
(A)   GE.10-17861    070211    140211 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكـن الالئق كعنصر من عناصر احلق              
يف مستوى معيشي مناسب وباحلـق يف عدم التمييز يف هذا الـسياق،            

  راكيل رولنيك

  موجز    
ويؤكد التقرير أمهيـة  . ٦/٢٧ُيقدم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان        

حقوق اإلنسان، ال سيما احلق يف السكن الالئق، يف عمليـات الـتعمري يف              إدماج معايري   
وبينما يراعي التقرير الفـروق القائمـة بـني    . فترات ما بعد الكوارث وما بعد الرتاعات  

      ، فإنه يركز على املسائل املـشتركة،       ثأوضاع ما بعد الرتاعات وأوضاع ما بعد الكوار       
أمن احليازة، والتشاور واملشاركة، والتنسيق املؤسسي، : يال سيما ثالثة مداخل رئيسية، ه

ويف اخلتـام، يقـدم     . حيث يسلط الضوء من خالهلا على عناصر احلق يف السكن الالئق          
التقرير عدداً من التوصيات إىل الدول واجملتمع الدويل بشأن سبل تعزيز جهـود الوقايـة               

  .ئق ضمن هذه اجلهودواإلغاثة واإلصالح، وذلك بإدماج احلق يف السكن الال
  

  

 
 A/HRC/16/42  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

20 December 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/16/42 

GE.10-17861 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ١٣-٥  ..................حقوق اإلنسان يف أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد الرتاعات  - ثانياً  
  القضايا: د الرتاعاتـوارث وما بعـاحلق يف السكن الالئق يف أوضاع ما بعد الك  - ثالثاً  

  ٧  ٥٧-١٤  ........................................................... الرئيسيةواملسائل     
  ٧  ٢١-١٤  ................................األوضاع املعقّدة، والتحديات الصعبة  - ألف     
  ١٠  ٣٥-٢٢  ........................................................أمن احليازة  -  باء     
  ١٦  ٤٩-٣٦  .................................................التشاور واملشاركة  - جيم     
  ٢٣  ٥٧-٥٠  ..............التنسيق املؤسسي ومراحل العمل واحلق يف السكن الالئق  - دال     

  ٢٦  ٦٧-٥٨  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  



A/HRC/16/42 

3 GE.10-17861 

  مقدمة  -أوالً 
ا هو التقرير السنوي الثالث املقدم إىل اجمللس من املقررة اخلاصة احلالية، راكيـل              هذ  -١

  .رولنيك
الرتاعات أمهيـة خاصـة     ما بعد    ما بعد الكوارث و    اتيكتسي جمال التعمري يف فتر      -٢

 بالبلـدان الـيت     م تعلق األمر بالكوارث الطبيعية وما بعدها أ       وسواًء. بالنسبة إىل هذه الوالية   
ن الرتاع، فإن احلاجة إىل إدماج معايري حقوق اإلنسان يف جهود الوقايـة واإلغاثـة            تتعاىف م 

  . على نطاق واسعُمسلّماً هبا واإلصالح 
مبادرات اإلغاثة  ضمن  وقد حبثت املقررة اخلاصة كيف أُدمج احلق يف السكن الالئق             -٣

ويوجز هذا التقريـر  . اتالرتاعما بعد   والتعمري الوطنية والدولية يف فترات ما بعد الكوارث و        
  .)١(النتائج اليت توصلت إليها املقررة اخلاصة

ويناقش اجلزء األول من التقرير مسألة حقوق اإلنسان يف سياق أوضاع مـا بعـد                 -٤
ويتناول اجلزء الثاين املسائل والقضايا الرئيسية الناشئة عن هذه         . الرتاعاتما بعد   الكوارث و 

أمن احليازة  : سكن الالئق، مع التركيز على ثالثة جماالت، هي       األوضاع واملتعلقة باحلق يف ال    
بوصفه أحد أبعاد احلق يف السكن الالئق؛ والدور احلاسم للتشاور واملـشاركة؛ والتنـسيق              

  .وُيختتم التقرير بعدد من التوصيات. املؤسسي للعمل وحتديد مراحل العمل

  الرتاعاتبعد ما حقوق اإلنسان يف أوضاع ما بعد الكوارث و  -ثانياً   
يف مجيـع أحنـاء     متفاقمة  متثل الرتاعات املسلحة والكوارث الطبيعية مشكلة هائلة و         -٥

العامل، ملا هلا من عواقب مدمرة على السكان املتضررين وملا تفرضه من حتديات جسيمة على               
وتـشري  . تتسبب الرتاعات يف تشريد مئات اآلالف من السكان       ففي كل عام    . نطاق واسع 
شؤون الالجئني إىل أن العدد الكلي للمشردين قسراً       األمم املتحدة السامية ل    مفوضية   تقديرات

أعلى رقم "، وهو  ٢٠٠٩ مليون شخص يف هناية عام       ٤٣,٤من جراء الرتاعات واالضطهاد بلغ      
 ٩٨٣ ٠٠٠ مليون الجئ، و   ١٥,٢ويتضمن هذا الرقم    ". منذ منتصف تسعينات القرن املاضي    

ويف الوقت نفسه، يواجه العامل كوارث طبيعية  .)٢(اًن مشرد داخلي مليو٢٧,١ملتمس جلوء، و
__________ 

ناتـايل  : دة يف إعداد هذا التقريـر تود املقررة اخلاصة أن تشكر الباحثني التالية أمساؤهم ملا قدموه من مساع       )١(
كما تلقت  . بوغالسكي، دانا كالرك، جان دي بليسي، ماريسا إنسور، كريس هاغيرت، وروبرتو أوتولنغي           

املقررة اخلاصة تعليقات ومقترحات قيمة من سزيالرد فريكسكا، منسق برنامج املستوطنات البشرية اليت متر              
 . موئل األمم املتحدةبأزمات، قسم الكوارث وما بعد الرتاعات،

)٢( UNHCR, 2009 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and 

Stateless Persons (Geneva, 2010), p. 1. 
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 كارثـة   ٣٩٢ وقع ما متوسطه     ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٠وخالل الفترة من عام     . غري مسبوقة 
 كارثة تسببت   ٣٣٥، أُبلغ عن وقوع ما جمموعه       ٢٠٠٩ويف عام   . سنوياً يف مجيع أحناء العامل    

 مليون شخص، وأحلقت خسائر     ١١٩كثر من    شخصاً وأحلقت أضراراً بأ    ١٠ ٦٥٥يف مقتل   
  .)٣( مليار دوالر أمريكي٤١,٣تزيد قيمتها على 

ومثة أوجه تشابه وأوجه اختالف بني أوضاع ما بعد الكوارث وأوضـاع مـا بعـد          -٦
الرتاعات والكوارث يف كثري من األحيان عن تشرد واسـع النطـاق           فبينما تسفر   . )٤(الرتاعات

تعمد لسجالت األراضي وُنظُمها أقرب بكثري إىل الوقوع بعد الرتاعات          ُيعد التدمري امل  للسكان،  
وتربز أساساً مسائل   . مما هو بعد الكوارث، شأن ذلك شأن االستغالل الثانوي ملنازل املشردين          

حقوق السكن يف أوضاع ما بعد الرتاعات كنتيجة النتهاكات القـانون اإلنـساين الـدويل               
ولذلك ُيطرح سؤال يف أوضاع ما بعد       .  املرتكبة أثناء الرتاعات   والقانون الدويل حلقوق اإلنسان   

الرتاعات بشأن كيفية عالج الوضع وكيفية ضمان تقدمي العدالة إىل الضحايا ودعـم عمليـة               
ومن شأن التوصل إىل اتفاقات سالم وإنشاء أُطر وآليات قانونية للعدالة االنتقالية أن             . املصاحلة

حلق يف السكن الالئق يف أوضاع ما بعد الرتاعات، وإن كان كـل             يتيح الفرصة لتناول مسألة ا    
مث إن  . اآلليات واألطر لتلك األسئلة، وعلى كيفيـة ذلـك        هذه  مدى معاجلة   ذلك يعتمد على    

امتداد الرتاعات لفترة طويلة يؤدي إىل فروق مهمة بني أوضاع ما بعد الرتاعات وأوضاع مـا                
ر هذه الفروق، فإنه سريكز أساساً على املسائل واألسئلة         وبينما يراعي هذا التقري   . بعد الكوارث 

  . العامة اليت تنشأ يف كال الوضعني
ألفـراد واألسـر    لومن املمكن أن تؤدي الرتاعات والكوارث إىل آثـار مـدمرة              -٧

وتشمل هذه اآلثار فقدان احلياة وأسباب املعيشة؛ وتدمري املنازل واملمتلكـات           . واجملتمعات
ة؛ وعرقلة أو إهناء اخلدمات األساسية؛ والتشريد القسري من األراضي واملنازل والبنية األساسي

مـن هـذه    حيضان  ومع أن الثروة والسلطة ال      .  ملدة طويلة وأحياناً بصفة دائمة     واجملتمعات
اآلثار، ففي معظم احلاالت يكون الفقراء واحملرومون اجتماعياً هم األشد تضرراً؛ وهم أيضاً             

  .مل الصدمات االقتصادية، ومن مث حيتاجون عموماً إىل أطول فترة للتعايفاألقل قدرة على حت
ويتعرض الفقراء يف كثري من األحيان ألكرب قدر من اخلسائر يف حاالت الكوارث،               -٨

وحال . الضطرارهم إىل اإلقامة يف أراضٍ هشة ومكشوفة ومعرضة بشدة لتأثريات الكوارث          
يت تعاين منها أصالً هذه الفئات، وتتحمـل النـساء          وقوع كارثة، تتفاقم جوانب الضعف ال     

__________ 

)٣( F. Vos, J. Rodriguez, R. Below and D. Guha-Sapir, Annual Disaster Statistical Review 2009: The 

numbers and trends, CRED, Brussels, 2010, p. 1. 
)٤( UN-HABITAT, Land and Natural Disasters. Guidance for Practitioners (Nairobi), pp. 10-11; 

W. Fengler, A. Ihsan, and K. Kaiser, “Managing Post-Disaster Reconstruction Finance: 

International Experience in Public Financial Management”, World Bank Policy Research Working 

Paper 4475, World Bank (Washington D.C., 2008), pp. 3-4. 
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وبعد الكارثة، عادة ما ُترفض رمسياً حمـاوالت       . واألطفال واجلماعات املهمشة وطأة الكارثة    
أو غري مسموح هبـا     /الفقراء العودة إىل منازهلم، على أساس أن عودهتم لن تكون مأمونة و           

وقد يؤدي ذلـك إىل     . ة هناك يف املقام األول    لعدم حيازهتم دليالً رمسياً على حقهم يف املعيش       
ويف حالة الرتاعـات،    . عواقب وخيمة على أسباب معيشة األفراد واألسر واجملتمعات ككل        

تتبعها مجاعـة  متعمدة ستراتيجيات  اعادة ما يكون تشريد فئات معينة وجتريدها من ممتلكاهتا          
 كامل ألراضيهم ومنـازهلم     وقد يؤدي ذلك إىل تدمري    . مجاعة أخرى جهة يف الرتاع ضد     أو  
  .استرجاع ممتلكاهتمالعودة وثانوي هلا، وإعاقة حماوالهتم استغالل أو /و
وباإلضافة إىل ما يواجهه ضحايا الكوارث والرتاعات من مشاكل وحتديات إنسانية             -٩

خطرية، فإهنم يتعرضون يف كثري من األحيان النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، منها دائماً             
. وجدير بالذكر أن األزمات اإلنسانية هي أزمات حلقوق اإلنـسان         .  يف السكن الالئق   احلق

ومع ذلك، ونظراً إىل تركّز االهتمام الدويل والوطين على األزمات وتوجيه املوارد واجلهـود              
وقد الحـظ   . حنوها، فمن املمكن أن متثل هذه األزمات فرصاً مهمة لتعزيز حقوق اإلنسان           

الطرق القدمية  تزعزع أيضاً   أهواالً ومعاناة،   ، إىل جانب إثارهتا     أن الرتاعات . "..البنك الدويل   
 ومع ذلك، ال تلوح إال فرصة     . يف تناول األشياء وتتيح للفقراء فرصاً جديدة لتحسني أوضاعهم        

  .)٥("حمدودة يف أعقاب الرتاعات قبل أن تبدأ العوائق القدمية يف الطفو على السطح
قرن املاضي، يتزايد إدراك أمهية اختـاذ هنـج حلقـوق اإلنـسان             ومنذ تسعينات ال    -١٠

وقد شّدد األمني   . يف تسوية الرتاعات وبناء السالم    ) واستخدام آليات إلنفاذ حقوق اإلنسان    (
 العام على أن تعزيز حقوق اإلنسان هو اخليط املشترك لعمل املنظمة يف جمال السالم واألمـن         

ن يف أنشطة اإلنذار املبكر واألنشطة الوقائية، وتتجسد        تشارك هيئات حقوق اإلنسا   : "إذ قال 
وأعلن أيضاً األمني العـام     . )٦("لألزماتتصدينا  اعتبارات حقوق اإلنسان بصورة متزايدة يف       

قائم على احلقوق يف جمـال التنمية، وهو هنـج  ذ هنج ـدة قد بدأت يف تنفي ـأن األمم املتح  
سانية أو املتطلبات اإلمنائية فحسب، بل يصفها     ال يصف احلاالت من حيث االحتياجات اإلن      "

