا اــال ا قتصــازي  وا جتماعىلــ  والوااذىلـــ  1991)4 مــن التققىلــق القـــا   قــم 12ا  ــف الياــفة  (39) 
بشــ ل ا ــق س الرــكن الالئــق؛ واملالس ــا  اخلتامىلــ  الصــاز ة عــن ةجنــ  ا اــال ا قتصــازي  وا جتماعىلــ  والوااذىلــ  

 (.E/C.12/CAN/CO/5و E/C.12/CAN/CO/4بش ل كندا )الاثىلاتال 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.12/CAN/CO/4
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.12/CAN/CO/5
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لرــــــقا لأل ــــــخاص اــــــق عقــــــم الــــــدول يل  كــــــاذا التمىلىلــــــيف والاصــــــم والتنمــــــىل  ا )ا( 
املشـــــفزين باصـــــ  ملـــــت مرـــــ ل  عاجقـــــ  ويل  ـــــاذف ا مايـــــ  الاا ا ىلـــــ  مـــــن التمىلىلـــــيف برـــــبق الاهـــــ  

 ؛(40)التشفز "ا ذىل  سال ا جتماعر وا قتصاز  
ينبًـــر ي   ـــ ز  عمقىلـــا  ارخـــال   ح  شـــفيد األذـــفاز. ذح ـــف عمقىلـــا  ارخـــال   )ج( 

 ؛ (41)ف املاا ز اذُّ  نيىل نه  قتطقذا   ومطقق و  يس ف تشفز الالإ   ز   ح 
 نيىلـــ  ارخـــال  زول التشـــاو  التـــا  مـــ  األ ـــخاص املت ـــف ين منـــ  ا تةـــاه واهـــا  )ز( 

. ذـا لتيفا  بااتكشـاا ي  بـديل آخـف عـن ارخـال  وبقـد   خــال  ال زولىلـقـضا حـا  اـال ار رـال امل
خطــــ   عــــازة األ ــــخاص لتشــــفيدام يبــــدال وب ــــمال التشــــاو  بشــــكل كــــاا مــــ  الرــــاكن  بشــــ ل 

األ اهـر املمقاكـ  لقخـااص ولقاطـاع القـا  بص ااخلـ ا ىلنةم ينبًر يل  ني  "اجق الاـا ال الـداخقر 
. واــق عقــم الــدول يل  تخــ  يىلــ  التــدابم املنااــب   ب قصــم مــا  تىلحــ  (42)ألصــحاا األمــالهيو 
صـــال عقـــم ا تـــا   يو ال  كــر   ـــمن   اســـ  اــكن بـــديل منااـــق يو  عــازة لـــديةا اا ز املتـــاذفةاملــ

 ي ض منتع   سرق مات م ا ال؛
ياـــ  عقــــم عــــا ق الــــدول التــــيفا  ذــــا   ب ــــمال يل يترــــق كــــل قــــفا  يو اىلااــــ  مــــ   )ه( 

قتــ  ،ــم مابــال ومناذىلــال  اــال قــفا  يترــبق س التشــفز اــق يل ين  اــدا الا ــا  عقــم التشــفز. وي ُّ 
اا ز املتاسـ   "ـا ذىلةـا األ اهـر املـيىلـ  رتخد  س وهـ  الرىلااـا  والتخطـىل  ين ار رال. واق يل 

والاســدا  الرــكنىل  ،ــم املرــتخدم  يو اخلالىلــ  بًــفض هــمال   اســ  ا صــال عقــم األ ض والرــكن 
 لقمعماعا  املةمش ؛

جي ــفاه اةجةــا  الياعقــ  ،ــم بتن ىلم و البــ ثابــمياــ  عقــم عــا ق الــدول التــيفا  قــا اا  )و( 
ا  مـ  ا ـق س الرـكن الالئـق ومـ  رـواىلااـاوا مت التابق  لقدول  بًىل  همال يل  كـال يىلـ  يذقاكـا

  . وينبًـر يل يشــمل  ن ـىلم اةجةــا  الياعقـ  مـن الاطــاع اخلـاص ذــفض  مقد  ـمنـ  التشـفز يو إرــ  
 ــفو  عقــم يصــحاا املشــا ي  القمفا ىلــ  واملرــتومفين لىلقــاةجاا مرــ ل  التشــفز ولىلقمقــاا س  ــفاك  مــن 

 ؛ (43)س يىل  املشا ي  القمفا ىل  الإ يني وصايجل  اذم الركن بكقي  يرمة لقعمىل  و 

__________ 

ةجنــ  ا اــال ا قتصــازي  وا جتماعىلــ  والوااذىلــ  ( الصــاز  عــن 2009)20مــن التققىلــق القــا   قــم  35ا  ــف الياــفة  (40) 
 بش ل عد  التمىلىليف س ا اال ا قتصازي  وا جتماعىل  والوااذىل .

الصـــــــاز  عـــــــن ةجنـــــــ  ا اـــــــال ا قتصـــــــازي  وا جتماعىلـــــــ  والوااذىلـــــــ . وا  ـــــــف  7ا  ـــــــف التققىلـــــــق القـــــــا   قـــــــم  (41) 
 ,”S. Wilson, “Breaking the tie: evictions from private land, homelessness and a new normality يي ــــــــــــــال 

South African Law Journal, volume 126, No. 2 (2009). 

)يب   وا ( اوــدوزة و ــفا  39بقديــ  مدينـ  جااا رــ ج الكــ ي هــد  ـفك  بقــا مــال  يـم القاا يــ   ا  ـف  مــوالل  (42) 
 (.2011كا ال األول/زيرم    1) ZACC 33 [2011] (CCT 37/11)  آخف

( الصـــاز  عـــن ةجنـــ  ا اـــال ا قتصـــازي  وا جتماعىلـــ  والوااذىلـــ  بشـــ ل  بىلقـــ  1990)3ا  ـــف التققىلـــق القـــا   قـــم  (43) 
 .التيفاما  الدول األ فاا
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ا صـــــال عقـــــم واـــــائل ا  تصـــــاا اليقالـــــ  س ســـــا   التشـــــفز اـــــق يل يكـــــال  )ح( 
م ـما ال بااـائل منةــا  نيىلـ  ا لتيفامـا  املف بطــ  بارعمـال التـد ار لقحــق س الرـكن والا ـا  عقــم 

 .(44)التشفز
  

 الوصول إلى العدالة  -باء 
 
ذىلمـا يكـ    ا  البالًـ  ارـفا  اوـاكم واكىل ـا  الدولىلـ  املقنىلـ  حباـال ار رـال بنشـمن األيىل -50

الاصــــــال  ح القدالــــــ  و ايــــــ  ساــــــال ار رــــــال. ذالاصــــــال  ح اــــــبل   ح نيشــــــفزاجــــــ  امليتققــــــق حب
ال و اكــال ا ختىلــا   املقحــق بالقةــد  يسكــا  املفذاعــ    األوحا ــىلا  تصــاا اليقالــ  اــا ماهــاع ال

س  اــبا ىلا   ــيفع املقكىلــ بــجيجفا ا   واملتققاــ  اخلــاص بــا اال ا قتصــازي  وا جتماعىلــ  والوااذىلــ  الــدويل
ـــــــ مــــــا ياــــــد   ي  نيىلــــــ سىلــــــت جــــــف  ــــــ  عــــــام  ،ــــــالل لفاــــــالل  400 000  ب ــــــ  مــــــا ب  2008 رعاا ي

ــــاذُّ (45)2012و ــــ  يل هــــمال   ــــ  ا ــــق س . ويوهــــحم القعن ــــ   ماي ف اــــبل ا تصــــاا ق ــــائىل  ذقال
  اــ  عقــم عــا ق الــدول سىلــت "  وجــاز  ــق زول إيســد ا لتيفامــا  اليا يــ  الــالرــكن الالئــق اــا 

وقالـــم  ل الدولــــ  قـــد ا تةكــــم ا لتـــيفا  بتــــاذم واـــائل ا  تصــــاا  وجـــاز اــــبىلل ا تصـــاا ومىلــــ " 
 اليقال  س اىلال  جفا ا   ،الل الفاال القاا ي . 

وآلىلـــا  مقنىلـــ  حباـــال ار رـــال  يخـــفي مقااـــدا  نيىلـــ  فصـــد مقنىلـــ  ب وقـــد وهـــقم اىل ـــا    -51
  هـــد انًا يـــا .  .  ذيـــر ق ـــىل   .ال التشـــفزاـــىلمقـــايم قا ا ىلـــ  ذىلمـــا يتققـــق برـــبل ا  تصـــاا س 

ا عقــم النرــا   ناولــم القعنــ  املقنىلــ  بالا ــا  عقــم التمىلىلــيف هــد املــفية الــفاب  بــ  القنــ  الــ   زــا   
 تصــاا  بــ ل "  ــمن  ــاذم بىلــم ل ذقــال مــن اــبل ا ىلاــبي  التشــفز  ويوصــم  كعــيف  مــن بــ  و 

 .  (46)   قىلف ذىل  م  يو زاا". آمن ر
وس املالس ــــا  اخلتامىلــــ  املتققاــــ  بالا يــــا  املتحــــدة الــــإ يصــــد وا القعنــــ  املقنىلــــ  حباــــال  -52

زين يوــم  ــاا،ل  تققــق بــالتمىلىليف وباملقامقــ     س ــم القعنــ  يل جتــفمي املشــف  2014ار رــال س عــا  
 سكامـــــا . ويوصـــــم بـــــ ل  نخـــــف  ا كامـــــ  اليىلد الىلـــــ  مـــــ  (47)الال  رـــــا ىل  يو املةىلنـــــ الاااـــــىل  يو 

كمـــا   التشـــفز؛  والرـــقطا  اوقىلـــ  مـــن يجـــل  لًـــا  الاـــاا   والرىلااـــا  التمىلىليفيـــ  الـــإ جتـــف   ا الا يـــ
 ســـااذيف لقرـــقطا  مييوصـــتةا بتكوىلـــ  اةجةـــاز مـــن يجـــل  اـــاز سقـــال لأل ـــخاص املشـــفزين وبتاـــد

__________ 

ـــ  الصـــاز ة عـــن ةجنـــ  ا اـــال ا قتصـــازي  وا جتماعىلـــ  والوااذىلـــ  بشـــ ل كنـــدا )الاثىلاتـــال  (44)  ا  ـــف املالس ـــا  اخلتامىل
E/C.12/CAN/CO/4 وE/C.12/CAN/CO/5.) 

