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اإلسكان واألرض والتنمية املستدامة

ميلون كوثاري وشيفاين تشودري1

والحركات  املدين  املجتمع  منظامت  مُتفِصُل 
املدينة«،  يف  »الحق  العامل  يف  االجتامعية 
إنسانيًّا وتشديدها  ا  معزِّزة األرض بوصفها حقًّ
امللكية  وظيفة  فهم  إعادة  إىل  الحاجة  عىل 
والحمالت  الحركات  هذه  وتوفر  االجتامعية. 
يف  الرضورية  الجذرية  التفكري  إعادة  بدايات 
ي السياسات االقتصادية النيوليربالية التي  تحدِّ

متأسست يف أنحاء العامل.
وتنفيذها  اإلنسان  حقوق  مقاربة  تبنِّي  ويُعدُّ 
التنمية  تصبح  أن  أُريدرَ  رضورية  مسألة 
املستدامة واقًعا للجميع، وخصوًصا بالنسبة إىل 
ش. وإنَّ اإلخفاق يف احتضان هذه  العامل املهمَّ
املقاربة سيؤدِّي إىل مزيد من الجوع والتهجري 
والترشيد واالفتقار إىل األرايض والتدهور البيئي 
الحقوق  انتهاك  أثر  ا  أمَّ األرضية.  الكرة  عرب 
النساء  عىل  ة  وبحدَّ خاص  بوجه  ى  فسيتبدَّ
ات  عرَ مرَ واملُْنجرَ األصليني  والسكان  واألطفال 
املزارعني  وصغار  الغابات  وسكان  الساحلية 
املناطق  وفقراء  األرض  مسلويب  والعامل 

الحرضية.

حقوق  والتجزُّؤيَّة  املستدامة  التنمية 
اإلنسان

والتنمية  للبيئة  املتحدة  األمم  مؤمتر  شكَّل 
يف  حاسمة  لحظة   1992 عام  يف   )UNCED(
أكَّد  فقد  الدوليني.  والسياسة  القانون  تاريخ 
حول  استوكهومل  مؤمتر  يف  املحقَّق  التقدم 
س  البيئة اإلنسانية املنعقد يف عام 1972، وأسَّ
وأخالقية،  قانونية  التزامات  خالل  من  الحًقا، 
والدول  وبيئته،  اإلنسان  بني  ما  الوثيق  للرابط 

املقرر   )Miloon Kothari( كوثاري«  »ميلون    1
لحقوق  املتحدة  األمم  مجلس  لدى  األسبق  الخاص 
 )Shivani ”اإلنسان لشؤون اإلسكان؛ “شيفاين تشودري
)Chaudhry مدير “شبكة حقوق اإلسكان واألرايض”، 

الهند.

املبادئ  عمل  إطار  فباستخدامه  والشعوب. 
الجيلية  واملساواة  –كاالستدامة  الرئيسية 
املتاميزة وامللوِّث  واملسؤوليات املشرتكة ولكن 
يدفع ومبدأ الوقاية- ساعد مؤمتر األمم املتحدة 
عاملية  حملة  إطالق  عىل  والتنمية  للبيئة 
األقل  حقوق  تجاه  ليس  املسؤوليات  لتحقيق 
األجيال  تجاه  بل  وحسب،  شني  واملهمَّ حظًّا 

املقبلة وكوكب األرض أيًضا.
اإلنسان  حقوق  التجزُّؤيَّة  عىل  التأكيُد  كان 
ُمخررًَجا  البيئية  الحقوق  عن  انفصالها  وعدم 
ة الريو 1992”. وفيام  مهامًّ من ُمخررَجات “قمَّ
د العالقة الداخلية والِعورَل املتبادل بني كلٍّ  تُشدِّ
“األجندة  ساعدت  فقد  والشعوب،  الدول  من 
مة  21”، أيًضا، عىل بناء مسؤوليات الدول املتقدِّ
التعاون  مبدأ  ذلك  يف  مبا  املختلفة،  وواجباتها 