وهو هنج ميكّن   . اجملتمع باالستجابة حلقوق األفراد غري القابلة للتصرف      أيضاً من حيث التزام     
اعتبارها إحساناً، ويوفر للمجتمعـات احملليـة       ال ب الناس من املطالبة بالعدالة باعتبارها حقاً       

وأصدر األمني العام   .)٧("عدة الدولية عند احلاجة إليها    أساساً أخالقياً تطالب عن طريقه باملسا     
بعد ذلك مبادئ توجيهية إىل ممثليه اخلاصني بشأن كيفية توجيه معـايري حقـوق اإلنـسان             

__________ 

)٥( World Bank, “Life After Conflict: Surprising Opportunities for Poor People to Escape Poverty,” 

press release No. 2010/222/SDN (11 January 2010). 
 .١٧٢، الفقرة ١٩٩٨أغسطس / آب٢٧تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة الصادر يف . A/53/1ة الوثيق )٦(
 .١٧٤املرجع نفسه، الفقرة  )٧(
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، شدد تقرير فريق األمم املتحـدة املعـين         ٢٠٠٠ويف عام   . )٨(للمفاوضات املتعلقة بالسالم  
ة إدماج حقوق اإلنسان يف أعمال بعثـات        على أمهي ") تقرير اإلبراهيمي ("بعمليات السالم   

وتضمنت التوصيات الرئيسية اليت قدمها الفريق بشأن استراتيجية لألمم املتحـدة يف            . السالم
إجراء حتول مفهومي يف استخدام الشرطة املدنية وغريها من عناصر توطيد           " جمال بناء السالم  

ملعقدة حبيث ينعكس فيه زيـادة      سيادة القانون وخرباء حقوق اإلنسان يف عمليات السالم ا        
التركيز على تعزيز مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز احترام حقوق اإلنسان يف بيئات ما بعـد               

بتعزيز قدرة مفوضية األمم املتحدة حلقـوق       "وأوصى الفريق أيضاً     .)٩("انتهاء حاالت الرتاع  
  .)١٠(" السالماإلنسان على ختطيط ودعم العناصر املتصلة حبقوق اإلنسان يف عمليات

ومثة تطور مهم آخر هو وضع املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجـئني                -١١
ومتثل هذه املبادئ مثرة حتول بـدأ       . )١١("مبادئ بنهريو "واملشردين، وهي املبادئ املعروفة باسم      

عوامل إنسانية  من استجابات للعودة الطوعية مدفوعة أساساً ب      "يف أوائل تسعينات القرن املاضي      
 متأصلة على حنـو متزايـد يف مبـدأ العدالـة          ]...[إىل ُنهج للعودة أكثر استناداً إىل احلقوق        

مـن شـأنه أن يـدعم الالجـئني         من باب اإلنصاف القانوين الذي      اإلصالحية ورد احلقوق    
  .)١٢()"ليالعودة أو إعادة التوطني أو االندماج احمل(واملشردين داخلياً يف اختيارهم حلل مستدمي 

وقد استغرق االعتراف الصريح بآثار استجابات ما بعد الكوارث علـى حقـوق               -١٢
وتشري جلنة األمم املتحدة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت إىل أن             . اإلنسان وقتاً طويالً  

ُينظر إليها كأوضاع تثري حتديات ومشاكل ذات طبيعـة إنـسانية           "الكوارث الطبيعية كان    
أن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أدرجت يف تعليقها العـام          رغم   )١٣("أساساً
 ضحايا الكوارث الطبيعية وسكان املناطق املعّرضة للكوارث ضمن قائمة الفئات احملرومة            ٤رقم  

__________ 

)٨( International Council on Human Rights Policy, Negotiating Justice? Human Rights and Peace 

Agreements. International Council on Human Rights Policy, 2006, p. 18. 
 .٤٧، الفقرة A/55/305الوثيقة  )٩(
 .٢٣٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
املبادئ . التقرير اخلتامي للمقرر اخلاص، باولو سريجيو بنهريو    "اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،        )١١(

 .E/CN.4/Sub.2/2005/17، "املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين
ة األغذية والزراعة، مركز رصد التشرد الداخلي، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مفوضـية األمـم               منظم )١٢(

 Handbook on Housingاملتحدة السامية حلقوق اإلنسان، موئل األمم املتحدة، ومفوضية شؤون الالجئني، 

and Property Restitution for refugees and displaced persons: implementing the ‘Pinheiro 

Principles’ (2007), p. 10 . ديـسمرب  / كانون األول١٦ املؤرخ ٦٠/١٤٧انظر أيضاً قرار اجلمعية العامة
املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة            : ٢٠٠٥

 .انون اإلنساين الدويلللقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للق
)١٣( IASC, Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual on Human 

Rights Protection in Situations of Natural Disaster, Brookings-Bern Project on Internal 

Displacement (Washington, D.C., 2008), p. 1. 
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وقد حدثت خالل العقـد     . )١٤("ينبغي أن ُينظر إليها على سبيل األولوية يف جمال السكن         "اليت  
وتشري اللجنة الدائمـة املـشتركة بـني        . همة وجديرة بالثناء يف هذا النهج     املاضي حتوالت م  

وقـد  . تزايد االعتراف بضرورة محاية حقوق اإلنسان يف هذه األوضاع أيضاً          ":الوكاالت إىل 
أكدت أمواج تسونامي واألعاصري والزالزل اليت ضربت بعض مناطق آسـيا واألمـريكتني يف       

اه إىل التحديات املتعددة حلقوق اإلنسان اليت قد يواجههـا        ضرورة االنتب  ٢٠٠٤/٢٠٠٥الفترة  
وكثرياً ما ال حتظى حقوق اإلنسان املكفولة لضحايا الكوارث بالعنايـة       . ضحايا هذه الكوارث  

وقد تنتج  .  وكثرياً ما تكون انتهاكات حقوق اإلنسان غري مقصودة أو ُمخططة          ]...[. الواجبة
لعواقـب  لتـصدي   رد والقدرات الالزمـة للتأهـب وا      هذه االنتهاكات عن عدم كفاية املوا     

وقد تكون هذه االنتهاكات، يف أحيان كثرية، نتيجة للسياسات غـري املناسـبة أو              . الكوارث
وميكن جتّنب هذه االنتهاكات إذا أخذت األطـراف الفاعلـة          . اإلمهال أو اخلطأ غري املقصود    

  .)١٥("ذ البدايةالوطنية والدولية ضمانات حقوق اإلنسان يف االعتبار من
حقوق اإلنسان هي األساس    "وأكدت أيضاً اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت أن           -١٣

وال يوجد أي إطار قانوين آخـر       . القانوين جلميع األعمال اإلنسانية املتعلقة بالكوارث الطبيعية      
لق هذا التحـول    ويتع". لتوجيه هذه األنشطة، ال سيما يف املناطق اليت ال يوجد هبا نزاع مسلح            

األطراف الفاعلـة ذات الـصلة علـى        ويساعد هذا التحول    . أيضاً باالستدامة األطول أجالً   
  .)١٦(التخطيط للخطوات املقبلة اليت تتجاوز عمليات اإلغاثة األولية وحتقيق االستقرار

: احلق يف السكن الالئق يف أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد الرتاعات             -ثالثاً   
  ملسائل الرئيسيةالقضايا وا

  األوضاع املعقّدة، والتحديات الصعبة  -ألف   
حيظى احلق يف السكن كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مالئم باالعتراف               -١٤

وال ينبغي أن ُيفّسر احلق يف السكن باملعىن الضيق أو املقيـد الـذي              . "على الصعيد الدويل  
 ال يزيد على وجود سقف فوق رأس الشخص،         يساوي بينه، مثالً، وبني توفري املأوى الذي      

إمنا ينبغي النظر إىل احلق يف السكن الالئق على أنـه           . أو باملعىن الذي يرى املأوى جمرد سلعة      
يف " اللياقة"ومتشياً مع هذا التفسري، ُتقاس . )١٧("حق العيش يف مكان ما بأمان وسالم وكرامة    

__________ 

) ١(١١املـادة  (احلق يف السكن الالئق   : ٤ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم        جلنة احلقو  )١٤(
 ).ه(٨، الفقرة )١٩٩١الدورة السادسة، سنة ) (من العهد

)١٥( IASC, Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual, pp. 1-2. 
 .٢املرجع نفسه، ص  )١٦(
 .٧، الفقرة ٤عليق العام رقم الت )١٧(
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قانوين للحيازة؛ وتـوافر اخلـدمات واملـواد        ضوء قائمة من العوامل الرئيسية، منها األمن ال       
واملرافق والبنية األساسية؛ والقدرة على حتّمل التكاليف؛ والصالحية للسكن؛ وتيسر تلبيـة            

ومن مثّ، فإن السكن ليس جمرد سلعة       . )١٨(االحتياجات؛ واملوقع؛ واملالءمة من الناحية الثقافية     
ادي الذي يوفر احلماية، وتزيد قيمته على ما ُيدفع         توفر املأوى، إمنا هو أكثر بكثري من اهليكل امل        

  .إن للسكن قيمة اجتماعية متأصلة. لشرائه أو بيعه أو إعادة بنائه
ويتأثر احلق يف السكن الالئق تأثراً شديداً بالكوارث والرتاعات، ملا ُتحِدثه من أضرار    -١٥

ظراً إىل ضـخامة عـدد      ون.ودمار، وفقدان للسجالت، وتشريد لألفراد واُألسر واجملتمعات      
السكان املتضررين يف كثري من األحيان، ال ينبغي أن ُيقاس تأثري الرتاعات والكوارث علـى               

إمنا ينبغـي فهمـه   . هذا احلق من حيث عدد األصول املادية املدّمرة وعدد السكان املشردين          
أيضاً، ورمبا يف املقام األول، من حيث مدى تفكـك العالقـات والـشبكات واألصـول                

والنيل مـن   االجتماعية؛ وتدمري أسباب املعيشة املرتلية اليت ُبنيت على مدى سنوات عديدة؛            
وميكن معاجلة مسألة تدمري املـساكن      . يف حيازة األراضي  اجلوانب  حلقوق املعقّدة واملتعددة    ا

باعتبارها أصالً مادياً بإصالحها وجتديدها وإعادة بنائها، وهي مهمة عاجلة وصعبة إىل حد              
فمعاجلة مسألة تدمري املساكن كأصل اجتماعي، مـن        . د يف أعقاب الكوارث والرتاعات    بعي

الطويلة األجل واملتعددة األوجه واملستندة إىل فهم عميق        اإلجراءات  ناحية، تستلزم مزيداً من     
. لنظم احليازة وتاريخ املستوطنات املتضررة، وال سيما تاريخ سـكاهنا الفقـراء املهمـشني             

حقوق احليازة اليت النيل من اجلة أيضاً التيقظ أثناء اإلصالح والتعمري لضمان عدم   وتستلزم املع 
  .، بأي شكل من األشكال، وإمنا محايتها وتعزيزها إن أمكن أو انتقاصهاكان ُيتمتع هبا سابقاً

وُيعترب التـشرد   . وتزداد صعوبة هذه املهام يف حاالت التشرد اجلماعي الطويل األمد           -١٦
وحيدد اخلـرباء يف جمـال     . النتهاكات حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق السكن      فاً  معروسبباً  

عدم ملكيـة   : التشرد وإعادة التوطني مثانية جماالت خطر رئيسية مسببة للتشرد والفقر، هي          
األراضي، والبطالة، وعدم وجود مسكن، والتهميش، وارتفاع معدل االعتالل والوفيـات،           

 احلصول على موارد امللكية املشتركة، والتفكك االجتمـاعي         وانعدام األمن الغذائي، وعدم   
ويف حني حيدث التشرد آثاراً مدمرة علـى مجيـع املتـضررين،          . )١٩(وتفكك أواصر اجملتمع  

ُيالَحظ أن الفئات املعّرضة للتمييز، مبن فيها النساء واألقليات واألطفـال واألشـخاص ذوو      
ود مكثفة ومتسقة لتخفيف عواقـب التـشرد،        وما مل ُتبذل جه   . اإلعاقة، هي األشد تضرراً   

  .سيطول أمد هذه العواقب وستسبب أمناطاً من الفقر واالستبعاد والتبعية واالستضعاف

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الفقرة  )١٨(
)١٩( Cernea, M.M., “Impoverishment Risks, Risk Management, and Reconstruction: A Model of 

Population Displacement and Resettlement”,   ،    ورقة مقدمة إىل الندوة املعنيـة بالطاقـة الكهرمائيـة
 .٢٨-٩، الصفحات )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٩-٢٧، بيجني(والتنمية املستدامة 
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ودة والتعايف والتعمري أولوية عاجلة يف أوضاع ما بعد الكـوارث           ـوُتعترب عملية الع    -١٧
بّينت التجربة أن بزيـادة     : "ووفقاً للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت     . وما بعد الرتاعات  

وبوجه خاص، ُيتوقع أن يصبح التمييـز       . مدة التشرد يزداد خطر انتهاكات حقوق اإلنسان      
وتشري . )٢٠("وانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أكثر انتظاماً مبرور الوقت        