ــــبال   قــــم  (45)    آ ا  اعتمــــدوا ةجنــــ  ا اــــال ا قتصــــازي  وا جتماعىلــــ  ىلا . ز .  . هــــد  اــــبا   2/2014ا  ــــف ال
ي ـ  ياجـد  Arrels Fundació. س الفز عقم ا اتبىلال  قـد    م ارـ  ي  يقـإل 2015سيفيفال/يا ىل   17والوااذىل  س 
 يل   رم . 100مشفزال لكل  71س  ابا ىلا 

وا القعن  املقنىلـ  بالا ـا  عقـم التمىلىلـيف عتمدإ ااع ا  ال  ي.  . هد انًا يااملاد  من   2/2003ا  ف البال   قم  (46) 
  .9  اليافة 2005كا ال الواا/ينايف   26س  هد املفية

 .CCPR/C/USA/CO/4ا  ف الاثىلا   (47) 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.12/CAN/CO/4
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.12/CAN/CO/4
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.12/CAN/CO/5
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CCPR/C/USA/CO/4
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قفيــق يصــا منــ  وقـم ف  عـن  قــت ال ــاافة. وقـد يعقنــم ا كامـ  اليىلد الىلــ  صــي  اةجنــ كــر  يفيـل  اوقىلـ 
ل اليىلد الىلــ  بجيلًــا  الاــاا   ااــكنا اربصــدز  نيىلــ  التاصــىلا  بااــائل منةــا  بــ  ا صــال عقــم ِمــ

   التشفز. اوقىل  الإ جتف  

  لــ  عااقــق وخىلمــتشــفز اــاافة ال اتشــفا   القعنــ  املقنىلــ  حباــال ار رــال يي ــال بــ ل اويقــف   -53
مـــن  6اعـــام  ـــدابم  اابىلـــ  "اجـــق املـــازة اـــا  املطقـــاا  ح املـــا  وقالـــم  ليـــ ز  عقـــم الصـــح  و 

القةد الدويل اخلـاص بـا اال املد ىلـ  والرىلااـىل  املتققاـ  بـا ق س ا ىلـاة  مـن يجـل التصـد  ل ـاافة 
  الارــف  ذاجــد  يل عــد  . و ناولــم القعنــ  اــاافة التشــفز س اــىلال عمقىلــا  ارخــال(48)التشــفز

 .(49)مفاعاة  مكا ىل  يل ي ز  ارخال   ح التشفز يشكل  دخالل  قريىلال س   ول البىلم واألافة
اـــال ار رـــال يي ـــال  بـــد جا  متياو ـــ   واـــائل لتـــاذم اـــبل  واقضســـم ي  مـــ   ققىلمىلـــ   -54

 31ناحــ  يــن  س املــازة ا تصــاا ذقالــ  ملــن اــم مشــفزول. ذاملىلوــال ا جتمــاعر األو ويب بصــىلًت  امل
ــــد اىلال  ــــ    ــــ  بًــــفض الا ــــا  عقىل ــــ  التشــــفز وا ــــد من ــــ  عقــــم وجــــاا "من ــــ  من ". وس ق ــــىل  اليىلد الىل

 ي  القعنـــ  األو وبىلـــ  لقحاـــال   (50)  مـــ  املشــفزين هـــد ذف رـــاقامقـــاألو وبىلــ  لقمن مـــا  الا نىلـــ  ال
 كاذىلــــ    كمــــال و   اعــــال" ا جتماعىلــــ  يل "التــــدابم الاائمــــ  سالىلــــال لقحــــد مــــن عــــدز املشــــفزين ،ــــم

 من املىلوال. 2-31و شكل ا تةاكال لقمازة 
وقــد  ــفاكم لــدي ةجنــ  البقــدال األمفيكىلــ   اــال ار رــال و كمــ  البقــدال األمفيكىلــ   اــال  -55

اــا  مــن الرــاابق الا ــائىل  الــإ  اــف بــالتيفا  الدولــ  حبمايــ  القالقــ  اخلاصــ  بــ  الشــقاا  ار رــال كــم  
ا تةاكــا  يكــال ذىلةــا  عقــم اــبىلل املوــال  يذــفاز مــن   كــال بصــدز مقاةجــ أل ض عنــدما األصــقىل  وا

عقـــم  خـــال  منـــاحكم وي اهـــىلةم التاقىلديـــ  ذ صـــبحاا  عنـــاةل ياعـــا  الرـــكال األصـــقىل  قـــد "ينجـــ وا 
وبارهــاذ   ح ملــت   ــفسم اوكمــ   عنــدما كا ــم  ن ــف  (51)ز املرــتمف"يقىلشــال سالــ  مــن التشــف  

يــــال املــــف بط  بــــالقىلف س الشــــاا ع  يل ا ــــق س ا ىلــــاة يات ــــر مــــن الــــدول يل  تخــــ  س  نــــ  األ 
  لكــر وىلــا كــل ذــفز سىلــاة كفزــ   ذاعضذــم بــ ل ا ــق س الحمــ ــدابم  اابىلــ  ل ــمال  ــاذم ال ــفوا ال
ا اـــال املد ىلـــ  والرىلااـــىل  وكـــ لت ا اـــال ا قتصـــازي    طـــالا ىلـــاة ياـــ  "س الاقـــم  يرـــ  هـــمن 

 .(52)وا جتماعىل  والوااذىل "

__________ 

 .CCPR/C/79/Add.105من الاثىلا   12ا  ف  موالل  اليافة  (48) 
 شـفين  30آ ا  اعتمـدوا القعنـ  س   هـد بقًا يـا لىلقىلا ـا ياـىلناذا  ايـديناذا وآخـفول  2073/2011البال   قـم ا  ف  (49) 

 .7-14  اليافة 2012ول/يكتابف األ
 (50) Complaint 39/2006 (2007). 
 ,Inter-American Court of Human Rights, Moiwana Community v. Suriname , judgement of 15 June 2015ا  ف  (51) 

para. 186 : متا  عقم ا ا الفاب  www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_ing.pdf. 
 Inter-American Court of Human Rights, Villagran-Morales et al. v. Guatemala, judgement of 19ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف (52) 

November 1999   : متا  عقم ا ا الفابwww.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.pdf. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CCPR/C/79/Add.105
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c285445
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.pdf
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 عقــم هــمنال يــن  املىلوــال األذفياــر  ويكــد  القعنــ  األذفياىلــ   اــال ار رــال والشــقاا يل -56
بــــا ق س املتققاــــ   16املتققاــــ  بــــا ق س املقكىلــــ   وماز ــــ   14ا ــــق س الرــــكن الالئــــق س ماز ــــ  

( بشــــــ ل  ايــــــ  1)18وس ماز ــــــ    مــــــن الصــــــح  القاقىلــــــ  والبد ىلــــــ  كــــــن  عقم مرــــــتاي التمتـــــ  بــــــ
 ح التشــفز مناذىلــ  ألسكــا     زيــ. و ــفي القعنــ  األذفياىلــ  يل عمقىلــا  ارخــال  الارــف  امل(53)األاــفة

 ــدابم ملقاةجــ  اــاافة التشــفز وعقــم  تخــ ه مــن  امــاملىلوــال  وسوــم يىلــ  الــدول عقــم  اــدمي  اــا يف ع
 .(54)  الدول  لقحق س الركن الالئقسضاىل   و نىل  مرتاق   فصد اا   شا 
كبـــم س و يـــا  ق ــائىل  زاخقىلـــ  باعضاذةــا بـــ ل التشـــفز ينتةــت  ائيـــ  مـــن    اــد ق إا ـــقــد و  -57

 اعتبــا ( س يملا ىلــا عقــم ي ــ  ي ــمن Grundgesetzاألاااــر ) اــا الال يرــمساــال ار رــال. ذاــد ا  
ا ـــق س التمتــ  بــ ز  مرـــتاي مقىلشــر  كـــن  عنصــفال مـــن عناصــفالرــكن املنااــق والالئـــق بالبشــف 

 .(55)ار رالكفام  ويظ  
س   اـــال متتـــ  ار رـــال حبهـــمنات ـــر ي"ويكـــد  اوكمـــ  الققىلـــا س اكنـــد يل ا ـــق س ا ىلـــاة  -58

لقحىلـاة كالتً يـ  الكاذىلـ  مـن ال ـفو ا  األاااـىل    ملـت يرـتقيفممـا و  تـ كفام القىلف عقم  ـا يصـال
الن ـف س ق ـىل  مـن  قاـا  النيرـةا . وبا ف  اوكمـ  الققىلـا س  ىلـازكر (56)"الالئا  واملقبإل وامل وي

ـــــم ذىلمـــــا  ما كـــــال  اـــــد  مـــــ وي م قـــــم لقمشـــــفزين إ ـــــمال  ات ـــــاذ  يلقـــــاا الكامنالـــــت س لقب
ماىلمـ  ذىلـ .  اا اواسـد  ـ ن كـة قحق س ا ىلـاة. ذياـدال املـ وي قـد يزي  ح وذـاله اا تة 2010 لقا 

ــــا  ذصــــل  ــــالتاق  عــــن  خــــال  املشــــفزين يثن ــــا  املــــ وي وب ويمــــف  اوكمــــ  سكامــــ  زكــــر بجيعــــازة بن
 .(57)الشتا 
وقــد يز  املطالبــا  الــإ قــدمةا ي ــخاص مشــفزول  ح  ــاكم  قىلــ   ح إاىلــق  اــد  اــا ل  -59