الدويل2.
وغالبًا ما يُستشهرَُد بالتنمية املستدامة باعتبارها 
تشمل  التي  ة  املهمَّ األهداف  ملصالحة  وسيلًة 
احرتام حقوق اإلنسان وتعزيز النمو االقتصادي 
البيئة  وحامية  واجتامعيًّا  بيئيًّا  املستدام 
الطبيعيَّة واستخدام مواردها بطريقة حكيمة. 
املستدامة  التنمية  تعريفات  كل  وتتشارك 
تحقيق  إنَّ  أوالً،  ثالث:  بسامت  املعتمدة 
السياسات  تكامل  يتطلَّب  املستدامة  التنمية 
البيئية  والحامية  االجتامعية  بالعدالة  املرتبطة 
والتنمية االقتصادية؛ وثانيًا، وجوب أخذ مصالح 
الحفاظ  وثالثًا،  االعتبار؛  بعني  املستقبل  أجيال 
ة عىل  الرضوري عىل الشفافية واملشاركة العامَّ
وعامليًّا3.  محليًّا  القرار  صنع  مستويات  كل 
دمج  عملية  يف  مفيد  البيئية  العدالة  ومفهوم 

2 >www.unep.org/Documents.Multilingual/
Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=87<

3  ”One Species, One Planet: Environmental 
Justice and Sustainable Development,“ 
Center for International Environmental Law, 
)Washington, DC: 2002(, >www.ciel.org/
Publications/OneSpecies_OnePlanet.pdf<.

البيئية  واملبادئ  االجتامعية  والعدالة  التكافؤ 
فالعدالة  املستدامة.  التنمية  إطار عمل  ضمن 
آمنة  بيئة  يف  الحق  بوصفها  د  تُحدَّ البيئية 
حيث  للجميع،  ومستدامة  ومنتجة  وصحية 
يف  مبا  بكليتها،  االعتبار  بعني  “البيئة”  تُؤخذ 
)البيولوجية(،  اإليكولوجية  الظروف  ذلك 
واملادية )الطبيعية واملخلَّقة من خالل النشاط 
والجاملية  والسياسية  واالجتامعية  البرشي(، 

واالقتصادية4.
اإلنسان  حقوق  وإنكار  البيئي  التهور  وإنَّ 
يفاقامن الفقر ويطلقان العنان لدورة انتهاكات 
الفقر  من  املزيد  يعرقل  كام  الحقوق.  هذه 
والتهميش الوصول املتكافئ إىل املوارد وإحقاق 
الحق يف مستوى معييش مالئم ويف بيئة صحية. 
وإنَّ تنفيذ مقاربة التجزُّؤيَّة حقوق اإلنسان هو 
عىل  املحافظة  لضامن  الوحيد  الطريق  بالتايل 
تصبح  بحيث  سكانه  ورفاهية  الكوكب  صحة 

التنمية املستدامة واقًعا يعيشه الجميع.

عىل  سنة   20 ميضِّ  بعد  نحن؟  أين 
ة الريو 1992 انعقاد قمَّ

عىل  والكبري  الحاسم  م  التقدُّ بعض  ُحقِّق 
الصعيد العاملي منذ انعقاد مؤمتر الريو يف عام 
لرَة االلتزامات حيال حامية  ْفصرَ 1992، وذلك يف مرَ
وتعميقهام.  املستدامة  التنمية  وتحقيق  البيئة 
فاملعايري الدولية التي جرى تبنِّيها، مبا يف ذلك 
تغريُّ  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
املناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية األمم املتحدة 
ر  بشأن التنوع الحيوي واتفاقية مكافحة التصحُّ
وإعالن األمم املتحدة لحقوق السكان األصليني 
والقمة العاملية لخطة العمل للتنمية املستدامة 
وغري ذلك من التوجيهات واإلعالنات واملبادئ.