ىل أن سياسة التعمري اجليدة      إ دليل التعمري بعد الكوارث الطبيعية    املبادئ التوجيهية الواردة يف     
تساعد على تنشيط اجملتمعات ومتكني الناس من إعادة بناء منازهلم وُسبل حياهتم وأسـباب              

  .)٢١(معيشتهم، وأن التعمري يبدأ من يوم وقوع الكارثة
لعـودة والتعـايف    سـرعة ا  غري أن هناك العديد من العقبات اليت كثرياً ما تعترض             -١٨

مثل األضرار اليت تلحـق باملبـاين، واملخـاطر         ( العقبات املخاطر    تشمل هذه قد  و. والتعمري
؛ وصعوبة الوصول؛ وعجز السلطات عن تقدمي اخلـدمات       )عدم استقرار األرضية  الصحية، و 

ومع ذلك، يتعني على السلطات املعنية اختاذ التدابري الالزمـة   . إىل املنطقة؛ وعدم توفر املوارد    
وتبني املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املـشتركة       .  تأخر للتغلب على هذه العقبات دون أدىن     

َعِقَب مرحلة الطوارئ، ينبغي أن ُيمَنح األشـخاص املـشردون بفعـل     : "بني الوكاالت أنه  
 يف  و البقـاء  أالعودة إىل منازهلم وأماكن إقامتهم األصـلية،        حرية اختيار   الكوارث الطبيعية   

وال جيوز أن خيـضع     . طينهم يف منطقة أخرى من البلد     إعادة تو املنطقة اليت ُشردوا إليها، أو      
حقهم يف االختيار ألي قيود إال ما ينص عليه القانون من قيود ضرورية حلماية األمن القومي، 
وسالمة وأمن السكان املتضررين، والنظام العام، والسالمة، والصحة العامة أو األخـالق أو             

ز حظر عودة األشخاص املشردين بفعـل       وبوجه خاص، ال جيو   . حقوق اآلخرين وحرياهتم  
الكوارث إىل منازهلم وأماكن إقامتهم األصلية إال إذا كانت يف مناطق هبا خماطر فعلية هتـدد                

ـ وال جيوز أن    . حياة األشخاص املتضررين وسالمتهم البدنية وصحتهم      لقيـود إال   استمر  ت
خرى للحماية أخف وطأة أو     هذه املخاطر، وال جيوز فرضها إال إذا مل تتح تدابري أ          باستمرار  
  .)٢٢("هاتعذر اختاذ

وميكن أن يؤدي عدم اختاذ التدابري املناسبة يف الوقت املناسب إىل عواقب خطـرية                -١٩
وقد يتفاقم الوضع يف حاالت ما بعد الرتاعات، حيث من املمكن        . على األشخاص املتضررين  

ديدات بالعنف ضد اُألسـر أو      أيضاً أن تشمل العقبات اليت تعترض طريق العودة والتعايف هت         
  . الثانوي لألراضي واملنازل، وغري ذلك من العقباتالستغاللاجلماعات العائدة، وا

__________ 

)٢٠( IASC, Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual, p. 1. 
)٢١( Abhas, K. J. et al., Safer homes, Stronger Communities: A Handbook for Reconstructing after 

Natural Disasters, The World Bank and Global Facility for Disaster Reduction and Recovery 

(Washington D.C., 2010) pp. ix, 1-2. 
)٢٢( ASC, Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual, pp. 20-21. 
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ويف أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد الرتاعات، مثة توتر حتمي بني احلاجة امللحـة                 -٢٠
ـ             ة إىل  إىل التصرف بسرعة وحسم لتيسري عودة املشردين إىل أراضيهم ومنازهلم وبني احلاج

وقد يزداد األمر تعقـداً يف      . التزام الدقة والشمول يف التعامل مع املسائل البالغة التعقد بالفعل         
أوضاع ما بعد الرتاعات، حيث يدور التوتر بني متطلبات السالم القصرية األجل واحللـول              

ومن املهم  . التوفيقية، وبني االحتياجات الطويلة األجل إىل عملية مستدامة للمصاحلة والتعمري         
ما للحق يف السكن الالئق     ونظراً إىل   . جداً إجياد طرق عملية ومالئمة حملياً حلل هذه املعضلة        

ة محاية وإعمال هذا احلق أبداً عملية واضحة مـستقيمة ميكـن         يمن معىن واسع، ليست عمل    
ني أن ُتستنتج منها عالقة سببية واضحة بني اإلجراءات املتخذة على أرض الواقع وب            بسهولة  

التشرد اجلماعي، والتدمري املتكـرر للـسجالت املتعلقـة         فعوامل من قبيل    . التأثري النهائي 
الطويل األمد لألراضي من  االستغالل  باألراضي واملمتلكات، وعدم وجود وثائق ُتثبت تاريخ        

اسـتغالل  مثل " (احلقوق يف حاالت الرتاع"جانب مستغليها وشاغليها غري الرمسيني، ونشوء      
، وعدم كفاية اُألطر القانونية اليت ُتنظّم إدارة األراضي، واإلجـراءات           ) مقابل ردها  األراضي

، اليت تتخذها اجلماعات القوية صاحبة املصلحة احلريصة على اغتنام الفرصة يف استثمار ُمربِح            
كلُّها عوامل تدعو يف املقام األول إىل التزام احلـذر وإجـراء حتليـل دقيـق للخيـارات                  

ويف أوضاع األزمات، حيث تتمثل األهداف األساسية للحكومات واجلهـات       . ةاالستراتيجي
الفاِعلة اخلارجية املشارِكة على أرض الواقع، أوالً وقبل كل شيء، يف توفري املأوى العاجـل               
ودعم أسباب املعيشة األساسية، قد يبدو من غري املمكن تناول مـسألة حقـوق الـسكن                

  .اضيوالتحديات املتعلقة حبيازة األر
كيف ينبغي للحكومات والوكاالت الثنائية األطراف واملتعددة األطراف واملنظمات           -٢١

غري احلكومية وغريها من مؤسسات الدعم أن تتصدى هلذه األوضاع املعقـدة والتحـديات      
الصعبة؟ لقد حدَّدت املقررة اخلاصة ثالث مسائل رئيسية تراها مداخل حامسة إلدماج احلـق       

أمن احليازة، واملشاركة والتنسيق، والنظر يف تـأثري       :  يف جهود التعمري، هي    يف السكن الالئق  
هاتني املسألتني على العناصر األخرى للحق يف السكن الالئق اليت عادةً ما ُتهَمل أو ُيتغاضى               

  .عنها، ومنها املوقع واملالءمة من الناحية الثقافية وتوافر اخلدمات واملرافق والبنية األساسية

  أمن احليازة  -باء   
وهو أيضاً واحد مـن     . يعترب أمن احليازة ُبعداً أساسياً مهماً للحق يف السكن الالئق           -٢٢

قائمة عناصر السكن الالئق، وهو مبثابة مبادئ توجيهية مهمة للمؤسسات املعنية بالتـصدي             
سكَن إن َشغل امل  "،  ٤رقم  العام  ووفقاً للتعليق   . ألوضاع ما بعد الرتاعات وما بعد الكوارث      

، واإلسكان التعاوين، وَشغل املسكَن من ِقَبل )العام واخلاص(يتخذ أشكاالً خمتلفة منها اإلجيار 
مالكه، واإلسكان يف حاالت الطوارئ، واالستيطان غري الرمسي، مبا يف ذلك االستيالء على             

وبصرف النظر عن نوع َشغل املسكَن، ينبغي أن يتمتع كل شـخص            . األراضي أو العقارات  
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درجة من األمن يف شغل املسكن تكفل له احلماية القانونية من اإلخالء بـاإلكراه، ومـن                ب
وكذلك، ميكن للدول األطراف أن تتخذ تدابري فوريـة  . املضايقة، وغري ذلك من التهديدات    

ترمي إىل توفري الضمان القانوين لشغل املسكن بالنسبة إىل األشخاص واألسر الذين يفتقرون             
ه احلماية، وذلك من خالل تشاور حقيقـي مـع األشـخاص واجلماعـات              حالياً إىل هذ  

  .)٢٣("املتأثرة
ويعترب هذا االعتراف بتعددية أشكال احليازة املشروعة، وواجب تـوفري احلمايـة              -٢٣

ن إ ،للحائزين، عنصرين بالغي األمهية يف التعامل مع مسألة تدمري املساكن أو تشريد السكان            
عمال احلق يف السكن الالئق، وله تأثري كبري على املوقـع بوصـفه   أمن احليازة ال غىن عنه إل     

ومن املفارقات أن انعدام هذا األمن هو يف كثري  . عنصراً أساسياً آخر من عناصر لياقة املسكن      
. من األحيان من األسباب اليت ُتسهم بالفعل يف حدوث الرتاعات ويف التعـرض للكـوارث             

اولة تناول حقوق السكن يف أوضاع ما بعد الكـوارث          ولذلك ينبغي أن ُتبحث، يف إطار حم      
 اإلجراءات املتخذة يفأما . وما بعد الرتاعات، حتديات أمن احليازة اليت تفرضها هذه األوضاع

أو تشرد السكان دون أخذ مسألة أمـن   /تدمري املساكن و  فيما خيص   فترات ما بعد األزمات     
هتا، بل قد تؤدي هي نفـسها يف املـستقبل إىل         احليازة يف االعتبار، فمن املرجح أال حتقق مثر       

اإلجـراءات  ومن ناحية أخرى، من شـأن       . نزاعات ونزع للملكية وتفاقم جلوانب الضعف     
احلامسة املتخذة يف الوقت املناسب والقائمة على تقييم وحتليل مستنريين هلـذه التحـديات              

  . والتعمري والتطويراألساسية أن ُتسهم إسهاماً كبرياً يف وضع استراتيجيات للترميم
العمليات املنفذة يف أعقاب الكوارث جيب أن       : "ويشري فريق التقييم املستقل إىل أن       -٢٤

فينبغي، إن أمكن، تنظيم سـندات      . تتعامل على حنو مبكِّر وبقوة مع مسائل ملكية األراضي        
إجياد وسائل  يَّن  تع فإذا تعذَّر اختاذ هذه التدابري،       ]...[ملكية األراضي أو منح وكالة وظيفية       

. بديلة لضمان عدم االستيالء التام على األراضي أو لضمان عدم االلتفات للدعاوى االحتيالية
وجيب على احلكومات أن تساعد على منع استغالل األراضي الالزمة بوجه عاجل لعمليات             

واب، فإن  ومع أن تقييم ضرورة اختاذ إجراءات قوية واحلاجة إليها هو َعني الص           . )٢٤("التعمري
التشديد على تنظيم َسندات امللكية، مبا يف ذلك األشكال األخرى للحيـازة الـيت تغطيهـا           

فينبغي بذل العناية كي ال يؤدي ذلك إىل بـرامج          . ، أمر تكتنفه املشاكل   "الوكالة الوظيفية "
تشجع االستغالل التجاري العاجل أو القسري لألراضي واملساكن؛ أو إىل عمليـة تـسانِد              

ك الرمسي مما ُيضعف أو يستبعد األشكال الشرعية البديلة ألمن احليازة، كما يف حالـة               التملّ

__________ 

 ).أ(٨، الفقرة ٤التعليق العام رقم  )٢٣(
)٢٤( Independent Evaluation Group (World Bank, IFC, MIGA), “World Bank Group Response to the 

Haiti Earthquake: Evaluative Lessons (2010, p. 2), available at: 

http://siteresources.worldbank.org/INTOED/Resources/disaster_note.pdf. 
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والعديد من األشكال الشرعية األخرى للحيازة حتتاج يف حد         . كمبوديا اليت سُتناقَش الحقاً   
  .ذاهتا إىل االعتراف واحلماية والدعم

داً للمخاطر النامجة عن عـدم       ليشيت مثاالً مفي   -ومتثل حالة ما بعد الرتاع يف تيمور          -٢٥
وتشري التقـديرات   . ازة األراضي ـالتصدي يف الوقت املناسب للتحديات األمنية املتعلقة حبي       

 مرتل من   ٦٧ ٥٠٠ أدى إىل تشريد سكان      ١٩٩٩اء عام   ـإىل أن العنف الذي أعقب استفت     
 يف املائة   ٧٠و  ؛ يف حني ُدمِّر حن    )٢٥() يف املائة من مجيع املنازل     ٤٠أي  ( مرتل   ١٧٠ ٠٠٠حنو  
كمـا ُدمـرت الوثـائق      . )٢٦(البنية األساسية املادية أو صارت غري صاحلة للسكن       كل  من  

 ٣٠٠ ٠٠٠وقد فـرَّ حنـو      . )٢٧(اإلدارية، مبا فيها سجالت امللكية، أو ُنِقلَت إىل إندونيسيا        
ن أن  ـي؛ يف حي  ـ ليشيت اإلندونيس  -ور  ـال إىل إقليم تيم   ـشخص أو أُجربوا على االنتق    

 نـسمة ُشـردوا     ٩٠٠ ٠٠٠ شخص من مجلة السكان البـالغ عـددهم          ٤٥٠ ٠٠٠ حنو
أشخاص آخرون ُدمرت منازهلم    شغلها  أما منازل الالجئني اليت ُتركت خالية فقد        . )٢٨(داخلياً