املشـــــفزول بـــــا ق س ا صـــــال عقـــــم  س القديـــــد مـــــن الا يـــــا  الا ـــــائىل . ذيـــــر األ جنتـــــ   يتمتـــــ 
 نقــفض عقــم اوكمــ . ذققــم  ق ــىل كــل   سرــق اــفواعر يل ملــت يــتم املرــاعدة ولكــن  ــ  مــن يــد  
املرــتاق  ما ىلــال  يمــف  اوكمــ  نإل آيــفا يهــد سكامــ  مدينــ  بــا  Q. C. S. Yاــبىلل املوــال  س ق ــىل  
ةـا املقـال  مشـمةل  ح ي ـ  ابنو مشـفزة  نإل آيـفا بـ ل  ـاذف املـ وي املالئـم أل   يالققىلا الا نىل  سكام  بـا 

__________ 

 ـق س الرـكن الالئـق وس ا مايـ  بشـ ل ا ال والشـقاالقعن  األذفياىل   اـال ار رـالصاز  عن ا 231ا  ف الافا   (53) 
 .www.achpr.org/sessions/52nd/resolutions/231  متا  عقم ا ا الفاب : من ارخال  الارف 

ـــــ  األذفياىلـــــ   اـــــال ار رـــــال والشـــــقاا  ا  ـــــف  (54)  ـــــازئ والتاجىلةـــــا  املتققاـــــ  بالقعن جيعمـــــال ا اـــــال ا قتصـــــازي  املب
ــــــــــــ  والوااذىلــــــــــــ   متاســــــــــــ  عقــــــــــــم اــــــــــــ ا الــــــــــــفاب :  -www.achpr.org/files/instruments/economic-socialوا جتماعىل

cultural/achpr_instr_guide_draft_esc_rights_eng.pdf. 
 الفز عقم ا اتبىلال الاا ز من يملا ىلا. (55) 
 Supreme Court of India, Francis Coralie Mullin v. The Administrator, judgementا  ــف اوكمــ  الققىلــا س اكنــد  (56) 

dated 13 January 1981, para. 6. 
 (57) Urban Rights Forum: With the Homeless, The Trajectory of a Struggle (2010), available from 

http://hlrn.org.in/documents/SAM-BKS_The_Trajectory_of_a_Struggle.pdf. 

http://www.achpr.org/sessions/52nd/resolutions/231
http://www.achpr.org/files/instruments/economic-social-cultural/achpr_instr_guide_draft_esc_rights_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/economic-social-cultural/achpr_instr_guide_draft_esc_rights_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/economic-social-cultural/achpr_instr_guide_draft_esc_rights_eng.pdf
https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=ac45b993-6e6f-4e56-86b5-40e12b638d1b&eRef
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ســـا   مـــن ال ـــق   قىلشـــالســـد يز  مـــن ال ـــما ا  لقحصـــال عقـــم الرـــكن ملـــن ي مينبًـــر  ـــاذ
 الشديد.

ـــو ويمـــف   كمـــ  كالامبىلـــا الداـــتا ي  بقديـــ  زن  -60 هـــ  بف ـــام  ا لدا ب ا   يرـــا اذ ـــا و ا ازكِ ص 
ا  ــةدوما  الصــق  الــإ  ا  م مــ  ا ــالداــتا  ويتما ــ رــتعىلق ألسكــا  ائــد ليائــدة املشــفزين ي

األخــفي  ح القمــل ذــا ال عقــم  عــداز املقنىلــ  بقــديا  يخــفي. وزعــم اوكمــ  يي ــال يىلــ  الرــقطا  
 ا  الاا ال الا ين املتققق حباال املشفزين.مات ىلاىلاا  عام  و نىل  ليائدة املشفزين  تيق م  

ا كامـــ  بااـــتحداه و نيىلـــ  بف ـــام   ـــامل ويمـــف  اوكمـــ  الداـــتا ي  س جنـــاا يذفياىلـــا  -61
ــ . (58)ق رعمــال ا ــق س الرــكن الالئــق يقطــر األولايــ  ملــن اــم س يمــإل ا اجــ   ح الرــكنومنر 

مــن  زين ا مايــ  ليائــدة املةــد    جــفا ا وس اــىلال عمقىلــا  ارخــال  الارــف    يــ   اوكمــ  عــدزا ل
واجبـال تمقـا  اوقىلـ  املقنىلـ  بجيعـازة التـا   ا رفا  بشكل اـازا مـ  ا  جقلةا يقت بالتشفز  من

سفصــــال عقـــــم ف  املرــــاكن مــــن اخلــــااص قــــفا  بالتيفامـــــا  مــــ ج  ارعقــــم يىلــــ  مرــــتايا  ا كامــــ  و 
 .  (59)زشف  مركن  ذىل ديس رقِ ين  ي   

 هـــــــمنقا ا ىلـــــــ   وس القديـــــــد مـــــــن البقـــــــدال   ـــــــدم  ا فكـــــــا  ا جتماعىلـــــــ  ااـــــــضا ىلعىلا ل  -62
  ــاافة التشــفز و  كــد اــ ه ا فكــا  ا ــق سمــن يجــل التصــد  ليواــ   طاقــال ااــضا ىلعىلا  اىلااــىل  

و،ماــــا مــــن  (Abahlali baseMjondolo) الرــــكن الالئــــق. ذحفكــــ  اــــكال األكــــاا  اةجنــــاا يذفياىلــــ 
عـــــال لقتقب ـــــ  ا جتماعىلـــــ   ـــــف ب  با اـــــضا ىلعىلا  الاا ا ىلـــــ   املن مـــــا  س جنـــــاا يذفياىلـــــا  ـــــا   صن

الرىلااـــــىل   لكيـــــا  مـــــن يجـــــل الرـــــكن الالئـــــقاةـــــا  بىلقـــــ  واهـــــق ل  صـــــق عىلنىللقمطالبـــــ  بـــــا اال 
 .  (60)متىلاحبا

مفكـــــــيف الد ااـــــــا  الاا ا ىلـــــــ  "وس األ جنتـــــــ   يزوـــــــم املن مـــــــ  ،ـــــــم ا كامىلـــــــ  املرـــــــماة  -63
 الرــكن الالئــق املشــفزين دذاع عــن ســققــحــدا   شــا  اــاابق ق ــائىل  ل دعاويلــ ذــ  ا "وا جتماعىلــ 

ــــ   اكازذــــ   ح  س مباز اوــــا الرىلااــــىل ــــ  األ اهــــر واألمــــاله القاا ي ــــتم حــــا  احي ــــإ ي ــــم الطفياــــ  ال  ًىل
الرـــكن الكـــفمي الـــ    هـــمال حيـــازة اليـــفص س الاصـــال  ح القدالـــ . وي كـــد قـــا ال ح واملرـــاكن  و 

اعتنمــد ســديوال س  ققــىلم بــاينإل آيــفا عــدزال مــن املبــازئ التاجىلةىلــ  ومنةــا ا ــق س القــىلف س املدينــ  
 ااــــ يــــ  ا جتماعىلــــ  لقمقكىلــــ  واملشــــا ك  الدزافا ىلــــ  اكازذــــ  واقترــــا  األ بــــا  الناجتــــ  عــــن التوالااىل

 القمفاا بطفيا  منصي .
__________ 

بتــــا ير  شــــفين  CCT11/00   الا ــــىل   قــــم،فو بــــا  وآخــــفولهــــد  سكامــــ  جنــــاا يذفياىلــــا ومــــن مقةــــاا  ــــف ق ــــىل   (58) 
 .2000األول/يكتابف 

)يب   وا ( اوــدوزة و ــفا  39 بقديــ  مدينــ  جااا رــ ج الكــ ي هــد  ــفك  بقــا مــال  يــم القاا يــ ا  ــف ق ــىل   (59) 
  .57و 54و 46  اليافا  (CCT 37/11) آخف

  based strategies to-savvy? The use of rights-compromised or rights-“Rightset al., Jackie Dugardا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  (60) 

dwellers’ movement”,-economic struggles by Abahlali baseMjondolo, the South African shack-advance socio  
)2014( Economic Rights in Theory and Practice Social and. 
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املبـــاز ا  اوقىلـــ  ر شـــا  ي ـــف عمـــل وبـــفام  واىلااـــا   و ـــا يشـــع  املاـــف ة اخلاصـــ  ا تشـــا ن  -64
زاـــتا ي  جديـــدة يو  وقـــاا   يكوـــف متا ـــ   مايـــ  ساـــال ار رـــال  اـــاا  يكا ـــم س  ـــكل ساـــال

  مااثىلق عن ا ق س القـىلف س املـدل/ساال ار رـال س املـدل  يو يوامـف صـاز ة عـن اـقطا   قىلـ 
يو و يـــا  مقـــيف حة مل ارـــا  ساـــال ار رـــال وينمنـــا  امل ـــامل. بىلـــد ي ـــ     ـــيفال  ـــ  ساجـــ   ح ذقـــل 

يىلــ  املرــتايا  مــن ياــم خــاص حباــال ار رــال مــن يجــل ا اكمــ  عقــم  امليفيــد. ذجي يــام   ــا  عمــلل 
 قا ا  عقم التشفز. لي  ااضا ىلعىل   القناصف س

  
 حقوق اإلنسانعن مقاييس التشرد والمساءلة  -سابعاا  

 
اــــاافة التشــــفز س اتقـــ  ا ماعــــا  س إديــــد األولايــــا  وهــــمال   طــــال يرـــاعد قىلــــاان  -65

وهـــ  و نيىلـــ   جابـــا  اىلااـــىل  ذقالـــ  عقىلةـــا ومقفذـــ  مـــا  ما كا ـــم الـــدول  يـــر بالتيفاماوـــا س وـــال 
الــدول  عــا ق عقــم ياــ ساــال ار رــال. وسرــق ةجنــ  ا اــال ا قتصــازي  وا جتماعىلــ  والوااذىلــ   