 UN( املتحدة”  األمم  “موئل  أفاد  وقد 
أنحاء  يف  الفقرية  األحياء  سكان  أنَّ   )Habitat
العامل سيستمرون يف النمو بنسبة %10 يف كل 

4  Ibid.

من دعائم التنمية املستدامة الحقُّ يف سكن مالئم والحقُّ يف األرض. غري أنَّ نحو 1,6 بليون نسمة يعيشون يف الوقت الراهن يف مساكن دون 
ر أنَّ نحو ربع سكان العامل هم من دون أرض. ويف البلدان النامية  مستوى املعايري املعتمدة، فيام يعيش 100 مليون شخص مرشَّدين بال مأوى، ويقدَّ
ة  نة وإىل النظافة العامَّ يعيش أناس يف أحياء فقرية مكتظَّة، حيث يناهز عددهم الـ 828 مليون إنسان؛ يفتقرون جميعهم إىل مصادر املياه املحسَّ
املناسبة ويعيشون يف ظروف إسكانية بائسة من دون أن يحوزوا فسحات أو ملكيات آمنة. وقد أضيف إىل كل هؤالء نحو 60 مليون ساكن جديد 

من سكان األحياء الفقرية وأحزمة البؤس، وذلك ضمن سكان العامل الحرضيني منذ عام 2000.
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سنة. وسريتفع عدد سكان هذه الحياء واملناطق 
من  السيناريوهيَّة  الحاالت  أسوأ  يف  الفقرية 
بليون نسمة يف عام 2005 إىل 1,6 بليون نسمة 
الصحة  “منظمة  وبحسب   .2020 عام  بحلول 
العاملية”، فإنَّ مثَّة 884 مليون شخص يف العامل 
نة،  املحسَّ املائية  املصادر  إىل  ال ميلكون وصوالً 
يفتقرون  شخص  بليون   2,6 أنَّ  ر  يقدَّ فيام 
نة  املحسَّ ة  العامَّ النظافة  رشوط  إىل  للوصول 
)أي ما نسبته %35 من سكان العامل(. ويف عام 
2006 مل ميلك سبعة أشخاص من عرشة وصوالً 
نة، وكانوا من سكان  ة املحسَّ العامَّ النظافة  إىل 
ر أنَّ ربع سكان العامل ال  املناطق الريفية5. وقُدِّ
مليون   200 فيهم  أراٍض، مبن  حيازات  ميلكون 
شخص يعيشون يف مناطق ريفية، فيام يعيش 
الفقر  ظروف  يف  العامل  سكان  من   5% نحو 

املدقع6.
كبرية  مخاطر  املأساوي  الواقع  هذا  ويشكِّل 
تهدد حياة أكرثية كبرية من السكان وصحتهم، 
مبا يف ذلك ما يُنترَهرَُك من حقِّ يف مستوى معييش 
سياسات  وإنَّ  صحية.  بيئة  يف  وحقٍّ  الئق 
واالستثامر،  التجارة  اتفاقيات  فيها  مبا  العوملة، 
قد انعكست سلبيًّا عىل فقراء كلٍّ من مناطق 
والسكان  النساء  والسيَّام  والحرض،  الريف 

األصليني.
تزال  ما  املستدامة  التنمية  أنَّ  لحقيقة  ونظرًا 
من  بالرغم  الناس  أكرثية  أيدي  بني  من  تروغ 
الواجب  وجود ترشيعات قانونية دولية، فمن 
بديل  القائم واقرتاح  الوضع  النظر يف  يعاد  أن 
هذه  بها  تعالرَج  كانت  التي  للطريقة  جذري 
املسائل حتى اآلن. ويف الوقت الذي تواصل فيه 
حقوق  إحقاق  مواجهة  يف  االرتفاع  التحديات 
اإلنسان والحقوق البيئية، فإنَّ مثَّة أمالً يف حلول 
مقاربة  إىل  تستند  ومديدة  ومتكاملة  شاملة 

حقوق اإلنسان.
حق اإلنسان يف السكن املالئم واألرض

د مقرِّر األمم الخاص لشؤون السكن املالئم  حدَّ
الحقَّ اإلنساين يف سكن مالئم عىل النحو التايل: 
“هو حقُّ كل امرأة ورجل وشاب وطفل يف أن 

5  A. Prüss-Üstün et al., Safer Water, Better 
Health: Costs, benefits and sustainability of 
intervention to protect and promote health, 
WHO, )Geneva: 2008(.

6  UN-Habitat and Global Land Tools 
Network, ”Secure Land Rights for All,“ )2008(:
>www.unhabitat.org/content.asp?cid=5698&c
atid=503&typeid=24&subMenuId=0<.