وخالل األشهر والسنوات التالية، وجد الالجئـون العائـدون منـازهلم           . يف معظم األحيان  
منازهلم أو حتسينها   " حراسة"لمستغلني الثانويني على    لمشغولة مما اضطرهم إىل دفع تعويض       

لثانويون املغادرة، مما دفع العائدين إىل      املستغلون ا ويف حاالت عديدة رفض     . لكي يغادروها 
وقد خلَّف هذا الوضع لإلدارة االنتقاليـة واحلكومـة         . )٢٩(البحث عن مأوى يف مكان آخر     

. وق يف األراضي واملساكن كي تتوىل تسويته وحلَّـه        املقبلة إرثاً بالغ التعقيد فيما يتعلق باحلق      
وازداد الوضع تعقداً بسبب األحداث اليت وقعت بعد االستفتاء انطالقاً من اخللفية التارخييـة              
ملوجات مصادرة األمالك والتشريد وُنظم األراضي املفروضة من اخلارج إبـان االحـتالل             

  .يسياالستيالء اإلندونالربتغايل والغزو الياباين و
وأسفر ذلك عن سيادة وضع من انعدام أمن احليـازة والتـوتر بـشأن األراضـي                -٢٦

واملمتلكات واملساكن خالل فترة احلكومة االنتقالية حتت إشراف األمم املتحـدة وخـالل             
ورغم النداءات  . املستقلة حديثاً  ليشيت الدميقراطية    -السنوات األوىل حلكومة مجهورية تيمور      

، واملقترحات اليت وضـعتها     ١٩٩٩فاِعلة خمتلفة، بدايةً من عام      جهات  لقتها  العاجلة اليت أط  
وكاالت ووحدات حكومية خمتلفة، مل جير التصدي على حنو كامل للمسائل الرئيسية املتعلقة             

__________ 

)٢٥( "Towards a Medium-Term Sector Strategy for Housing in East Timor”, Hassell Pty. Ltd., (March 

2002) para. 27. 
)٢٦( Daniel Fitzpatrick, Land Claims in East Timor (Canberra, Asia Pacific Press, 2008), p.8. 
)٢٧( "Towards a Medium-Term Sector Strategy for Housing in East Timor”, para. 27. 
)٢٨( Fitzpatrick, Land Claims in East Timor, p. 5. 
)٢٩( J. du Plessis and S. Leckie, “Housing Property and Land Rights in East Timor: Proposals for an 

Effective Dispute Resolution and Claim Verification Mechanism”, UN-Habitat, (31 May 2000), 

pp. 9-10. 
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 ٢٠٠٦ويعترب هذا الفشل واحداً من دوافع العنف الذي اندلع بعد ذلك يف عـامي              . باحليازة
 ليشيت مـن    - يف املائة من سكان تيمور       ١٥( شخص   ١٥٠ ٠٠٠ وأدى إىل فرار     ٢٠٠٧و

ون مستغلون ثانوي ين داخلياً؛ وَسكن    شرد خميماً ومأوى مؤقتاً للمُ    ٦٥أرضهم ومنازهلم؛ وأقيم    
 مرتل يف ديلي للتـدمري أو ألضـرار         ٦ ٠٠٠العديد من املمتلكات املهجورة؛ وتعرَّض حنو       

  .)٣٠(فيةشديدة؛ وحرِّقت قرى كاملة يف بعض املناطق الري
وأسفرت هذه املوجة من العنف ومصادرة األمالك اليت اندلعت يف أعقـاب تلـك                -٢٧

األحداث عن اختاذ جمموعة طموحة من اإلجراءات العالجية يف شكل استراتيجية لإلنعـاش             
وقد ركَّـزت   . "معاً نبين املستقبل  " بعنوان   ٢٠٠٧ديسمرب  /الوطين أُطلقت يف كانون األول    

عودة املشردين داخلياً وإعـادة توطينـهم؛       : ذه االستراتيجية على ما يلي    األركان اخلمسة هل  
وإنشاء نظام للضمان االجتماعي ألضعف فئات اجملتمع؛ والتصدي ملسائل األمن مبـا فيهـا              
التعاون مع اجملتمعات يف حتديد مصادر الرتاع والتصدي هلا؛ وتوفري فرص كسب الرزق عن              

ومـع  . ء الثقة داخل اجملتمعات وبني الشعب واحلكومة      طريق خطط لتوفري فرص العمل؛ وبنا     
فمثالً، قُلِّصت بشدة جمموعة اخليارات اليت ذُِكَر . ذلك مل ُتنفَّذ عّدة جوانب هلذه االستراتيجية  

 حيث اقتصرت هذه اخليارات علـى سـداد         -مبدئياً أهنا ستتاح للمشردين داخلياً العائدين       
اية املطاف، اقتصر الربنامج املنفَّـذ الرامـي إىل عـودة           ويف هن . التعويضات النقدية اجلماعية  

املشردين داخلياً وإعادة توطينهم وإعادة بناء منازهلم على هذه املدفوعات باإلضافة إىل عملية             
، كانت املدفوعات ال تزال ُتؤَدى،      ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز ). ُتناقَش أدناه (للمصاحلة واحلوار   

ونظراً إىل توقع حدوث مزيد من . )٣١( أسرة معيشية ١٧ ٠٠٠وبلغ عدد املستفيدين منها حنو      
االضطرابات وافتقار الدولة للقدرات الالزمة للتصدي هلا، مثة حجج قوية تؤيد منح النـاس              

. األموال اليت ُيلبون هبا احتياجاهتم من املسكن واحتياجاهتم العاجلة من أسباب كسب الرزق            
. ناسبة ملسألة استعادة املساكن وُسُبل كسب الرزق      كما أتاح هذا النهج إجياد حلول فردية م       

ذهاب معظـم   ) أ: (ومع ذلك، برزت عدة مشاكل من منظور حقوق اإلنسان، منها ما يلي           
املبالغ املدفوعة إىل أرباب األسر الذكور، دون اختاذ أي تدابري تضمن إنفاق هذه األموال على 

 ضغطاً مالياً شـديداً إىل اسـتخدام        اضطرار األسر اليت تواجه   ) ب(سكن األسرة بكاملها؛    
تـضييع  ) ج(املدفوعات النقدية لتغطية النفقات العاجلة القصرية األجل بدالً من الـسكن؛            

فرصة مهمة لتوجيه األموال حنو مواقع السكن اجليدة اخلدمات، وذلك بسبب جلـوء      لالدولة  
  .احلكومة إىل املدفوعات النقدية

__________ 

)٣٠( Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), 2009. “Timor-Leste: IDPs have returned home, 

but the challenge of reintegration is just beginning”, Norwegian Refugee Council, 9 December 

2009, Geneva, p. 3. 
 .٢٠١٠يوليه / متوز٢٠ ليشيت، يف -تروين وردت من وزارة التضامن االجتماعي، تيمور رسالة بالربيد اإللك ) ٣١(
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يف غيـاب   تعيَّن تنفيذها   استراتيجية اإلنعاش الوطين    ومثة شاغل أكثر خطورة هو أن         -٢٨
مستمر إلطار قانوين ينظم ملكية األراضي واملمتلكات وحل الرتاعات، رغم النداءات العديدة  
املطالبة باختاذ إجراءات ورغم املقترحات العديدة بوضع هذا اإلطار من أجل استعادة الثقـة              

اليت بـذهلا   ناء  ورغم بعض اجلهود اجلديرة بالث    . زةيف وضع يتسم باالنعدام الكامل ألمن احليا      
 ليشيت ومن املستشارين الدوليني يف التعامل       -عدد من املسؤولني املتفانني يف حكومة تيمور        

. ٢٠٠٨مع مشكلة حيازة األراضي، مل يبدأ إحراز تقدم ملموس حنو حتقيق الثقة إال يف عام                
الذي ُيفوِّض املديرية الوطنية خلدمات     " اريمرسوم السجل العق   "٢٠٠٨يوليه  /وأُقر يف متوز  

األراضي واملمتلكات واملسح العقاري، وبرنامج إيتا نيا راي، مجع بيانات عن حيازة األراضي 
 مشروع قانون انتقايل لألراضي،     ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠يف البلد؛ كما أقرَّ جملس الوزراء يف        

  .٢٠١٠سبتمرب /يلولوهو يف انتظار النظر فيه من جانب الربملان منذ أ
ومتثل كمبوديا مثاالً آخر حلاالت ما بعد الرتاع، فهي بلد ال يزال يتعاىف من الدمار                 -٢٩

الذي حلَّ به يف عهد اخلمري احلمر الذين دمروا على حنو منهجي نظام حيازة األراضي القائم،       
، ودمـروا   ) بنـه  مبا يف ذلك إخالء مدينة بنـوم      (وشرَّدوا ماليني السكان قسراً من منازهلم       

ورغم اعتماد قوانني جديدة لألراضي، أدى ضعف سيادة القانون         . سجالت ملكية األراضي  
واالفتقار إىل القدرة املؤسسية إىل تفشي ثقافة الفساد وتيسري االستيالء على األراضـي، يف              

وتبني شكوى قُدمت حـديثاً إىل      . كثري من األحيان من جانب النخبة على حساب الفقراء        
ق التفتيش التابع للبنك الدويل باسم األشخاص املهددين بإخالء منازهلم القريبة من حبرية             فري

وقد اعترض أصحاب الشكوى علـى تـصميم        . بوينغ كاك يف بنوم بنه بعض هذه املشاكل       
مشروع إدارة وتنظيم األراضي وعلى تنفيذه، وهو املشروع الذي أُعدَّ لدعم قانون األراضي             

إىل وضـع إطـار   "هذا املشروع، املموَّل أساساً من البنك الـدويل،       يهدف  و. ٢٠٠١لعام  
تنظيمي وسياسة لألراضي، وبناء قدرات الوكاالت احلكومية ذات الصلة، ووضـع نظـام             
لتسجيل األراضي وبرنامج إلصدار سندات امللكية، وتعزيز آليات حـلّ الرتاعـات علـى              

  .)٣٢("األراضي، وتطوير أساليب إدارة أراضي الدولة
وجنح مشروع إدارة وتنظيم األراضي يف حتقيق عدد من أهدافه، منها وضع األجـزاء                -٣٠

رغم هذه اإلجنازات، فإن    "ولكن  .  مليون سند ملكية   ١,٣الرئيسية لإلطار القانوين وإصدار حنو      
فشل املشروع يف معاجلة أوجه التفاوت األساسية يف مراقبة وإدارة األراضي يـدل علـى أن                

الذين ويرى  . )٣٣("املعرضة للتشرد يف اجملتمع الكمبودي    فئات  حسِّن أمن احليازة لل   املشروع مل يُ  
إن االعتراف حبقوق احليازة يف     : "يتمتعون حبقوق رمسية أقل أن أمنهم املتعلق باحليازة قد قوِّض         

، مبا يف ذلك احلق يف حتويل احليازة إىل ملكية كاملة عـن طريـق          ٢٠٠١قانون األراضي لعام    
__________ 

)٣٢( World Bank Inspection Panel, LMAP Eligibility Report, (2010) para. 23. 
)٣٣( N. Bugalski and D. Pred, “Land Title in Cambodia: Formalizing Inequality” in COHRE Housing 

and ESC Rights Law Quarterly, Vol. 7, No. 2, (June 2010), p. 4. 
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لكية، كان الغرض منه أن يكون آلية إلدماج نظام احليازة القائم أصـالً يف النظـام                سندات امل 
مـستقطنون غـري    ‘ احلائزين القانونيني متهمون بـأهنم       ]غري أن هؤالء  [.. . املركزي الرمسي 

...  مربِّراً شائعاً لإلخـالء      ه، وهو ما أصبح بدور    ‘قوياً‘ ألهنم ال حيملون سند ملكية       ‘قانونيني
 نطاق نظام سندات امللكية الرمسي، عزز برنامج إدارة وتنظيم األراضي التفوق الفعلي             وبتوسيع

واملتصوَّر للسندات القوية الصادرة مبوجب املشروع باملقارنة مع السندات الضعيفة الـصادرة            
وبذلك يكون نظام إدارة وتنظيم األراضي قد أضعف عـن          . مبوجب نظام احليازة القائم أصالً    

 احليازة بالنسبة إىل املُالك الذين اسُتبعدوا من النظام الرمسي والذين جيب عليهم             غري قصد وضع  
  .)٣٤("كإثبات حلقوقهم يف األراضي" السندات الضعيفة"مواصلة االعتماد على 

فالكوارث تقـع يف    . دروس مماثلة من أوضاع ما بعد الكوارث      ستخالص  وميكن ا   -٣١
لطة والسياسة والضعف والفقر الطويل األجـل،  إطار اجتماعي حتكمه مسائل معقدة من الس    

ويعترب فهم هذا التعقد أمراً أساسياً لوضع       . مبا يف ذلك انتشار انعدام األمن على نطاق واسع        
ويتمثل ذلك يف حالة إعصار ميتش الذي ضرب هنـدوراس يف           . الناجحةاإلجراءات  وتنفيذ  

 مدينة ألضرار شديدة    ٢١ تعرض   وتشري التقديرات الرمسية إىل   . ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين األول 
 مـرتالً،   ٦٦ ١٨٨ مرتالً، ودمِّر    ٨٢ ٧٣٥ براراً  ـار، حيث أحلق أض   ـبسبب هذا اإلعص  