ق  سرــق  ــاع اةجــنإل والقــفل م  س ملــت بىلا ــا  ميص ــفز مرــتخدِ التــيفا  باىلــاا  طــال اــاافة التشــ
 .  (61)تاد الما  الصق   وعقىلةا يي ال التيفا  بجيااز واائل ذقال  لفصد  صائ من اخل ياو،م 
وبارهـــاذ   ح التـــدابم الا نىلـــ  ملكاذحـــ  التشـــفز  انـــاه يي ـــال ساجـــ   ح م  ـــفا  زولىلـــ .  -66
ياـــداا  األاـــداا اريائىلـــ  القاملىلـــ . و ًيـــلمـــن  ـــاو  التشـــفز ينبًـــر يل يكـــال التصـــد  ل ـــاافة   م

ــــدول   1-11التنمىلــــ  املرــــتدام  ي    ــــا ة صــــفو   ح التشــــفز  بىلنمــــا  قــــيف  الًايــــ    مــــن األاــــداا ال
   اخلــدما  األاااــىل وعقــم ب ــمال سصــال يىلــ  النــاا عقــم الرــكن الالئــق واعمــن بكقيــ  يرــمة 

. ذاىلـــاا اـــاافة التشـــفز وا لتـــيفا  2030ياـــمة حبقـــال عـــا  ة األسىلـــا  الجـــازكمـــا  قيفمةـــا بتحرـــ  
 بقـا س  سا ـال اـىلكال   ـدزة  آجـال حمنىلـ هـمن واهـح  و  يممقا وذق  با د منةا والا ا  عقىلةا

 ا ه الًاي .
بىلـــد يل انـــاه إـــديا  كـــ ي  قـــضض قىلـــاا التشـــفز  زاخـــل الـــدول وعقـــم الصـــقىلد القـــاملر  -67

 يل مــن الصــقق هــمال ا صــال عقــم بىلا ــا  زقىلاــ  وقابقــ  اــد  بــ   مقــال    بــد مــن التصــد  كــا. ذ
لقماا    من يىل  الدول ينرـتند  لىلةـا س وهـ  بىلا ـا  عاملىلـ  ماثـال حـا. ذالشـقب  ارسصـائىل  التابقـ  

البىلا ــــا  املتققاــــ  بقــــدز األاــــف املشــــفزة س  د ةرزا ة الشــــ ول ا قتصــــازي  وا جتماعىلــــ   س ــــم  ــــ
 س كوـــم مـــن األسىلـــال مبـــاز ا    مـــن ا تمقـــا  اوقىلـــ  بشـــكل ع ـــا  وا بواـــم. (62)يىلـــ  املنـــا ق

عــــدز األ ــــخاص املشــــفزين  تنــــاول ال ــــفوا والتحــــديا  اوقىلــــ  املتياو ــــ  بطــــفل اتقيــــ .  سصــــا ر
 وزكن لقحكاما  اوقىل  وماـدمر اخلـدما  ويما ـا  امل ـامل وم ارـا  ساـال ار رـال يل  ـ ز 

 . ،ـــم يل اــــ ا اقـــل مـــن الصــــقق جامقـــ كــــال  قـــت البىلا ـــا  زقىلاــــ  و  يزوا ال اامـــ  س هـــمال يل
   س يىل  املدل وعقم الصقىلد الدويل.ااتحداه  دابم مشضك   ني  

__________ 

 .بش ل ا ق س الركن الالئق الصاز  عن القعن  4ا  ف التققىلق القا   قم  (61) 
 .68   اليافةhttp://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/techreport/hhchar.pdfا  ف ا ا الفاب :  (62) 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/techreport/hhchar.pdf


A/HRC/31/54 
 

 

GE.15-23077 23/32 

 

يل  وقــد يبــد  بقــ  الــدول يي ــال  قكــ ال س يــ  و ــاذم بىلا ــا  ماثــال حــا سىلــت اعتــ   -68
 ح اجتــــ اا التنمىلــــ  يو س مصــــقحتةا  خاصــــ  عنــــدما  كــــال اــــ ه الــــدول  رــــقم   يصــــق  ملــــت

ـــــإ جتمقةـــــا ا كامـــــا   ح الرـــــىلاس  يو  ـــــا  ال اات ـــــاذ  يســـــداه كـــــ ي. واـــــق يل  كـــــال البىلا 
مرــتكمق  "ققامــا     كــال متاســ      لقمن مــا  ،ــم ا كامىلــ  واملن مــا  ا تمقىلــ  الــإ  قمــل 

 مبا فة م  الركال املشفزين. 
  ومن مــا  ا تمــ  املــدا القامقــ  عقــم  بــاسوِ وقــد يــ  مقةــد التشــفز عقــم الصــقىلد الــدويل -69

لتــيفا  جتديــد ا  ت  عقــممكاذحــ  التشــفز مــن يىلــ  ي ــا  القــامل بًىلــ  التصــد  كــ ه التحــديا   ذحــ
عـــــن  فيـــــق اعتمـــــاز صـــــ  مقىلـــــا   قـــــائم عقـــــم التقـــــاول مـــــ   األكوـــــف منيقـــــ  باهـــــ  التـــــدابم القاملىلـــــ 

س يل   ـــ  املبـــاز ا  التقاو ىلـــ  مـــن اـــ ا الابىلـــل . و قـــفا املاـــف ة اخلاصـــ  عـــن يمقةـــا (63)ا كامـــا 
األاــاا لتحاىلــق  اــد  اــا  س ذةــم األيــا  والتحــديا  القاملىلــ  املتققاــ  بالتشــفز وس حيــازة املرــا ل  

 عقم الاذا  با لتيفا  بالا ا  عقىل . 
ومـــــ  يل البىلا ـــــا  ارسصـــــائىل  اورـــــن  اـــــتكال اامـــــ  بالنرـــــب  ر  ـــــاز الرىلااـــــ  القامـــــ   -70

ـــ  س ا رـــبال  ل  ا كامـــا   اـــىلكال مـــن ال ـــفو    جـــفا   قـــديال   ومرـــا اركفااـــا  كـــر   خ 
ىلنبًـر . ذاذفةس البىلا ـا  املتـلـإ زكـن القوـا  عقىلةـا ا حفيـ وسا   ار،يال والتالإ   مناص منةا 

   رــــــتعىلق   شــــــع  اىلااــــــا ل  يلقىلــــــاا اــــــاافة التشــــــفز  صــــــقابا  الــــــإ  قــــــضضقي  ينرــــــما ل
اـ ه ال ـاافة ياـةل اىلـاا . ذزي ـكال التشـف ا يرـةل قىلااـ  مـن مـن التشـفز وملـ ة ـااف للقعاا ق ا   

املــ و  س ا ــا   الطا ئــ .   ح ولقعــ  س الشــاا ع يو يالــ ين يقىلشــال  الــ كا   قــاحبذىلمــا يــ  ال
يكـال يصـقق عنـدما يتققـق بتشــفز النرـا  واأل يـال والشـباا الـ ين يقىلشـال بصــا ة  قىلااـةابىلـد يل 

قـــىلف س بىلـــا  الـــإ  م قتـــ  س كنـــ  األاـــفة يو األصـــدقا   يو س صـــياا الي ـــا  األ ـــد ومىلشـــال 
لقبىلا ــا . و  ياــل  ي   قــداز لقرــكال يو يــ ل   نرــا   مــنقــد  إالقشــاائىل   والــ سىلــا اشـ  زاخــل األ
إديــد وقىلـاا اـاافة التشــفز س صـياا األاـف املقىلشــىل  مـن الرـكال األصــقىل  يو  عـن ملـت صـقاب 

قـــد   يف،ـــق يذـــفاز األققىلـــا  و ز مـــن ي اهـــر يجـــدازاا. وتمقـــا  الرـــكال األصـــقىل  الـــإ  نشـــف  س 
الــ ين مــن القفقىلــ  س يل  تقــفا عقــىلةم الرــقطا . ذيــر كىلنىلــا  عقــم اــبىلل املوــال  مل يف،ــق القديــد 

 . ويتقــ  يل(64)لقفقــر س يل يــتم التقــفا عقــىلةم ااذــ  يل يتقفهــاا ألعمــال ا تاامىلــ القنــ  ا امز ــف  
األقـل اةـا ال   اـد  س الا ـا  عقـم التشـفز األبقـاز  وـف ح مـن  امـ و اىلىلمـا ن اىلااـا ن التصـد    فاعر

 س ااافة التشفز والإ  "ا مل يتم قىلااةا.

__________ 

 ”A global framework for understanding and measuring homelessness“  ا  ـــــف مقةــــــد التشــــــفز عقــــــم صــــــقىلد القــــــامل (63) 

 ./http://works.bepress.com/dennis_culhane/188  متا  عقم ا ا الفاب : (2015)
متـــا    Metcalfe et al., Sanctuary in the city? Urban displacement and vulnerability in Nairobi (London, 2011)ا  ـــف (64) 

 .www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/ Sanctuary%20in%20the%20City.pdfعقم ا ا الفاب : 
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ةــــا األ ــــخاص نميىلد اخلــــدما  الــــإ يرــــتومــــن املةــــم يي ــــال ااــــتكمال البىلا ــــا  املتققاــــ  ب -71
عقـــم اخلـــدما . وعنـــدما  اـــاا اـــاافة  لا قاملشـــفزول مـــ   اـــديفا  لقـــدز املشـــفزين الـــ ين   وصـــ

يبـــدو يل  قـــداخلـــدما    مـــن وليىلداأل ـــخاص الـــ ين يقىلشـــال س املـــ و  يو يرـــت بجيسصـــا التشـــفز 
بقـ      عـن  األمـف يقـل س واقـ  يعـداز       قـ  عـدز املشـفزين بىلنمـا  مـن إر   قت اخلدما  ييفيدن 

اجــــا  الطا ئــــ . ومــــن  اسىلــــ  يخــــفي  سفمــــم بقــــ  املــــدل تىلسا   يــــاع س مقــــدل ا اــــتعاب  لال
املشــفزين مــن اخلــدما  كااــىلق  عاابىلــ  س  اولــ  خليــ  يعــداز املشــفزين املاجــازين زاخــل ســدوز 

املــ و  املخصصــ    حالــ ين يقعــ ول عــدز األ ــخاص اريــاض و يتةــا. وس  قــت ا ــا    يكــال 
مــن املةــم زائمــال   لقمشــفزين زلــىلالل عقــم وجــاز ا تةــاهل خطــم  اــال ار رــال. وكــ ا الرــبق إديــدال 
زول ،ماـــا  ولىلـــ الن ـــف يبقـــد مـــن األ قـــا . ذالرىلااـــا  و ـــدابم املرـــا ل  الـــإ  رـــتند  ح األ قـــا  األ

ارخيــا  ارقصــا  و ولىلــ  األ قــا  األ دمي كــال مالئمــ  يو كامقــ  مــن من ــا  ساــال ار رــال. وقــد  نــ  
 ز يو س عىلش  املشفزين.ف  بىلق  ااافة التش عقم التًىلما  الإ  طفي و   ب   

  ييىلــ  بالًــ مــن  راــاز يزلــ  كمىلــ  يو  اعىلــ مــا وكــ ا الرــبق   شــدز املاــف ة اخلاصــ  عقــم  -72
ـــ   مـــنو  يخـــ  الصـــا  يو التصـــايف  ىلـــ  يولي ارز   بشـــةازا    عقـــم اـــبىلل املوـــال يقـــ   قـــت األزل

ــ ا ىلقالــ  زول يف قىلــاا اــاافة التشــفز الاــائم عقــم ساــال ار رــال عقــم بتانىلــ  اليىلــديا. وينبًــر يل ينفك 
ـــعقــم األاــباا الكامنـــ  و ا  اــ ه ال ـــاافة و   شــا  يف عقــم املققامـــا  الناعىلــ  الـــإ مقاةجتةــا  ويل يفك 

ا يكوـف  ـا كـ سـل اـاز ال ـاافة يو   شـا  نـ جتا ا واققىل  كوـمال مـا  كشـ  امليفيـد عـن كىليىلـ  مقتا   
. ومـــن ا ىلـــا  يي ـــال  ز اه املرـــا ا  الـــإ  ـــ ز   ح التشـــفز و ح اخلـــفوج (65) يققـــ  األ قـــا  وســـداا

ومــــدة  التشــــفزق ـــفوا الــــإ  ــــ ز  باأل ـــخاص  ح ل امنـــ   وملــــت عـــن  فيــــق  جــــفا  إقىلـــل  ــــا 
س ي   اطـــ  مـــن  التقـــدازالتشـــفز وملـــت مـــن يجـــل ااـــتكمال  سالـــ مـــن  ةم شـــفزام واـــبىلل خـــفوج

 اليفمن.
ل ــــاافة لاىلــــاا اليقــــال س ا نة  الاــــائم عقــــم ساــــال ار رــــالالــــ  يل  نــــد ج هــــمنويتقــــ    -73

 ارخيــا ق  مــ  اةجةـا  صـاسب  املصـقح . ذبالنرــب  لـبق  ا ماعـا   ينقـات صـازال املشـاو ةن التشـفز 
ا يل  ــاع مــن ي ــااع التةمــىلف وينــفج   عقــم ي ــ  قــداز الرــكال  مــن عمقىلــا  بقازارسصــائر يو ا اــت

 ز   ح  يـــال ا ستىلاجـــا  ذىلمـــا ياهـــ  مـــن بـــفام  و شـــفيقا . يمـــا بالنرـــب   ماعـــا  يخـــفي   يـــ
اــــــد يكــــــال س  قــــــفا ذلشــــــباا املــــــف بط  بــــــالقىلف س الشــــــاا ع يو املةــــــاجفين ،ــــــم الن ــــــامىل   كا

 ـمن يل  كـال ياـالىلق الاىلـاا زقىلاـ  مـن ي خـمن شـفزول الرقطا  ا كامىل  عقىلةم وديدال كـم. ذامل
 س الاقم  ير .   ومفاعىل  ل فوذةمجامقو 

  

__________ 
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 أشكال التصدي للتشرد من خالل السياسات االستراتيجية -ثامناا  
 
 نشــم املشــاو ا  الــإ عاــدوا املاــف ة اخلاصــ   ح يل ا اــضا ىلعىلا  اليقالــ   مــ  يصــا  قتمــد  -74

نةــا  يتقــ  يل  كــال متقــدزة اليــفوع زائمــال  ويل وــتم بطائيــ  مــن الرىلااــا  عقــم  ــاذف اــفوا بقىل
والــ ام  ويل  تنــاول س الاقــم  يرــ  ارقصــا  ا جتمــاعر وا فمــال مــن الرــكن. واألاــم مــن ملــت 

املصــقح  "ــا امــ  بــ  التقب ــ  ا جتماعىلــ  وارصــال   ي ــ  يتقــ  يل ياــاز ا اــضا ىلعىلا  يصــحاان 
 ااا .التشفيقر والرىل

وقــد  كــيف  ةجنــ  ا اــال ا قتصــازي  وا جتماعىلــ  والوااذىلــ  عقــم هــفو ة وهــ  ااــضا ىلعىلا   -75
 اــكال  ــامق  مــن يجـــل التصــد  ل ــاافة التشـــفز  تمحــا  ســال ا ـــق س الرــكن وهــمال الفصـــد 

م األمـواملرا ل  ذىلما يتققق باألاداا واعجـال اليفمنىلـ  و جـفا ا  الشـكاوي. وباملوـل  يـداذ  ميـاض 
م بـ ل ا اـال س سالـ  ي يـال الشـاا ع  عـن ا بـاع صـ  سـايل ينرـق    الرامر  اال ار رـالاملتحدة 

ارزا ا  ا بـــاع    وملـــت مـــن خـــالل عمـــال ا اـــال األخـــفيبق ـــةا عقـــم   عمـــال قتمـــدمضابطـــ  وي
 .(66)م    فاه األاف وا تمقا  اوقىل  ال امنر   ال ا كامىل  صع

( س اعو ـــ  األخــــمة كنمـــامج اـــائد مــــن Housing Firstاراـــكال يو ل )وقـــد بـــفح  مبــــاز ة  -76
يـــامج التصـــد  لقتشـــفز س بقـــدال كبقعىلكـــا والـــدايفه وانًا يـــا واالنـــدا وال  ًـــال واملمقكـــ  املتحـــدة 
ل يطا ىلـــا الق مـــم وييفلنـــدا الشـــمالىل . ذةـــر يـــامج واهـــا املقـــامل ياـــد   لأل ـــخاص املشـــفزين عقـــم 

يول ـــت الـــ ين يقـــا ال مـــن  عاقـــا   يرـــىل  واجتماعىلـــ   الرـــكن والـــدعم سرـــق  الـــدوا   مـــن قبىلـــل
. وانـــاه منـــاذ  بديةىلـــ  مـــن  باـــا  األ ـــخاص زاخـــل وتمقـــاوم باملاا  ـــ  مـــ   اـــدمي (67)استىلاجـــاوم

خــــدما  القــــالج زول الرــــكن  وواــــق اــــ ا النمــــامج  تــــائ  يرــــةل قىلااــــةا. وينثــــم   س الاقــــم 
قمــىلم مبــاز ة "اراــكال يو ل" كنمــامج ألصــا متىلــل  ح الضكىلــيف عقــم  يرــ    ــاا،ل مــن ي ــ    زكــن  

ــاىل  و   كيــل  عــازة الت اىلــل و  شــا  مرــاكن  ي ــكال اــاافةل مــن التشــفز و   تصــدي ألاــباب  النر 
 .(68)يرمة الكقي 

وقـــد اعتمـــد  ا اـــضا ىلعىلا ن الا نىلـــ  ملكاذحـــ  اـــاافة التشـــفز عقـــم التشـــفيقا  لتاهـــىلا  -77
  الــــ   2003كامـــ . ذاــــد اـــن م ااــــكتقندا قـــا ال التشـــفز   . )ااــــكتقندا( س عـــا  التيفامـــا  ا 

. ومتا ــــىلال مــــ  اــــ ا  يقــــف  ال ملــــال 2012يت ــــمن ا لتــــيفا   قــــل الرــــكن ساــــال قا ا ىلــــال حبقــــال عــــا  

__________ 

 .A/HRC/19/35من الاثىلا   30ا  ف اليافة   (66) 
 (67) Lars Benjaminsen, “Policy review update: results from the Housing First-based Danish homelessness strategy”, 

European Journal of Homelessness, vol. 7, No. 2 (December 2013), available from 

www.feantsaresearch.org/IMG/pdf/lb_review.pdf. 
 ر رال.الفز عقم ا اتبىلال الاا ز من املقةد الدايفكر  اال ا  (68) 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/19/35
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c293756
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c297329
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ي ـــمن ا ـــق  س اـــكن مرـــتاف ةجمىلـــ  األذـــفاز الـــ ين ياـــد   يصـــم  2012ا اـــكتقند  يمـــفال س عـــا  
 .(69)عنةم مشفزول  ،مال 

وس القديـد مــن البقــدال  بجيمكـال امل ارــا  الا نىلــ   اـال ار رــال التحاىلــق س ازعــا ا   -78
ســدوه ا تةاكــا   اــال ار رــال  تققــق بالتشــفز و اــدمي  اصــىلا  لقرــقطا  املقنىلــ  باهــ  اىلااــ  
ا عامـــ  وجـــ   قـــت ا  تةاكـــا . ذققمـــفة األوح  عاـــد  ةجنـــ  ساـــال ار رـــال س مدينـــ  مكرـــىلك

ـــ  متـــتقةم  ـــيف عقـــم سال جقرـــ ل عقنىلـــ ل مـــ  وماعـــا  مـــن األ ـــخاص املشـــفزين  مث يصـــد    افيـــفال  ك 
حباــــال ار رــــال  طــــف ل  ح يمــــا  منةــــا التمىلىلــــيف والتعــــفمي و،ــــم ملــــت مــــن الا ــــايا املتققاــــ  حباــــال 

 .(70)ار رال
زاخقىلـــال وااـــتحده ا قـــإل النفواـــر لالج ـــ  عـــدزال مـــن بـــدائل الرـــكن ليائـــدة املشـــفزين  -79