 طريقاً بأضرار، ودمـرت  ٥٣١ مركزاً صحياً و  ١٢٣كما أصيب   .  شخصاً ٤٤ ١٥٠وشرد  
  . مليون شخص١,٥حنو نتيجة لذلك تضرر و. )٣٥( جسرا١٨٩ًمثانية مراكز صحية و

انت مجيع الفئات االقتصادية من آثار اإلعصار، فقد أحلقت أضراره تأثريات      وبينما ع   -٣٢
. أشد بالقطاعات السكانية األكثر هتميشاً كالنساء الفقريات، واملزارعني، والسكان األصليني         

ومن اجلدير بالذكر أن العديد من هذه اجلماعات كانت تعيش يف أوضاع من انعدام أمـن                
ئية ومساكن غري الئقة تقع يف مناطق معّرضة ملخـاطر الريـاح            احليازة يف مستوطنات عشوا   

ورغم صدور أوامر باإلخالء، رفض الكثريون ترك       . القوية والفيضانات واالهنيارات األرضية   
منازهلم خوفاً من فقدان ممتلكاهتم وما يصاحب ذلك من عواقب وخيمـة ويف كـثري مـن                 

ام أمن احليازة، سبب الكارثة ونتيجتها      وكانت أوجه الضعف، ال سيما انعد     . األحيان مهلكة 
ويف ظل انعدام حقوق احليازة املعترف هبا رمسياً، انتهى األمر بالسكان إىل            . على هؤالء األسر  

األشد تضرراً من اإلعصار بسبب     كانت يف كثري من األحيان      العيش على اهلوامش يف مناطق      
، كان الغرض منها أن تـشكل       يف أعقاب الكوارث  للتصدي  ولذلك فإن أي تدابري     . موقعها

األساس للتعايف الطويل األجل، كان ينبغي هلا أن تتصدى النعدام األمن املوجود أصالً، بغية              
  .توفري األساس لإلعمال الكامل للحق يف السكن الالئق

__________ 

)٣٤( N. Bugalski, M. Grimsditch and D. Pred, “Land Titling in Cambodia: Lessons from the Land 

Management and Administration Project” (forthcoming), p. 11. 
 .وزارة الصحة يف هندوراس، برنامج التأهب للكوارث )٣٥(
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ويف أعقاب إعصار ميتش، حالت جمموعة من العوامل دون تلبية احتياجات السكن              -٣٣
. س املتضررين، ناهيك عن اإلعمال الكامل حلقهم يف السكن الالئق         األساسية لسكان هندورا  

بعد إعصار ميتش أن كالً من      اختذت  اليت  لإلجراءات  وتستنج معظم التحليالت اليت أُجريت      
املمثل بوكالته الرئيسية، وهي اللجنة الدائمـة       (حكومة البلد والنظام الوطين إلدارة الطوارئ       

أما اجلانب اإلجيايب فهو أن . د كاف لتلبية احتياجات الضحايامل تكونا على استعدا) للطوارئ
وكانت املبادرات املتخـذة بعـد      . إعصار ميتش أدى إىل وصول موارد بشرية ومالية كبرية        

وبوجه  .)٣٦("للتعمري بشكل أفضل  "الكوارث للتصدي ملسألة السكن متثل فرصاً غري مسبوقة         
أتيحت هلن فرصة املشاركة عـن طريـق        خاص، حصلت العديد من النساء على األراضي و       

من املاحنني، وأصررن على أن حترر سـندات ملكيـة          اإلجراءات املتخذة بتمويل    بعض تلك   
النساء لـن   "، ويربر ذلك افتراض أن      )ال األزواج (مجيع املنازل املعاد بناؤها باسم الزوجات       

ب الكوارث باسم   وطرحت مشاريع أخرى حالً وسطاً هو تسجيل املنازل عق        ". يبعن املرتل 
  .مشترك مث تسجيلها باعتبارها ممتلكات لألسرة

وبّين عدد من املبادرات الناجحة الرامية إىل اإلصالح والتعمري يف هندوراس، حيث              -٣٤
أُتيحت األراضي غري املتنازع عليها على مسافة معقولة من فرص ومرافق كسب الرزق، أن              

الكوارث وأن  املتضررين من   سبة لدعم السكان    تنمية املستوطنات ميكن أن تكون وسيلة منا      
تتيح ممارسات أفضل يف جماالت مثل ختطيط املواقع، وتصميم املنازل، واستخدام مواد البنـاء     

وبّينت حاالت مثل بروغريـسو     . وإنتاجها، واإلمداد باملياه والصرف الصحي، ومحاية البيئة      
اون مع مؤسسات الدعم األخرى ومـع       وشولوتيكا املشاركة املباشرة للسلطات احمللية بالتع     

أعضاء اجملتمع املستفيد، وكل ذلك مبستويات غري مسبوقة من الدعم املقدم من اجلهات املاحنة      
  .ومنظمات اإلغاثة

وشهدت أيضاً الفترة اليت أعقبت إعصار ميتش تطويراً لإلطار القانوين املتعلق مبسأليت   -٣٥
ضائي ضعيفاً ومن مث ظلت املنافع احملتملـة مـن   األراضي والسكن، ومع ذلك ظل النظام الق   

وتفتقر االستراتيجية احلالية يف هندوراس إىل برنامج شامل      . التشريع اجلديد غري متاحة للفقراء    
  . لزيادة دعم األراضي احلضرية وحتسني أمن احليازة للفقراء واملهمشني

  التشاور واملشاركة   -جيم   
املتخذة فيما بعد الكوارث والرتاعات، إىل      جراءات  لإليعتمد النجاح الطويل األجل       -٣٦

كما يتطلب ذلك مستويات عالية مـن       . حد بعيد، على الفهم السليم واملستنري للوضع احمللي       
التشاور مع السكان املتضررين ومشاركتهم املباشرة يف عملية اإلغاثة والـتعمري يف ذلـك              

__________ 

)٣٦( K. J. Abhas, et al., Safer homes, Stronger Communities; C.W. Gould, “The Right to Housing 

Recovery after Natural Disasters”, in Harvard Human Rights Journal. Vol. 22, Issue 2 (2010). 
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شرد، يشمل ذلك بالتحديد السكان الذين      التبوفيما يتعلق باحلق يف السكن الالئق و      . السياق
  .ال يتمتعون على حنو كاف باحلقوق الرمسية يف استخدام األراضي وحيازهتا

ونظراً إىل ما تتسم به أوضاع ما بعد الرتاعات وما بعد الكوارث من طبيعة عاجلـة       -٣٧
لـسكان  ومتأزمة، قد يبدو من الصعب تنفيذ هنج مجع وحتليل املعلومات املفصلة وإشـراك ا             

 أن يتعارض هذا النهج مـع الـضغوط اإلنـسانية          حفمن املرج . املتضررين مشاركة مباشرة  
ويف . والسياسية القوية اليت تركز على التعجيل بإعادة التوطني والتعمري وإعـادة اإلسـكان            

معادلة لسرعة اإلجناز   " املكاسب السريعة "الكوارث تصبح   ما بعد   أوضاع ما بعد الرتاعات و    
ذي كثرياً ما يكون قليل املراعاة بل حىت اإلدراك للعواقب السلبية احملتملة يف األجل              الفعلي ال 
يف جمال األراضي والسكن يتطلب، يف      " خيارات السياسات " وإن احلصول على حق      .الطويل

ويف خضم األزمات، قد تتعارض القـرارات       . الظروف العادية، القيام بعمليات حتليل معقدة     
ت العملية الرامية إىل دعم سبل كسب الرزق مع احلاجة إىل توخي احلذر             املتسرعة واإلجراءا 

  .والتشاور املكثف مع املتضررين املباشرين
ورغم هذه التحديات، من املهم جداً ضمان توفري الوقت والفرصة جلمع املعلومات              -٣٨

 أن  ذلـك . وحتليل وتقييم خيارات السياسات؛ وللتشاور املكثف مع املتضررين ومشاركتهم        
 إمنا هـم    .جمرد ضحايا عاجزين  ليسوا  ن مباشرة من الرتاعات واألزمات      ياألشخاص املتضرر 

 شكالً ما مـن     وهم يف كثري من األحيان أول من يتخذ       " من يظهر على الساحة   "دائماً أول   
ويف أعقاب ما أحدثه إعصار ميتش من دمار يف هندوراس، اتسمت العمليـات             . اإلجراءات

العاجلة املتعلقة باإلنقاذ واإلغاثة وحتقيق االستقرار بعد الكارثة بعـزم شخـصي ملحـوظ              
ومظاهر واضحة للتضامن االجتماعي، حيث فتحت املباين العامة واخلاصة أبواهبا للمشردين           

وقد قامت اجملتمعات احمللية بنفسها يف مناطق خمتلفة من البلـد بتنظـيم             . ى هلم  مأو وملن ال 
وانضم املواطنون إىل مجاعات التضامن يف األحياء أو        . ووضع استراتيجيات البقاء اخلاصة هبا    

اجملتمعات، وبادرت هذه اجلماعات إىل االضطالع مبهام طارئة متكررة نظراً إىل عدم كفاية             
وتضمنت بعض التـدخالت الطارئـة      . )٣٧(لرمسية املقدمة وانعزال هذه اجلماعات    املساعدة ا 

األساسية عمليات حبث وإنقاذ، وتوفري املأوى املؤقت، وبرامج للصرف الصحي للتخلص من            
وقد تناقض ذلك   . د املرتلية وااملخلفات البشرية واحليوانية، وتوزيع املياه والغذاء واألغطية وامل       

يف التصدي لألزمة، حيث انطوى أسلوب احلكومة على مركزية سلطة          مع أسلوب احلكومة    
الدولة، مث أُعلن بعد يومني عن الشروع يف إعداد خطة وطنية للـتعمري، ووضـعت اخلطـة      

  .بطريقة سرية تفتقر إىل الشفافية

__________ 

)٣٧( Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), “Honduras: Assessment of 

the Damage Caused by Hurricane Mitch, 1998. Implications for Economic and Social 

Development and for the Environment”, LC/MEX/L.367, 14 April 1999, p. 12. 
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وكشف حبث أجراه كل من شبكة التعلم اإلجيايب للمساءلة واألداء يف جمال العمـل               -٣٩
 ٢٠٠٥اد الوقاية االستباقية يف أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب آسيا يف عام             اإلنساين واحت 

، ولـو   املتضررين من الكوارث يف املشاركة الكاملة يف التصدي هلا        أدلة متراكمة على رغبة     "
 حدد  - أي الرغبة يف تبذير املال       -غري أن ضغط الصرف     . أدى ذلك إىل بطء عملية التنفيذ     

ورغم أن الدراسة تركز على أمهية املشاركة، إال أهنـا  . )٣٨(" املاضييفلتصدي جزئياً آليات ا  
أال ننظر نظـرة غـري      : من املهم أن نتذكر   [...] عند النظر إىل اجملتمعات     : "تقدم حتذيرات 

 فهم يواجهـون    -واقعية إىل قدرات السكان احملليني واجملتمعات احمللية على التصدي للوضع           
، ال سيما يف املناطق اليت ‘اجملتمعات‘ للكوارث الكربى؛ وأن عادة صعوبات هائلة يف التصدي

تشهد مظاهر تفاوت شديد، عادة ما تتألف من مجاعات مصاحل خمتلفة، وكذلك من مجاعات 
 الثقافية قد تـسري،     ‘املعايري‘مهمشة قد تواجه هي أيضاً صعوبة يف اإلعراب عن آرائها؛ وأن            

  .)٣٩("مثالً، يف اجتاه مضاد حلقوق املرأة
وينبغي إجياد طرق للتغلب على هذه العقبات، إذ تأيت مسألتا امللكية واملـساءلة يف                -٤٠

ويشري مبعوث األمم املتحدة اخلاص لالنتعاش من التسونامي، يف تقريـره           . صلب هذا األمر  
ط اهلندي يف   ـادة من أمواج تسونامي اليت ضربت احملي      ـ بشأن الدروس املستف   ٢٠٠٦لعام  
سيكون من قبيل املقايضة الفاشلة أن نضحي بامللكية احمللية يف مقابل السرعة   " أنه   ٢٠٠٤عام  

إن كان ذلك يعين تعطيل حقوق السكان املتضررين يف إبالغهم يف الوقت املناسـب عـن                
واجلانب اآلخر للعملة، بالطبع،    . خياراهتم، وعن املساعدة املتاحة هلم، وعن أي تأخر حمتمل        

وعادة ما تأيت املطالبـة     . اجملتمعات نتيجة جلهود اإلنعاش اليت نبذهلا     هو املساءلة أمام األسر و    
باملساءلة من اجلهات املاحنة اخلاصة واملؤسسية، واألرجح أن تركز الوكاالت املنفذة على هذا         

ويف أغلب األحيان ال ُتسمح أصوات الناجني غري املتسقة،         . النوع من املساءلة أمام الرؤساء    
وىل أولوية ثانوية للمساءلة أمام املرؤوسني، وهي ال تقل أمهيـة عـن             تيف أحسن األحوال    و

وهذا أمر مؤسف، إذ إن الناجني من الكوارث هم أفضل من ميكنهم            . املساءلة أمام الرؤساء  
كما ينبغي أن يكونوا هـم      . وضع استراتيجية االنتعاش اليت تليب احتياجاهتم على أفضل حنو        