ي   ـــاذم  -باصـــد ا ىلقالـــ  زول التشـــفز والتصـــد  لـــ . ومـــن اخلىلـــا ا  املتاســـ  الرـــكن التصـــاعد  
األ ض يو بىلــــم برــــىل  لقمرــــتيىلد لكــــر ياــــا  بتحرــــىلن  "ــــفو  الاقــــم؛ و صــــدا   ــــةازا   ــــفا  
املرـــكن؛ والرـــكن ا جتمـــاعر؛ و اـــل مبـــالل عامـــ   ح املقكىلـــ  اخلاصـــ ؛ و ـــاذم الـــدعم املـــايل لـــدذ  

"فسقـ  الـإ  بـدي بـا عضاا ارزا   مث ا عـضاا الاـا اا  وا عـضاا  -راا ؛ وا ىلاحة التصاعدي  ا
  شــــا  يسىلــــا  اــــكنىل  ا تاــــا ل  ح   شــــا  مــــدل يو ماا قــــا ؛ وعمقىلــــا  إرــــ  األسىلــــا ؛ و اــــدمي 

 .(71)الدعم لقبقديا 
وقـــد بـــدي األ ـــخاص املشـــفزول يقىلـــدول   كىلـــد اـــايتةم عـــن  فيـــق  اـــدمي مطالبـــا  عـــ   -80

ساــــال ار رــــال مــــن خــــالل ا فكــــا  ا جتماعىلــــ  والــــدعاوي الاا ا ىلــــ  مقــــال. وس جنــــاا يذفياىلــــا  
اةـف  سفكــ  اـكال األكــاا   يبـاااليل  باصــيةا سفكـ  اجتماعىلــ   اب ـ  با ىلــاة   طالـق بــا ق س 

ائل الاا ا ىلـــ  والرىلااـــىل . وس يو،نـــدا   ـــاذف  ـــبك  يو،نـــدا املقنىلـــ  بالاـــا ال الرـــكن بكـــل مـــن الااـــ
يدح التموىلـل الاـا اا با ـال لأل امـل املشـفزا  القـاا  واألخالقىلا  وذـموا  اـ  املناعـ  البشـفي /ار

 سـر . وس(72)ا تنيفعم مـنةن بىلـاون ويمالكةـن  تىلعـ  الاـاا   التمىلىليفيـ  الرـا ي  عقـم املقكىلـ  واملـماه
اـازن كمىلـا ىلإ س سـال بقيااـم  ي قـق األ ـخاص املشـفزول  "رـاعدة من مـ  "املشـا ك  و ا اــ  

 .(73)ا اــال"  مىلوــال القمــل ملكاذحــ  التشــفز مــن يجــل  قيفيــيف ساــال ار رــال لأل ــخاص املشــفزين
__________ 

 .www.gov.scot/News/Releases/2012/11/tackling-homelessness21112012ا  ف ا ا الفاب :   (69) 
 (70) Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Informe especial: Situación de los derechos humanos 

de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2012-2013 Ar En Fr Sp Ru Ch (Mexico City, 2014), available 

in Spanish from http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/09/poblaciones-callejeras-integrado-

imprenta.pdf. Executive summary in English.. 
 Norwegian Refugee Council et al., “Home sweet home: housing practices and tools that support durableا  ـف   (71) 

solutions for urban IDPs” (Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre, March 2015), pp. 25-51. 
 .www.uganet.org/site/women-property-rightsا  ف ا ا الفاب :   (72) 
( املمقكـ  Participation and the Practice of Rightsالفز عقم ا اتبىلال الاا ز من من م  املشـا ك  و ا اـ  ا اـال )  (73) 

 املتحدة.

https://cms.unov.org/eRef/FullTextResolver.aspx?eRefJobID=887718d1-eb1a-4cfd-82a6-b68ef4e4f5b1&eRefJobFullTextSegmentID=04d3730f-fb33-4bcc-ac88-4df94cb7be0c&language=arabic
https://cms.unov.org/eRef/FullTextResolver.aspx?eRefJobID=887718d1-eb1a-4cfd-82a6-b68ef4e4f5b1&eRefJobFullTextSegmentID=04d3730f-fb33-4bcc-ac88-4df94cb7be0c&language=arabic&language=english
https://cms.unov.org/eRef/FullTextResolver.aspx?eRefJobID=887718d1-eb1a-4cfd-82a6-b68ef4e4f5b1&eRefJobFullTextSegmentID=04d3730f-fb33-4bcc-ac88-4df94cb7be0c&language=arabic&language=french
https://cms.unov.org/eRef/FullTextResolver.aspx?eRefJobID=887718d1-eb1a-4cfd-82a6-b68ef4e4f5b1&eRefJobFullTextSegmentID=04d3730f-fb33-4bcc-ac88-4df94cb7be0c&language=arabic&language=spanish
https://cms.unov.org/eRef/FullTextResolver.aspx?eRefJobID=887718d1-eb1a-4cfd-82a6-b68ef4e4f5b1&eRefJobFullTextSegmentID=04d3730f-fb33-4bcc-ac88-4df94cb7be0c&language=arabic&language=russian
https://cms.unov.org/eRef/FullTextResolver.aspx?eRefJobID=887718d1-eb1a-4cfd-82a6-b68ef4e4f5b1&eRefJobFullTextSegmentID=04d3730f-fb33-4bcc-ac88-4df94cb7be0c&language=arabic&language=chinese
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/09/poblaciones-callejeras-integrado-imprenta.pdf
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/09/poblaciones-callejeras-integrado-imprenta.pdf
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c321328
https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=da22df15-6ec3-4966-b435-4fa22f87dfaa&eRef
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c321576


A/HRC/31/54 
 

 

GE.15-23077 27/32 

 

وس كنـدا  اسـت  األ ـخاص املشـفزول ومن مـا  زاعمــ  كـم عقـم  خيـال ا كامـا  الا نىلــ  وزول 
  وما اـــاا س (74)الا نىلـــ  س مقاةجـــ  اـــاافة التشـــفز مقاةجـــ  ذقالـــ  باصـــ  ملـــت يمـــفال مناذىلـــال لقداـــتا 

يـــــن  عقـــــم ااـــــتحداه ااـــــضا ىلعىل  و نىلـــــ  لقرـــــكن  (75)الاقـــــم ما ـــــ  هـــــًا ال  اتصـــــدا   شـــــفي 
ومكاذحـــ  التشـــفز. وس الا يـــا  املتحـــدة   قنـــم من مـــا  األ ـــخاص املشـــفزين بصـــا ة منةعىلـــ  

لاــاا   والرىلااــا  الــإ جتــف   التشــفز وما اــم هــًا ال مــن يجــل وهــ  ااــضا ىلعىلا  وبنعــا  س ا
 اــــكال عقــــم الصــــقىلد اليىلــــد ايل وعقــــم صــــقىلد الا يــــا  وعقــــم الصــــقىلد البقــــد . وس الرــــقيازو   
 ـــك ل يذـــفاز يســـد ا تمقـــا  اوقىلـــ  ةجنـــ ل و نىلـــ  لقرـــاكن   ـــداذ  عـــن ساـــال الرـــكن   ح جا ـــق 

 .(76)تم  املدامن ما  يخفي من ا 
ل ـــاافة   وانـــاه يـــامج  ـــ  ل ـــمال مشـــا ك  يصـــحاا املصـــقح  س ااـــضا ىلعىلا  التصـــد -81

التشــــفز. ذال احيــــل  عقــــم اــــبىلل املوــــال  ااــــتحدثم يامجــــال قائمــــال عقــــم املشــــا ك  س وهــــ  اىلااــــ  
ا ىلــا  اجتماعىلــ   قتمــد عقــم وــالإل الرىلااــا  الــإ يشــا ه ذىلةــا يصــحاا املصــقح . وس مىلــا ر  ب مل

قــــدمم وســــدا  خاصــــ   قمــــل عقــــم منــــ  التشــــفز الــــدعم  س منــــ   نيىلــــ  عمقىلــــا   خــــال  يو  ــــيفع 
( مطالبــــا  سااقىلــــ  وزاذقــــم عنةــــا  FEANTSA     مــــم من مــــ  ذىلا ترــــا ). وس يو وبــــا(77)مقكىلــــ 

 باام ي خاص مشفزين س وماع  وااق  من املنتديا  الاا ا ىل  والرىلااىل .
     اجـــد اىلااــــ  عامـــ  و  ســــل  شـــفيقر صــــا  لكـــل حمــــال وذىلمـــا يــــ  اـــاافة التشــــفز -82

ومكــال.  م جتــق مقاةجــ  اــ ه ال ــاافة بشــ  الرــبل عــن  فيــق مقاةجــ  ياــباا التشــفز اكىلكقىلــ  س 
اــفوا بقىلنةــا. ويتقــ  يل  قــال ي  اىلااــ  يــتم اختىلا اــا املشــاكل  الــإ  ااجةةــا وماعــا  اتقيــ  

وا  اخلقـــاص  مـــن ااتاصـــا  عـــن ا اـــضا ىلعىلا  يجف ـــ   ويل  ـــدعم األذـــفاز كـــل س كياســـ  اخلـــاص.
من مــ  ذىلا ترـــا   ح وجــاا يل  كـــال ا اـــضا ىلعىلا  اليقالــ  مرـــتندة  ح األزلــ  و ـــامق  ومتقـــدزة 
األبقـــــاز وقائمـــــ  عقـــــم ا اـــــال وعقـــــم املشـــــا ك  ومف كـــــيفة عقـــــم الاـــــاا   ال ملا ىلـــــ  يو التشـــــفيقا   

 قا ل من الااعدة  ح الام .ومرتدام   ومرتعىلب  لالستىلاجا   ومنط
وينبًــر لقحكامــ   مىلــ  مرــتاياوا يل   ــ  الرىلااــا  والاــاا   وا اــضا ىلعىلا  و نيــ اا  -83

من يجل من  التشفز ومقاةجت . ذةر  ل مل  يقـل ملـت  قطـر ا  طبـاع بـ ل التشـفز  مـا اـاافة مل يـتم 
ار رــال. وانــاه ساجــ  عقــم يىلــ  ا عــضاا حــا و  مقاةجتةــا باصــيةا  اعــال مــن ا تةاكــا  ساــال 

وا اــال املف بطــ  بــ  كــا ق  –املرــتايا   ح التــيفا  مشــضه ب ــمال التمتــ  بــا ق س الرــكن الالئــق 
س ا ىلــاة والصــح . وموقمــا قالــم من مــ  الــدذاع عــن ي يــال الشــاا ع  ذــجيل "التحــد  األكــ  الــ   

__________ 

 .Tanudjaja v. Canada (Attorney General), 2014 ONCA 852ا  ف ق ىل    (74) 
  متــا  عقــم اــ ا الــفاب : ,Bill C-400, an act to ensure secure, adequate, accessible and affordable housingا  ــف   (75) 

https://openparliament.ca/bills/41-1/C-400/. 
 الفز عقم ا اتبىلال الاا ز من من م  ذا دااال  الرقيازو .  (76) 
 .European Commission, “Homelessness during the crisis”, Research note 8/2011 (2011), p. 16ا  ف   (77) 

https://openparliament.ca/bills/41-1/C-400/
https://openparliament.ca/bills/41-1/C-400/
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c320919
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 قـــفييةم ومقـــامقتةم بصـــيتةم يصـــحاا  يااجةةـــا األ يـــال املف بطـــال بـــالقىلف س الشـــاا ع يتموـــل س
 .(78)ساال"

 اــ  عقــم عــا ق ا كامــ     ثابتــوسىلــت  ل هــمال التمتــ  حباــال ار رــال مرــ ولىل  قا ا ىلــ   -84
ساــال ار رــال س مــا ي ــقا    مفاعــاةاع الرىلااــا  عقــم  مىلــ  مرــتاياوا  ذجي ــ  زكــن  جبــا  صــن  

عمقىلــ  وهــ   اال  األ ــخاص املشــفزين  ــمــن قــاا   واىلااــا  وبــفام   بااــائل منةــا التشــاو  مــ
ياــداا وآجــال حمنىلــ  قابقــ  لقاىلــاا س مــا ي ــقا   مــن ااــضا ىلعىلا ؛  إديــدالرىلااــا  و نيىلــ اا؛ و 

و ز اج آلىلــا  لقفصــد وا اــتقفاض سفصــال عقــم إاىلــق  تــائ   اجحــ ؛ و يفويــد األ ــخاص املشــفزين 
شـفو  سـ  الاـ ه  . و  بـد مـن إاىلـق اةجـقـم عصـال املطالبـ  حباـاقةم وا  باااـطتةاب لىل  زكنةم 

يتر    فاه األ خاص املشـفزين بشـكل اـازا س ياـفة ساـال ار رـال  و عـازة كـفامتةم  لـىلةم  
 اىلازة الاا ال. س الواسضامةم و ايتةم 

  
 االستنتاجات والتوصيات -تاسعاا  

 
ظاهرة التشرد دليل على فشرل الحكومرات فري حمايرة حقروق اإلنسران ألشرد  ستشراءا -85

فري جميرع البلردان بصررن النظرر عرن  نشأضعفاا وفي ضمان تمتعهم بها. وهي ت السكان فئات
دون أي  نشرأفتئر  ت هرا، ومرافي حكرمالمرحلة التقدم التي بلغتها أنظمتها االقتصادية أو أنظمرة 

علرى الصرعيد العرالمي يوحيران بانعردام الرحمرة فري المجتمرع  عقاب. وإن طبيعة التشررد ونطاقر 
الحرمان وفقدان الكرامرة المررتبب بحالرة التشررد. وهري ظراهرة تقتضري مرن  إزاء ذلك القدر من

 فعالا عاجالا وفورياا. المجتمع الدولي ومن جميع الدول
غيرر  والتوزيرع   خذ في االستشرراء برال هروادةنتائج عدم المساواة اآل منوظاهرة التشرد  -86

. وهرري كلرر ، الترري ال يتلتفرر  إلررى دراسررتها  العررالممررس لفقررر الررذي ياالعررادل لررورض واألمررال  و 
نتيجررة معاملررة السرركن معاملررة أي  -األسررواق تحريررر نتيجررة قبررول الدولررة بالمضرراربة العقاريررة وب

 عوض اعتباره حقراا مرن حقروق اإلنسران. وهري ظراهرة متجرذرة فري عرالم يعطريأخرى أي سلعة 
 .محتَقرن ال يملك بيتاا كبش فداء األفضلية للثروة والجاه، ويجعل مم  

هرررا النسررراء بين مرررن ا،أكثرررر مرررن غيرهررر تضررررر مرررن ظررراهرة التشررررد مجموعرررات بعينهررراتو  -87
والشررررباب واألطفررررال والشررررعوب األصررررلية واألشررررخار ذوو اإلعاقررررة والمهرررراجرون والالجئررررون 

 جو الميرل الجنسري ومغرايرو الهويرة الجنسرانية، كرل  والعمال الفقراء والمثليون والمثليات ومزدو 
بطريقرررررة مختلفرررررة، وإنمرررررا بسررررربب عوامرررررل هيكليرررررة مشرررررتركة. ومرررررن جملرررررة هرررررذه األسرررررباب  

انسرحاب الحكومررة بجميررع مسررتوياتها مررن ترروفير الحمايررة االجتماعيررة والسرركن االجتمرراعي  )أ(
التخلري  عرام، )ب(وخصخصة هذه الخدمات، وكرذلك الهياكرل األساسرية والسركن والفضراء ال

__________ 

 .(Consortium for Street Childrenمن م  ا إاز من يجل ي يال الشاا ع ) الفز عقم ا اتبىلال الاا ز من  (78) 

http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c293798
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عررررردم التصررررردي ألوجررررر  عررررردم المسررررراواة  عرررررن الوظيفرررررة االجتماعيرررررة لرررررورض والسررررركن  ) (
اعتمرراد سياسررات ماليررة  ة فرري الرردخل والثررروة والحصررول علررى األرض واألمررال   )د(عاظمررالمت

خيرارات السركن بكلفرة  إيجرادوإنمائية تدعم تحريرر األسرواق والمضراربة العقاريرة وتحرول دون 
العشروائية وسروء  حيراءتهميش الفئات التري تسركن المنرازل األكثرر هشاشرة فري األ (يسيرة  )ه

لرى المراء عصرول حة االكتظاظ، ال يمكرن فيهرا المفرطمؤقتة و  ن  ابم، ومن يعيشون في امعاملته
 ام.على الدو اإلخالء  همدهد  يتو  ،أو اإلصحاح أو غيرهما من الخدمات األساسية

ل األشرررخار المشرررردون كمجموعرررة مرررن أصرررحاب الحقررروق انتتهكررر  فعررروض أن يتعاَمررر -88
لوصرررم وتتعررررض للتجرررريم والتمييرررز أصررربحوا مجموعرررة تعررراني مرررن احقررروقهم بصرررورة منهجيرررة، 

عمررر الأن تتعرررض ألعمررال عنررف، وأن يكررون  يعنرريواإلقصرراء االجتمرراعي. فررأن تكررون مشرررداا 
وأن تتجرررر م بسررربب  ،حيةوأن تتعررررض ألن تسررروء حالترررك الصررر ،أقصرررر لرررك أن تعيشررر  المتوقرررع

لنرروم اللحصررول علررى األكررل أو  وبسرربب اسررتراتيجياتك للبقرراء علررى قيررد الحيرراة كاسررتراتيجيات
إلررى ضررواحي  طتررردواانتتررزم مررن األشررخار المشررردين صرروتهم وصررورتهم و لقررد فرري مكرران عررام. 

إنسررررانيتهم وكرررررامتهم عنرررردما توضررررع  راعررررىالمرررردن والقرررررى حتررررى ال يررررراهم أحررررد. ونررررادراا مررررا تت 
 التشريعات والسياسات واالستراتيجيات العامة.

وعررردم قيررراي وتوثيرررق ظررراهرة التشررررد بصرررورة فعالرررة، حترررى فررري أشررركالها األقرررل ظهررروراا  -89
. وعردم اإلشرارة عرن التصردي لهراالحكومرات أو العرالم  إحجاموأبعادها النوعية، قد ساهم في 

دليرل علرى اسرتمرار تهمريش  بأي شكل من األشكال إلى ظاهرة التشرد في األهردان اإلنمائيرة
 األشخار المشردين. 

شرديدة التزامرات الردول فيمرا يتعلرق بظراهرة التشررد  تبقرىومن منظور حقوق اإلنسان،  -90
علررررى عرررراتق الرررردول   ةقعررررواح. ومررررن جملتهررررا االلتزامررررات الفوريررررة التاليررررة الو وضررررالخ و و رسررررال

أهررردان وغايرررات  تحديرررداعتمررراد وتنفيرررذ اسرررتراتيجيات للقضررراء علرررى ظررراهرة التشررررد مرررع  )أ(
ممارسرررة اإلخرررالء القسرررري، ال سررريما عنررردما ترررؤدي إلرررى  إنهررراءوآجرررال زمنيرررة واضرررحة  )ب( 

 همصررم  و شررخار المشررردين و فرري حررق األمكافحررة وحظررر التمييررز سررن قرروانين ل التشرررد  ) (
انتهاكررات  فيمررا يخرر ى سرربل االنتصرران القانونيررة ضررمان الوصررول إلرر السررلبي  )د( هموتنمرريط

عررردم اتخررراذ الررردول تررردابير إيجابيرررة للتصررردي لظررراهرة التشررررد   ومرررن جملتهررراحقررروق اإلنسررران 
د و مرررع جهررر اأفعالهررر نسرررجمحترررى ت مرررن األطرررران الثالثرررة تنظررريم نشررراا الجهرررات الفاعلرررة )ه(

فرررري حررررق  ،مباشررررر غيررررر مأكرررران  اا مباشررررر  ،التمييررررزترتكررررب  القضرررراء علررررى ظرررراهرة التشرررررد وال
 األشخار المشردين.