  .)٤٠(" جناح جهود االنتعاش أو فشلهاالقضاة النهائيني للحكم على مدى
ومن شأن اتباع النهج السليم وتقدمي الدعم من جانب احلكومة الوطنية والوكاالت              -٤١

اخلارجية أن يساعد املتضررين مباشرة من الكوارث والرتاعات على املشاركة املباشرة، رغم            
. طق إعادة التوطني والتعمريوتزداد أمهية هذه املشاركة يف منا. ما يواجهونه من حتديات هائلة   

__________ 

)٣٨( T. Beck, “South Asia Earthquake 2005”, ProVention Consortium and ALNAP briefing paper, p. 2. 
 .٢رجع نفسه صفحة امل )٣٩(
)٤٠( W. J. Clinton, Lessons Learned from Tsunami Recovery: Key Propositions for Building Back 

Better. United Nations, Office of the UN Secretary-General’s Special Envoy for Tsunami 

Recovery (2006) p. 4.. 
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فاألفراد واألسر واجملتمعات املتضررون ميلكون املعرفة واخلربة احملليتني احليـويتني، وميكنـهم     
وينبغي، كلما أمكـن،    . بالعمل معاً أن يكونوا شريكاً مفيداً يف وضع وتنفيذ حلول مبتكرة          

والتعمري على مستوى البلديات    تعزيز عمليات التعمري يف اجملتمع، املرتبطة بعمليات التخطيط         
ومن مث، تقدم املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت     . املستوى الوطين على  و

) بـأن (يف إطار عملية ختطيط وإصالح املساكن واملـستوطنات         "نصائح للوكاالت املختلفة    
تـضررة إىل أقـصى     تبتكر استراتيجيات جمتمعية تعزز مشاركة مجيع قطاعات اجملتمعات امل        

وينبغي للمجتمعات احمللية أن تشارك يف اختاذ       ). مثل أفرقة اإلسكان اجملتمعي   (مستوى ممكن   
القرارات املتعلقة مبوقع املساكن واملستوطنات وتصميمها وبنيتها األساسية لضمان سـالمتها           

  .)٤١("وصالحيتها للسكن وتلبيتها لالحتياجات ومالءمتها من الناحية الثقافية
وأحـد  . وقد بينت الدراسات التأثريات السلبية احملتملة للفشل يف اتباع هذا النهج            -٤٢

 ٢٠٠١ارات، باهلند، عقب زلزال عـام       جوغاألمثلة على ذلك هو البحث الذي أُجري يف         
 مدرسـة، وأحلـق     ١٥ ٠٠٠ مليون عقار منها     ١,٧ مليون مشرد ودمر     ١,٢الذي خلف   

 وقد قوبل ذلك جبهود شـاملة لإلغاثـة وإعـادة    .)٤٢( قرية٨ ٠٠٠ مدينة و٤٩٠  أضراراً ب 
وجارات، حيث حققت جناحاً عاماً وحازت غالتأهيل قامت هبا هيئة إدارة الكوارث يف والية 

، بينمـا   "تبين القـرى  "االستجابة من خالل نظام     عملية التصدي   وقد ُنسِّقت   . إشادة دولية 
وُخيِّرت . سؤولية إعادة بناء القرى   اضطلعت املنظمات غري احلكومية وغريها من الكيانات مب       

واُتبعـت  . األسر املعيشية بني أمرين، إما قيام املالك بالتعمري وإما قيام اجلهات املاحنة بالتعمري            
وأكد عدد من الدروس    . هنج خمتلفة يف هذا الصدد، مما مسح باملرونة وحقق جناحات متفاوتة          

لة لألشخاص املتضررين، وكذلك على تـأثري  املستفادة من الدراسة على أمهية املشاركة الفعا      
ففي إحدى احلاالت، تبني أن بلدة جديدة، أقيمت على         . املوقع على حياة اجملتمعات املتأثرة    

بعد ثالثة كيلومترات من القرية األصلية اليت ُدمرت، كانت بعد ست سنوات من الزلـزال               
أجروا العقارين من املالك الذي     خاوية إال من مرتل أو مرتلني يقيم فيهما عمال مهاجرون است          

أما سكان هذه املستوطنة، الذي كانوا قد قبلوا مبدئياً عرض بناء املنـازل             . ُبنيت املنازل هلم  
 إهنم  ]قال سكان القرية  [: "مهلم، فكانوا قد عادوا إىل القرية األصلية وبنوا منازهلم اخلاصة هب          

وعند سؤاهلم عمن بىن القرية، أجـابوا       . ‘اأسالفنموطن  إهنا  ... ‘ال يرغبون يف ترك قريتهم،      
ويف قرية أخرى، حيث سكن الناس املنازل اليت بنيت هلـم،           . )٤٣("بفخر إهنم بنوها بأنفسهم   

__________ 

)٤١( IASC, Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual, p. 47. 
)٤٢( D. Sanderson and A. Sharma, “Winners and losers from the 2001 Gujarat earthquake”, in  

Environment and Urbanization, Vol. 20, No.1 (April 2008) pp. 177-186. 
 .١٨١ملرجع نفسه، صفحة ا )٤٣(
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حنـن نـشعر    "؛  "إهنا ميتة "مثل  " سلبية متاماً "وصف السكان مستوطنتهم اجلديدة بعبارات      
  .)٤٤("ال توجد متاجر"؛ "بامللل
ض خماطر اللجوء إىل الربامج املتسرعة اليت تـديرها         وجارات إىل بع  غوتشري دراسة     -٤٣

اجلهات املاحنة، فهي قد هتمل رأس املال االجتماعي للسكان املتضررين، وتشري الدراسة أيضاً             
. إىل مشاريع التعمري اليت يديرها املقاولون وهي مشاريع نادراً ما تكون ذات طبيعة إمنائيـة               

ة التعمري يؤدي حتماً وعلى وجه الـسرعة إىل قـرار   االجتاه حنو سرع  "ويستنتج الباحثون أن    
ويف هذه املرحلة ال تصبح هذه املشاريع مبادرات إمنائية وإمنا          . االستعانة باملقاولني التجاريني  

وتتحول مشاركة السكان إىل عمليات خلط اخلرسانة أو تصنيع أحجار البناء،           . مشاريع بناء 
يركز النهج املدفوع باملقاولني إزاء املأوى على  ومن حيث األساس،    ]...[. أو أسوأ من ذلك   

وحيذر الباحثون أيضاً مـن     . )٤٥("غري أن املأوى يتجاوز ذلك بكثري     . بناء الوحدات السكنية  
عندما تقود العملية وكاالت خارجية قوية داخل قرية متضررة، فمن املمكن أن يتعرض             : "أنه

  .)٤٦("قة لإلمهال أو رمبا للتدمريرأس املال االجتماعي املوجود يف اجملتمعات العري
 ليشيت، اليت سبقت مناقشتها، جرى يف مرحلة مبكرة التـشديد           -ويف حالة تيمور      -٤٤

على أمهية وقيمة املشاركة املباشرة للسكان املتضررين يف إعادة إنشاء نظام حلقوق الـسكن              
ة صـدر يف  م املتحدـوأشار تقرير لألم. ١٩٩٩اء عام  ـب استفت ـواألراضي والتملك عق  

 ليشيت الذين جرت مقابلتهم يف إطـار دراسـة          - إىل أن معظم سكان تيمور       ٢٠٠٠عام  
لتقصي احلقائق أكدوا أمهية مشاركة اهلياكل العرفية احمللية لتـسوية الرتاعـات يف تـسوية               
الرتاعات املتعلقة باألراضي يف املستقبل واملشاركة يف آليات الفصل، وذلك انطالقـاً مـن              

ستمرة، رغم عقود الرتاعات ومصادرة املمتلكات، وأيضاً انطالقاً مـن دورهـا            شرعيتها امل 
للمعلومات، مبا يف ذلك التفاصيل املتعلقة باحلدود، ومـستويات احلقـوق،           "كمصدر مهم   

واستناداً إىل اآلراء اليت أدلت هبا جمموعة كـبرية         . )٤٧("وتاريخ التملك وتاريخ فقدان التملك    
تقرير بأن ُتستخدم اهلياكل احمللية القائمة لتسوية الرتاعات كخطـوة          من التيموريني، أوصى ال   

وينبغـي  . حامسة أوىل حلل الرتاعات املتعلقة باألراضي واملساكن والعقارات، مىت أمكن ذلك         
على أي مستوى من املستويات وصوالً إىل مـستوى االجتماعـات           "أن تبدأ هذه الوساطة     

  .)٤٨("األسرية

__________ 

 .١٨١ملرجع نفسه، صفحة ا )٤٤(
 .١٨٣ و١٨٢رجع نفسه، الصفحتان ملا )٤٥(
 .١٨٥املرجع نفسه، صفحة  )٤٦(
)٤٧( du Plessis and Leckie, J. du Plessis and S. Leckie, “Housing Property and Land Rights in 

East Timor”, pp. 21 and 23. 
 .٣٦ملرجع نفسه، صفحة ا )٤٨(
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 االنتقالية أو احلكومة املستقلة اجلديدة هذه املقترحات وغريهـا       السلطاتتعتمد  ومل    -٤٥
من املقترحات الرامية إىل تناول حقوق السكن واألراضي واملمتلكات مبشاركة فعالـة مـن              

 العنـف   ةوعقب موج . جانب السكان املتضررين، وإىل البناء على العمليات اجملتمعية القائمة        
. ، أُقرت أمهية هذه املشاركة    ٢٠٠٧-٢٠٠٦اً يف الفترة    والتدمري والتشرد اليت اندلعت مؤخر    

وتضمنت األركان اخلمسة الستراتيجية االنتعاش الوطنية ركناً يهدف إىل بناء الثقة داخـل             
وجرى ذلك يف سياق احملاوالت العاجلة من أجل عـودة          . اجملتمعات وبني الشعب واحلكومة   

دة إدماجهم فيها، مع تقدمي الدولة تعويضاً       املشردين داخلياً بسبب العنف إىل جمتمعاهتم وإعا      
مالياً إليهم كحافز الستخدامه يف إصالح منازهلم أو الستيطان مناطق بديلة إن كانت إعادة              

ويف إطار برنامج للحوار واالتصاالت والتوعية، أُنشئت أفرقة للحـوار          . ندماج مستحيلة الا
واسـتلزم ذلـك   . يها والتفاوض بشأهنا  إلدارة العمليات الالزمة لتسوية الرتاعات والتوسط ف      

واستفاد الربنامج، الذي . مشاركة السلطات احمللية وقيادات الشباب وغري ذلك من اجلماعات
، من املمارسات العرفية لتـسوية      ٢٠١٠مايو  /كان ال يزال منفذاً يف بعض اجملتمعات يف أيار        

واسع ناجحاً وضرورياً لبنـاء     ويعترب الربنامج على نطاق     . الرتاعات ومن مراسم بناء السالم    
 أكثر من   نشاطوتشري التقارير إىل مشاركة النساء ب     . السالم وللعودة اآلمنة للمشردين داخلياً    

ويتعارض ذلك مع عملية دفع التعويضات اليت . الرجال يف احلوار اجملتمعي ويف عملية املصاحلة  
  .الذكوراستحوذ عليها 

ندا استخدام النهج اإلمنائي املصمم من أعلـى إىل         وتبني حالة ما بعد الرتاع يف روا        -٤٦
أسفل فيما يتعلق بتخصيص األراضي وإعادة التوطني واإلسكان، يف إطار جهود ترمـي إىل              

 ١٩٩٤نزع امللكية والتشرد يف السنوات اليت سبقت اإلبادة اجلماعية يف عام            لتبعات  التصدي  
 القسري، إما داخل البلد أو إىل بلد ثاٍن         وقد تعرض غالبية الروانديني للتشرد    . وبعدها مباشرة 

أو ثالث، وهذه حقيقة بلورت اجلهود التالية لتناول املسائل املتعلقة باألراضـي وإلعمـال              
 تنفيذ منوذج استيطان القرى يف      ١٩٩٧وقد حاولت احلكومة بداية من عام       . حقوق السكن 

 التركز يف قرى ريفية بدالً من      مجيع أحناء البلد، وهو منوذج يدعو سكان الريف يف رواندا إىل          
وحيظر النموذج أي أعمال بناء أخرى خـارج مواقـع          . أمناط املستوطنات املبعثرة التقليدية   

القرى املخصصة لذلك، يف الوقت الذي أرغمت فيه السلطات السكان على تـرك وهـدم               
ـ      . منازهلم الواقعة بالقرب من حقوهلم     ة لتـوفري   وباعتبار منوذج استيطان القرى سياسة طارئ

لالجئني " احلاالت اجلديدة "و" احلاالت القدمية "املأوى هدفها التعامل مع موجات متتابعة من        
 مليون الجـئ، فـإن هلـذا    ٢,٥، والبالغ عددهم حنو     ١٩٩٤العائدين إىل وطنهم بعد عام      

 ويف مشال غريب البلد، كـان     . األجل الطويل يف  النموذج أهدافاً دميغرافية واقتصادية وإدارية      
هذا النموذج مبثابة تدبري ملكافحة التمرد يف سياق عمليات التسلل من جانب القوات املسلحة           
الرواندية السابقة وقوات انترامهوي املوجودة يف الكونغو وللتصدي ألي رد فعل عنيف مـن              