 وتماشياا مع هذه المالحظات، تقدم المقررة الخاصة للدول التوصيات التالية  -91
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يتعررررررين أن تلتررررررزم جميررررررع الرررررردول بالقضرررررراء علررررررى ظرررررراهرة التشرررررررد بحلررررررول  )أ( 
يتماشرررررى مرررررع  حقررررروق اإلنسررررران دوليررررراا وبمرررررا بمرررررا يصرررررونإذا أمكرررررن،   أو قبلررررر، 2030 عرررررام
 أهدان التنمية المستدامة من  1-11 الغاية

يتعرررين علرررى جميرررع الررردول أن تضرررع وتنفرررذ علرررى الفرررور اسرررتراتيجيات منسرررقة  )ب( 
ظررراهرة التشررررد والقضررراء عليهرررا. ويتعرررين أن تتضرررمن تلرررك لنشررروء  اا قائمرررة علرررى الحقررروق منعررر

ع ذ بالتشرراور والتعرراون مرراالسررتراتيجيات أهرردافاا قابلررة للقيرراي وآجرراالا زمنيررة  وأن توضررع وتتنف رر
الجهرات صراحبة المصررلحة  وأن تشرير بوضرروح إلرى القرانون الرردولي لحقروق اإلنسرران التري مررن 
جملتها الحق في السركن الالئرق والحرق فري عردم التعررض للتمييرز  وأن تتضرمن إنشراء آليرات 
رصررد واسررتعراض لضررمان تحقيررق التقرردم  وأن تشررتمل علررى آليررات للمطالبررة فرري حررال ادعرراء 

إخفرررراق الرررردول فرررري تنفيررررذ االسررررتراتيجيات  هررررانسرررران، بمررررا فيحرررردوت انتهاكررررات لحقرررروق اإل
 المطلوبة تنفيذاا كافياا  

يتعرررين أن تكرررون اسرررتراتيجيات مكافحرررة التشررررد مشرررتركة برررين القطاعرررات وأن  ) ( 
ررررترررروز   ضررررحة وأن تتصرررردى اق المسررررؤوليات بررررين جميررررع مسررررتويات الحكومررررة بصررررورة و م وتنس 

ومررن جملتهررا تلررك الترري تخرر  احتياجررات الجماعررات المهمشررة  ،لوسررباب الهيكليررة للتشرررد
 أو ضعيفة الحال  

يتعرررين اتخررراذ تررردابير يمكرررن االعتمررراد عليهرررا أكثرررر لمكافحرررة ظررراهرة التشررررد  )د( 
إلررى جانررب أبعرراده النوعيررة. وينبغرري أن تجمررع  للعيرران تشررمل أشرركاالا مررن التشرررد أقررل ظهرروراا 

ات فرري نقطررة زمنيررة تعرردادي لظرراهرة التشرررد والنالمنهجيررات جمررع البيانررات بررين التحليررل الطررو 
معينة. وباإلضافة إلى اعتماد تعاريف ومنهجيات تتناسرب مرع الظررون المحليرة، ينبغري للردول 
والحكومرررات دون الوطنيرررة أن تطبرررق التعررراريف والمنهجيرررات والمؤشررررات المتتفرررق عليهرررا دوليررراا 

 بلرررررو  فرررري مجرررراالت منرررر رزه حتررررى تتترررريت إجررررراء تقيرررريم أكثررررر موضرررروعية للتقررررردم الررررذي تحرررر
  من أهدان التنمية المستدامة 1-11 الغاية

 ،علررى الفررور أي قرروانين أو ترردابير تجررر م األشررخار المشررردين لغررىعررين أن تت تي )ه( 
أو السرلو  المرررتبب بالتشررد مررن قبيرل النرروم أو األكررل فري األمرراكن العامرة، أو تفرررض غرامررات 

 عليهم أو تحد  من حركتهم 

 بموجرررباالعترررران باألشرررخار المشرررردين بوصرررفهم جماعرررة محميرررة يتعرررين  )و( 
جميرررع القررروانين المحليرررة المتعلقرررة بمكافحرررة التمييرررز وجررررائم الكراهيرررة، وحترررى فررري الدسررراتير 
 ،الوطنيرررة والتشرررريعات الوطنيرررة ودون الوطنيرررة المتعلقرررة بحقررروق اإلنسررران وفررري مواثيرررق المررردن

 االقتضاء  حسب
 حرصررراا علرررىللتشرررريعات والسياسرررات القائمرررة  ن  مترررأيتعرررين إجرررراء اسرررتعراض  )ز( 

فررري حرررق األشرررخار  اا تمييزيررر اا أو أثرررر  قصرررداا  تضرررمنتلرررك التشرررريعات والسياسرررات التررري ت إلغررراء
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ة مررع القررانون الرردولي لحقرروق اإلنسرران. وينبغرري أن ماشرريالمشررردين أو تعررديلها حتررى تصررير مت
تمويرررل ل ز فررري حقهرررمأو تمي ررر جميرررع القررروانين التررري تجرررر م األشرررخار المشرررردين إلغررراءت يتشرررترا 

  لفائدتهاالبرامج المحلية أو نقل األموال 
الوصررول جلسررات المحرراكم و  حضرروريتعررين أن يتضررمن لوشررخار المشررردين  )ح( 

ة عررن شررئاالنتهاكررات النا هرراانتهاكررات حقرروقهم بمررا في فيمررا يخرر سرربل االنتصرران الفعالررة إلررى 
للقضراء  ،هادية لروفر حر  المروارد المترتيفري حردود أقصرى مرا ت ،عدم اتخاذ الدول تدابير معقولرة

كمرا ينبغري   ،على ظاهرة التشرد. وينبغي تيسير رفع الدعاوى الفئويرة أو الجماعيرة حيثمرا أمكرن
أن تترراح وسررائل االنتصرران الفعالررة فرري عرردة محافررل مررن جملتهررا المحرراكم والمحرراكم اإلداريررة 

 والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
علررررى الحكومررررات الوطنيررررة والمحليررررة أن تنشررررب مررررن جديررررد وتجرررردد  يتعررررين )ا( 

 بكلفررة يسرريرةدورها فرري ترروفير الحمايررة االجتماعيررة وضررمان الحصررول علررى السرركن التزامهررا برر
السرركن هررو حررق مررن حقرروق اإلنسرران أن  د مررن جديرردكررؤ تأن للفئررات المهمشررة والضررعيفة، و 

لكري مروارد مرا يكفري مرن اللرى عصرول حعلرى الحكومرات دون الوطنيرة التعين يو وليس سلعة. 
  هاى عاتقلعة لقاالمسؤوليات المتنهض ب

 مرررن شرررأنها أنأي عمليرررات إخرررالء برررأن القرررانون المحلررري يتعررري ن اإلقررررار فررري  )ي( 
غرراض  أل المرراد بهرا إخفراء األشرخار المشرردين عرن العيرانتلرك  هراتؤدي إلى التشرد، بمرا في

ن االنتهاكررات الجسرريمة تعررد مرراألحرردات الكبرررى، استضررافة لسررياحة أو تسررهيل لج رويتررمنهررا ال
دون تشراور  عمليرات اإلخرالء القسرريويتعرين عردم تنفيرذ . فروراا  هاوقفيتعين لحقوق اإلنسان و 

تحسررين  ومررن جملتهررا ، واستكشرران جميررع البرردائلمنهررا مسرربق مررع الفئررات المتضررررةهررادن و 
  لمتضررينلفائدة االمتفق عليها  ناإلسكا، وتنفيذ خيارات إعادة هاقعامو المساكن في 

الشررررعوب األصررررلية  الررررذي تعانيرررر لتشرررررد ى الررررعاهتمررررام خررررار  تركيررررز تعرررريني ) ( 
 زويرررردالثقافيررررة. وينبغرررري ت ةهويررررالترررردمير عررررن مررررن األراضرررري والمرررروارد و  التشررررريدالنرررراجم عررررن و 

 كرررل مرررن المررردنعرررالج ظررراهرة التشررررد فررري  تالموارد الالزمرررة لتنفيرررذ بررررامج برررالشرررعوب األصرررلية 
 .ن، بما يتفق مع اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصليةاريواأل
 جهات فاعلة أخرى إلى وتقدم المقررة الخار التوصيات التالية  -92

يتعررررين علررررى وسررررائب اإلعررررالم، ومررررن جملتهررررا الصررررحفيون وإدارات التحريررررر  )أ( 
و ضررمن عرردم تصرروير األشررخار المشررردين علررى نحررت، أن هررذه الوسررائب والمنتجررون ومررالكو

تمييررزي أو بشرركل يثيررر الكراهيررة تجرراههم. وال بررد مررن وضررع آليررة لهشررران والتنظرريم فرري هررذا 
 الشأن 
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بمكرران اإلقامررة قبررل مشررروطاا تقررديم المسرراعدة اإلنسررانية كررون يتعررين أن ال ي )ب( 
كرون رسرم الملكيرة أو غيرره مرن الوثرائق التري  ي نشوب نزام أو حدوت كارثة طبيعية. فينبغري أال  

ال تكون متاحة لوشرخار المشرردين عائقراا أمرام حصرولهم علرى المسراعدة اإلنسرانية  كثيراا ما
 اا مدالطارئة أو األطول أ

يتعرررين علرررى المحرررامين والمررردافعين أن يعملررروا بشررركل وثيرررق مرررع األشرررخار  ) ( 
يرررتم التصررردي لظررراهرة التشررررد باعتبارهرررا انتهاكررراا لحقررروق اإلنسررران  حترررىالمشرررردين وممثلررريهم 

السررربل المتاحررة. ويتعررين أن يطرررو ر الجهرراز القضررائي قدرتررر  والتزامرر  فيمررا يتعلرررق  كافررةبواسررطة  
بالفصررل فرري هررذه المطالبررات حتررى عنرردما تلررتمس المطالبررات سرربيل انتصرران يتطلررب اتخرراذ 

قرررف فررري امو أي تررردابير إيجابيرررة. وفررري هرررذا السرررياق يتعرررين علرررى الررردول أن تمتنرررع عرررن اتخررراذ 
 لدولي لحقوق اإلنسان.للقانون ا ةا منافي تكونالمنازعات 

 