  .القوات احلكومية
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يدة، من  ويف حني وجهت احلكومة مبالغ كبرية حملية وأجنبية حنو بناء املساكن اجلد             -٤٧
خالل منوذج استيطان القرى يف املقام األول، وحققت بعض النتائج اإلجيابية يف هذا الصدد،              
فإن هذه اجلهود ارتكزت يف حاالت نادرة جداً على التشاور مع السكان احملليني، وانطوت              
يف بعض احلاالت على ممارسة ضغط مباشر عليهم وإجالئهم ومصادرة ممتلكاهتم على حنو             

فرصة االنتقال إىل املـساكن الـيت       حظيت  و.  مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان     افقال يتو 
الـسكان الـذين    بتجاوب كبري يف أوساط بعـض       أقيمت يف إطار برنامج استيطان القرى       

األسـر  إال أن هذه الفرصة كانت أقل شعبية يف أوسـاط           يعيشون يف مساكن غري مناسبة،      
وأعرب القرويون عن قلق شـديد ألن       . )٤٩(ل جيدة النوعية  املعيشية اليت تقيم بالفعل يف مناز     

القرى اجلديدة أبعدت سكاهنا عن حقوهلم، مما جعل عملية الزراعة أكثر صعوبة، ال سـيما               
ختلوا عن بعض أراضيهم من أجل إنشاء طرق        الذين  وأعربوا كذلك عن قلقهم ألن      . للنساء

باإلضـافة إىل  . ب توتراً ونزاعاً حمتمالً   تؤدي إىل القرى نادراً ما حصلوا على تعويض، مما سب         
ذلك، كانت املساكن املقدمة يف إطار برنامج استيطان القرى ذات نوعية منخفضة، كمـا              
دأبت السلطات على فرض قيود غري معقولة على مالك املنازل القائمة، طالبة منهم إصالح أو 

.  واملالءمة من الناحية الثقافية    جتديد منازهلم دون مراعاة ملسأليت القدرة على حتمل التكاليف        
وسبب ذلك معاناة شديدة للسكان األصليني املنتمني إىل طائفة التوا بشكل خاص، حيـث              

  .)٥٠(فرضت عليهم شروط مل تراع قيمهم التقليدية وممارساهتم املتعلقة بالسكن
 يقتصر على تـوفري املـأوى يف سـياق          يومل يكن منوذج استيطان القرى الرواند       -٤٨
وكان التشاور  . التصميمعاد  ارئ، وإمنا كانت الرؤية األساسية هي إقامة جمتمع ريفي مُ         الطو

املشاركة اإلجبارية الالزمة لليد العاملة يف أنـشطة        "حمدوداً، واختذت املشاركة أساساً شكل      
ورغم هذه املشاكل الواضحة، ورغم الدروس املستفادة من مشاريع تنمية القرى           . )٥١("البناء

 إىل تـأمني    ١٩٩٤ بعد عام    االيت فُرضت يف رواند   " الطوارئ"فريقيا، أدت حالت    يف شرق أ  
غري أن الضغط الدويل وما صـاحبه مـن نقـص يف             .)٥٢(مشاركة بعض الوكاالت الدولية   

  . أدى بالضرورة إىل وقف برنامج استيطان القرى١٩٩٩األموال املقدمة من املاحنني يف عام 
تزامها من حيث املبدأ هبذه الـسياسة، وأعـادت          على ال  اوحافظت حكومة رواند    -٤٩

ويف . ٢٠٠٤ بعد وضع سياسة االستيطان البشري لعـام         ٢٠٠٧إطالق هذا املفهوم يف عام      

__________ 

)٤٩( E. Havugimana, State Policies and Livelihoods: Rwandan Human Settlement Policy. University of 

Gothenburg (Gothenburg, Sweden, 2009), p. 44. 
)٥٠( Jean-Pierre Bucyensenge, “Residents vow to phase out grass thatched houses” in The 

New Times. 

)٥١( M. van Leeuwen, “Rwanda’s Imidugudu programme and earlier experiences with villagisation and 

resettlement in East Africa”, in Journal of Modern African Studies, 39 (4) (2001) p. 638. 
 .٦٤١املرجع نفسه، صفحة  )٥٢(
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 قرية منوذجية، واحدة يف كـل مقاطعـة،         ٣٠، أعلنت احلكومة خططاً إلنشاء      ٢٠٠٨عام  
ثل تقـدمي األدوات    لتشجيع الناس على استيطان القرى عن طريق نظام للحوافز اإلجيابية، م          

ومل تقّدم يف معظم احلاالت اخلدمات الرئيسية، مثل مـصادر          . الزراعية واحليوانات املزرعية  
. املياه وإمدادات الكهرباء، يف حني ال تتوافر أي خدمات يف العديد من القرى املنشأة حديثاً              

 إىل النهج املرتكز باإلضافة إىل ذلك، ورغم ما أعلنته السلطات من رغبة يف االنفتاح والتحول
من أعلـى إىل    "على احلوافز ال النهج اإلجباري، ال يزال العديد يشعرون بأن الربنامج منفّذ             

غري أن العملية الشاملة تسري خبطى سريعة، وتشري تقديرات احلكومـة إىل أنـه              . )٥٣("أسفل
وهـي   يف املائة من سكان الريف يستوطنون القرى،         ٥١ كان حنو    ٢٠١٠مايو  /حبلول أيار 

، وهي أيضاً خطوة يف سبيل      ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٢٢زيادة سريعة جداً باملقارنة مع نسبة       
 يف املائة حبلـول     ٧٠الوصول إىل نسبة    أي   اليت تتبناها احلكومة،     ٢٠٢٠بلوغ هدف الرؤية    

. وال تزال العواقب االجتماعية الطويلة األجل هلذه اإلجنازات غري واضـحة          . )٥٤(٢٠١٤عام  
اإلنـسانية واإلمنائيـة    اخلطط  تنف الغيوم عمليات اعتماد السياسة وتنفيذها بسبب        كما تك 

املتعلقة بتنظيم السكان، وذلك يف ظل غياب عمليات تشاور وتفاوض          اخلطط  أو  " األمنية"و
املناصرة للفقـراء  الكافية وقد يؤدي ذلك، مقترناً باالفتقار إىل املمارسات        . ومصاحلة حقيقية 
  .نات احلضرية، إىل مشاكل يف املستقبليف جمال املستوط

  التنسيق املؤسسي ومراحل العمل واحلق يف السكن الالئق  -دال   
، تـؤدي الرتاعـات والكـوارث إىل        )٥٥("الطوارئ املعقدة "يف احلاالت البارزة أو       -٥٠

ونظراً إىل احلجم اهلائل    . إغاثية كبرية من مؤسسات ودول خمتلفة     إجراءات  تدخالت دولية و  
ات وتكرارها وتعقدها يف السنوات األخرية، بدأ ظهور عالمات تدل على فتور مهـة              لألزم
  .)٥٦(املاحنني
التـصدي  ويف إطار التصدي للمشاكل اخلطرية اليت وقعت يف املاضي، خضع نظام              -٥١

اإلنسانية منذ تسعينات القرن املاضي لعملية إصالح استهدفت احلد مـن تـشتت    للكوارث  
وقـد  . للمشاركات السابقة وسبَّب العديد من أوجه التناقض والتوتر       اجلهود الذي كان مسة     

أسفر ذلك عن إطار أقوى للتنسيق تشارك فيه املؤسسات الثنائية األطراف واملؤسسات املالية             
  .الدولية واملنظمات غري احلكومية

__________ 

مـع منفـذي    هـاغيرت   زيارات يف املوقع، ومالحظات ميدانية، ومقابالت متعددة أجراها الباحث كريس            )٥٣(
 .٢٠١٠يوليه / متوز١إىل  يونيه/ حزيران٢١فترة من الربنامج واملسؤولني ومنظمات اجملتمع املدين خالل ال

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨بيانات قدمتها وزارة احلكم احمللي وتنمية اجملتمع والشؤون االجتماعية،  )٥٤(
 .قوي بعضها بعضاًأو إنسانية وُي/عندما ختتلط أزمات طبيعية و" حاالت الطوارئ املعقدة"حتدث  )٥٥(
 Donor fatigue hits UN aid to Sudan”, BBC, 19 February 1998; “U.N. battles: انظر على سبيل املثال )٥٦(

donor fatigue for funds for Pakistan”, Reuters, 17 August 2010. 
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 الذي يدعو ٤٦/١٨٢ بصدور قرار اجلمعية العامة  ١٩٩١وقد بدأت العملية يف عام        -٥٢
إىل تعزيـز   "وكذلك   "األمم املتحدة للطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية     تصدي  تعزيز   "إىل

كما أن األزمات اليت وقعت يف السنوات التالية    ". الفعالية العامة للعمليات اإلنسانية يف امليدان     
ـ ١٩٩٤ال سيما اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف رواندا يف عام     ( ع  عندما ُوجه اللوم إىل اجملتم

. قد أدت إىل تسريع وترية اإلصـالح      ) الدويل لعجزه عن توقع األزمة ومنعها والتصدي هلا       
 مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدة اإلنسانية املقدمة إىل أفغانستان،          ١٩٩٨وأُنشئ يف عام    

اإلنـسانية،  التصدي للكوارث   بوصفه إدارة تابعة ألمانة األمم املتحدة تشمل واليتها تنسيق          
وأدمج املكتب مجيع وظـائف األمـم       . ع السياسات، وتنفيذ أنشطة الدعوة اإلنسانية     ووض

املتحدة اإلنسانية، اليت كان يضطلع هبا حىت ذلك الوقت مكتب األمم املتحدة لتنسيق عمليات              
اإلغاثة يف حاالت الكوارث وإدارة الشؤون اإلنسانية، حتت إشراف منسق واحد تابع لألمـم              

 ٤٦/١٨٢كما أرسى قرار اجلمعيـة العامـة        . إلغاثة يف حاالت الطوارئ   املتحدة هو منسق ا   
وتشمل هذه اآلليات اللجنة الدائمـة      . آليات ووسائل تشغيلية مهمة مشتركة بني الوكاالت      

املشتركة بني الوكاالت، اليت جتمع مجيع الشركاء يف األعمال اإلنـسانية مـن الوكـاالت               
تحدة، والبنك الدويل، والصليب األمحر، واملنظمات غري       والصناديق والربامج التابعة لألمم امل    

احلكومية الدولية الرئيسية، حبيث تعمل بوصفها هيئة مشتركة بني الوكاالت الختاذ القرار يف             
إطار التصدي للطوارئ املعقدة؛ باإلضافة إىل آليات يف شكل جمموعات ومراحـل تتعلـق              

وعملية النداء املوحد، والصندوق املركزي     النداء العاجل،   : بأموال وخطط عمل حمددة، مثل    
  .ملواجهة الطوارئ، وخطة العمل اإلنسانية املشتركة

اجملـاالت غـري الواضـحة      ورغم أوجه التقدم هذه، ال يزال هناك عـدد مـن              -٥٣
واالنقسامات، وال تزال احلاجة قائمة أيضاً إىل مزيد من التركيز على ترتيبات نظامية أفضل              

اإلجراءات املتخذة  وال تزال   . وق اإلنسان يف جهود التصدي للكوارث     إلدماج منظورات حق  
يف فترات ما بعد الرتاعات وما بعد الكوارث تعاين من انقطاع الصلة بني خمتلـف مراحـل                 

وقد ظلت أنشطة العديد من اجلهات املاحنة اليت ُدعيت إىل متويل عمليات التصدي             . النشاط
ونظراً ". التنمية"و" املساعدة اإلنسانية "للمشاركة، مها   لألزمات منحصرة يف جمالني رئيسيني      

إىل عدم جواز تبادل امليزانيات بني هذين اجملالني، فقد أدى ذلك إىل انفصال مصطنع بـني                
وال تكاد آليات التمويل احلاليـة      . األنشطة اليت ينبغي يف الوضع املثايل أن تكون أكثر ترابطاً         

رى، منذ بداية العمليات اإلنسانية، التحليالت واملشاورات       تسمح بأن ُتج  ) النداءات العاجلة (
اليت تقلل من هوامش عدم اليقني واخلطأ يف عمليات إعادة االسـتيطان والـتعمري وحيـازة       

ويتسم تاريخ التطبيقـات، الـيت أجرهتـا        . األراضي ومحاية وإعمال احلق يف السكن الالئق      
جابة للنداءات العاجلة لدعم املبادرات الرامية إىل       الوكاالت اإلمنائية بشأن األموال املقدمة است     

األجل الطويل، باالختالط، كما أن نطاق الوصول       يف  ضمان استمرارية العمليات اإلنسانية     
  . إىل املوارد الالزمة لوضع سياسة حامسة وإصالح قانوين وختطيط العمل كان حمدوداً للغاية
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بنوعيـه  " (التعـايف "كامل حىت اآلن ملعىن     ويتمثل جزء من املشكلة يف الفهم غري ال         -٥٤
ومل يكن وضـع    . وآلثاره الربناجمية يف سياق املساعدة اإلنسانية     ") الطويل األجل "و" ملبكرا"

وتتمثـل املـشكلة يف أن اإلطـار      . مفيداً" التنمية"إىل  " اإلغاثة"اإلطار النظري للتحول من     
" غـري اإلنـسانية   "اءات  النظري حاول وضع منطق تسلسلي صارم يتجاهل بعض اإلجـر         

األساسية اليت ينبغي أن تبدأ منذ الوهلة األوىل لتقدمي املساعدة اإلنسانية وأن تـستمر حلـني                
  .استئناف العمليات اإلمنائية العادية

ويصل اخلالف بشأن حتديد النجاح النهائي يف ضمان التعمري والتعايف علـى حنـو                -٥٥
األزمة األولية، اليت عادةً ما     " حادث"تعقب مباشرة   عادل ومناسب إىل ذروته يف الفترة اليت        
وتتشكل العوامل الرئيسية احملددة للنجاح أو الفشل       . تتزامن مع بدء تقدمي املساعدة اإلنسانية     

األجل الطويل خالل تلك املرحلة املبكرة إما عن طريـق          يف  النهائي ألعمال التعمري والتنمية     
وينطبق ذلك على العديد من جمـاالت       . باقية وإما تلقائياً  اخليارات السياسية املستنرية واالست   

التعايف؛ اليت قد ال تزيد على جمال االستيطان البشري، واحلق يف السكن الالئـق، وحيـازة                
ومن املثري للقلق التدين العام ملستوى الوعي بعواقب إغفال قضايا رئيسية تتعلـق              . األراضي

ومثة حاجة إىل   . لتصدي األشهر احلرجة األوىل ل    حبقوق اإلنسان ونظم حيازة األراضي خالل     
ضمان االعتراف بالفرص املبكرة واغتنامها، بطريقة حتمي وتعزز احلق يف الـسكن الالئـق              

ويف سياق املـوارد    . ا احلق تنال من هذ  جلميع املتضررين من الرتاعات والكوارث ال بطريقة        
د ُترتكب أخطاء سياساتية مـن      احملدودة والضغط الشديد من أجل حتقيق نتائج ملموسة، ق        

األجل الطويل، ال سيما إذا ارُتكبت يف جمال احلـق يف           يف  املمكن أن تسبب عواقب خطرية      
ومع ذلك، فإن عدم اختاذ اخلطوات احلامسة الضرورية قـد          . السكن الالئق وحيازة األراضي   
  .يسفر أيضاً عن عواقب وخيمة

 البلدان، ومن اجلهات املاحنـة الثنائيـة        ويتطلب القيام بذلك توفري موارد من داخل        -٥٦
. واملتعددة األطراف والدولية، ووكاالت اإلغاثة، واملنظمات غري احلكومية، وما إىل ذلـك           

احلد من تـأثري الكـوارث      : "وفيما يتعلق بتحديات اإلسكان يف فترة ما بعد الكوارث، فإن         
صول على ما يكفي من األمـوال       الطبيعية على البلدان الفقرية يتعلق مباشرة بقدرهتا على احل        

وتؤدي األموال املقدمة يف فترة ما بعد الكوارث إىل . الالزمة للتعمري يف فترة ما بعد الكوارث    
واملـسألة  . حتفيز النشاط االقتصادي واحملافظة على املكونات املهمة للنمو االقتصادي احلايل         

ى التمويل مبكراً يف مرحلة التعايف      الرئيسية املطروحة هي ما إذا كان ميكن للبلد أن حيصل عل          
ولدى احلصول على األموال، يكون ختصيصها واالستفادة منـها علـى        . )٥٧("عقب الكارثة 

يراعي فإذا أجريت تقييمات لالحتياجات األولية على أساس تنافسي         . نفس القدر من األمهية   
ريعها مصاحل القطاعات، فمن شأن ذلك أن يسفر عن تنافس بني الوكـاالت علـى مـشا               

__________ 

)٥٧( P. Freeman, “Allocation of Post-Disaster Reconstruction Financing to Housing”, in Building 

Research & Information, 32(5), 2004, p. 429. 
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فإذا اسـتخدمت هـذه   . وبراجمها، بدالً من اإلدماج الضروري لالستراتيجيات البعيدة النظر   
املدخالت على حنو مناسب، من املمكن أن تتيح األزمات النامجة عن الكوارث فرصاً إجيابية              

يف أوقات ما بعد الكوارث، قد تأيت فترات مكثفة مـن إعـادة   : "رغم مجيع تأثرياهتا السلبية   
نظيم االجتماعي، وتكون الشرعية والسلطة واللوائح أكثر مرونة وانفتاحاً من أي أوقـات             الت

ويف الوقت الذي متثل فيه هذه األوضاع حتديات، مثل اخنفاض القدرة على التنبـؤ              . أخرى
وأحياناً إمهال الضمانات من الناحية األخرى، فإن هذه األوضاع ميكنها أيضاً أن تتيح فرصة              

ومع ذلك، ينبغي بذل العناية لضمان استناد النوايا احلسنة إىل مبادئ           . ات إجيابية إلجراء تغيري 
  .)٥٨(" يف سياق األعمال اإلنسانية‘عدم اإليذاء‘

ونتيجة للدروس املستفادة على مدى العقدين املاضيني، واإلصالحات املؤسسية اليت            -٥٧
درك خلطـر  احنة الثنائية أيضاً، أ بدأت بالفعل، أصبحت الوكاالت اإلنسانية، ورمبا اجلهات امل       

باختاذ إجراءات مبكرة حبسن نية قد تؤدي يف هناية األمر          األجل عن غري قصد     اإلضرار طويل   
ويف جمال احلق يف السكن الالئق، وال سيما مسائل أمن احليـازة،            . ضعف الفقراء إىل مفاقمة   

رافق والبنية التحتية، على األقـل،      واملوقع، واملالءمة من الناحية الثقافية، وتوافر اخلدمات وامل       
إىل اخلطوة التالية الـيت     " اإلضرارعدم  "فقد حان الوقت النتقال املبادئ التوجيهية الرامية إىل         

تقدم فيها ميدانياً أدوات خاصة إلجراء التحليل يف الوقت املناسب وللتدخالت االسـتباقية             
  ").عل الصوابف"(

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
قد تسهم انتهاكات احلق يف السكن الالئق يف حدوث نزاعات مسلحة وكوارث              -٥٨

ويتأثر هبذه االنتهاكات أفراد اجملتمع الفقراء واملهمـشون        . طبيعية، وقد تكون نتيجة هلا    
وميكن أن يؤدي التصدي ألوجه الضعف القائمة دوراً مهمـاً يف منـع             . أكثر من غريهم  

  : تقوم مبا يلي ولذلك ينبغي للدول أن.وختفيف آثار الكوارث والرتاعات
تعزز جهودها فوراً من أجل احترام احلق يف السكن الالئق جبميع أبعاده            أن   •

 ومحايته والوفاء به، يف املناطق احلضرية والريفية على السواء؛

تضع وتنفذ سياسات إلصالح نظام حيازة األراضي، وبرامج لتيـسري          أن   •
ن حيث املوقع، وآمنة، ومأمونـة،      حصول اجلميع على مساكن مناسبة م     

 وميسورة التكلفة؛

، بدالً  أن حتميها مبجموعة متنوعة من أشكال حيازة األراضي، و      أن تعترف    •
  .من التركيز بشكل رئيسي أو حصري على امللكية احلرة

__________ 

)٥٨( UN-Habitat, Land and Natural Disasters. Guidance for Practitioners, (Nairobi) p. 10. 



A/HRC/16/42 

27 GE.10-17861 

ويف أعقاب أية كارثة حمددة أو نزاع حمدد، ينبغي إدماج احلق يف السكن الالئق                -٥٩
إنسانية أو تعمريية أو إمنائية مترتبة إجراءات طيط وإعداد وتنفيذ أي  كمكون رئيسي يف خت   
  .على الكارثة أو الرتاع

وينبغي للحكومات، اليت واصلت تلقي الدعم من وكاالت الدعم الدوليـة، أن              -٦٠
ألي شخص ُشـرد بفعـل      ومعقولة  توفر مآوى عاجلة مؤقتة تكفل ظروفاً معيشية الئقة         

  .الرتاعات أو الكوارث
ويف إطار اإلعداد ألعمال التعمري والتنمية، ينبغي جلميع األطـراف واجلهـات              -٦١

الفاعلة ذات الصلة أن تعترف بأن للسكن قيمة اجتماعية أصيلة وبالغة األمهية يف حتقيـق     
وينبغي ألي تـصٍد لتـأثريات      . االستقرار االجتماعي وختفيف وطأة الفقر وحتقيق التنمية      

احلق يف السكن الالئق أن يتجاوز التركيز على مـا يلحـق            الرتاعات أو الكوارث على     
باملأوى والبنية األساسية من تلف أو خسارة أو تدمري، وأن يسعى إىل تناول مجلة أمـور،                

  : ما يليمنها
 متزق العالقات والشبكات االجتماعية واالقتصادية؛ •

 املرتلية؛املعيشة تدمري ُسُبل كسب  •

وللفئات األخرى املعرضة بوجه خاص     احلقوق والشواغل اخلاصة للنساء      •
 للتمييز؛

 ؛عيشةضعف سبل الوصول إىل املرافق وأسباب الراحة وفرص كسب امل •

كانوا يعيشون يف ظل نظم حيازة عرفية       للذين  فقدان أمن احليازة، ال سيما       •
  .أو غري رمسية قبل وقوع الكارثة أو الرتاع

 حقوق احليازة والتملك املوجـودة  وينبغي املسارعة إىل إجراء تقييم وحتليل لنظم     -٦٢
      : مـا يلـي  وينبغي أن تتمثل أهداف هذا التقيـيم في  . أصالً فور وقوع الكارثة أو الرتاع     

تقدمي التوجيه بشأن اخلطوات العاجلة الواجب اختاذها حلماية حق اجلميع يف السكن            ) ١(
االت اليت ميكن، بفـضل     حتديد اجمل ) ٢(الالئق، ال سيما أفراد اجملتمع الفقراء واملهمشني؛        

وجود الوكاالت الدولية الثنائية واملتعددة األطراف ودعمها، أن تظهـر فيهـا فـرص              
مثالً، ضمان احلقوق املتعلقة بالسكن اليت مل تكن متاحة مـن قبـل             (للتحسني واالبتكار   

 حتديد جماالت اخلطر والتحذير منها، وهي اجملاالت اليت       ) ٣(؛  )وتأمني استحقاقات النساء  
وينبغي أن . يؤدي اختاذ إجراءات غري مستنرية فيها إىل مزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان

يكون هذا التقييم السريع خطوة أساسية حنو وضع استراتيجية مفـصلة وشـاملة إلدارة          
  . األراضي وختصيصها وتسجيلها من أجل استدامة اإلصالح والتعمري

للتمويل من أجل توفري املوارد للمبادرات وينبغي إنشاء آليات أو قنوات خمصصة       -٦٣
املتعلقة باحترام احلق يف السكن الالئق ومحايته والوفاء به، وذلك من حلظة بدء العمليات              
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باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن ُتنشأ على املستوى امليداين شبكات منظمة لبنـاء             . اإلنسانية
 جمموعة موثقة مـن األدلـة       وينبغي إعداد . القدرات، وأن يصاحبها دعم تشغيلي مركز     

  .، مع إتاحتها وحتويلها إىل مبادئ توجيهية للعمل)وأسباهبا(املتعلقة باالنتهاكات السابقة 
وينبغي ضمان التشاور الفعال مع اجملتمعات املتضررة ومشاركتها بشكل مباشر            -٦٤

 رث، ال سيما يف فترات ما بعد الرتاعات وما بعد الكوا       اإلجراءات املتخذة   يف ختطيط وتنفيذ    
  . بشأن مسائل السكن واألراضي

الالجئون (وينبغي االعتراف حبق مجيع املشردين من جراء الرتاعات أو الكوارث             -٦٥
يف العودة الطوعية إىل أراضيهم ومنازهلم أو إىل أي موقـع آخـر             ) أو املشردون داخلياً  

ويف .  هـذا احلـق    داخل بلدهم، مع اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة ملساعدهتم يف ممارسـة          
احلاالت اليت يكون فيها املشردون قد استقروا وشرعوا يف بناء حياة جديدة وجمتمعـات              

وأيضاً، يف حاالت حيـازة     . جديدة، ينبغي أيضاً احترام ودعم اختيارهم إذا فضلوا البقاء        
لثانويني ألراضي ومنازل املشردين، ينبغي بذل جهود مستمرة للوصـول إىل           املستغلني ا 

  . عن طريق التفاوض يرضي مجيع األطراف، وذلك قبل اختاذ أي إجراء قانويناتفاق
وينبغي تناول مسائل السكن واألراضي يف سياق اتفاقات السالم، كما ينبغي، إن       -٦٦

  . لزم األمر، إنشاء مؤسسات للتعامل بشكل خاص مع املطالبات املتعلقة بامللكية
الكوارث، ينبغي تنفيـذ آليـات لرصـد     ويف أوضاع ما بعد الرتاعات وما بعد          -٦٧

وينبغي أن ُيمنح   . انتهاكات احلق يف السكن الالئق، مبا يف ذلك عمليات اإلخالء القسري          
  .ضحايا هذه االنتهاكات ُسُبل االنتصاف القانونية وأن حيصلوا على العدالة

        