عىل  ومأمونني  آمنني  عٍ  مرَ وُمْنجرَ بسكن  يحظى 
الدوام، بحيث يعيشون فيهام بسالم وكرامة”7. 
وإحقاق هذا الحق أمر بالغ األهمية لتحقيق 
البيئي  األمن  ذلك  يف  مبا  املستدامة،  التنمية 
جميع  يكن  مل  وما  صحية.  بيئة  يف  والحق 
سكن  يف  العيش  عىل  قادرين  العامل  مواطني 
آمن ومأمون يكون معقوالً وقابالً لالقتناء وبيئيًّا 
يُعرتف  مل  وما  بكرامة،  يحيوا  أن  من  ميكِّنهم 
الطبيعية  املوارد  امتالك  يف  بحقوقهم  لهم 
يف  عليها  ليعتمدوا  وإدارتها  عليها  والسيطرة 
مبادئ  فإنَّ  وأرزاقهم،  ومعايشهم  حياتهم 
التنمية املستدامة لن تتحقَّق. فمن الرضوري، 
الحقوق  بني  املهم  الربط  تحقيق  ليس  إذن، 
البيئية  واالستدامة  واألرض  املالئم  السكن  يف 

7  M. Kothari, ”Report of the Special 
Rapporteur on adequate housing,“ E/
CN.4/2006/41, )21 March 2006(.

القوانني والسياسات  أيًضا لضامن  فحسب، بل 
موضع  وتضعها  الحقوق  هذه  تحمي  التي 

التنفيذ باستخدام مقاربة التجزُّؤيَّة الحقوق.

الروابط يف ما بني حقوق اإلنسان
يرتبط الحق يف السكن املالئم واألرض بحقوق 
والعمل/ واملياه  والغذاء  الصحة  يف  اإلنسان 
الغذاء  إىل  فالوصول  والبيئة.  والتنمية  العيش 
معايري  وأعىل  النظيف  الشفة  وماء  املُِقيت 
املستدامة  التنمية  لتعزيز  حاسم  أمر  الصحة 
عىل  الالئق  املعييش  واملستوى  الصحة  وإدامة 

وجه األرض.
عرش  الرابع  العام  التعليق  م  ويقدِّ هذا، 
)2000( للجنة األمم املتحدة الخاصة بالحقوق 
 )CESCR( والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
بأنَّ  أُِقرَّ  فقد  الصحة8.  للحق يف  تفسريًا شامالً 

املستويات  أعىل  »الحق يف  العام رقم 14،  التعليق    8

توصيات لعمٍل ُملِّح وعاجل
ذ، حتَّى يتسنَّى إجراء تحسني فوري  مثَّة بعض السياسات العاملية التي ينبغي أن تُنفَّ
عىل ظروف املوئل ألكرث أعضاء املجموعة البرشية فقرًا. يف ما ييل أهم هذه اإلجراءات 

التي ينبغي أن تقوم بها الدول:

• إحقاق حقوق اإلنسان واملبادئ البيئية وااللتزامات القانونية؛	

• األرايض 	 واحتكار  والطرد  اإلخالء  ومامرسة  عليها  اليد  ووضع  األرايض  نهب  وقف 
وامللكيات؛

• قطاع 	 وخصخصة  املفرط  السوق  منو  من  للتحقُّق  التنفيذ  موضع  اإلجراءات  وضع 
اإلسكان والخدمات األساسية؛

• مراجعة العملية والتنظيم يف أسواق اإلسكان واإليجار، والتدخل حيث توجب الرضورة 	
لضامن أال تزيد قوى السوق من ضعف املطرودين باإلكراه من الجامعات ذات الدخل 

شة األخرى؛ املتدينِّ والجامعات املهمَّ

• مجانسة القوانني املحلية والوطنية مع حقوق اإلنسان واملعايري البيئية الدولية؛	

• إدخال إصالحات زراعية وحرضية عىل أساس حقوق اإلنسان؛	

• دة لضامن تنمية جامعية ومتتالية لكل الجامعات، مع تركيز خاصٍّ 	 وضع خطط موحَّ
عىل اإلحقاق الفوري لحقوق الناس األكرث تهميًشا؛

• ضامن بنود قوية يف ما يتعلق باملساواة الجنوسية يف القوانني والسياسات واملاُمررَسة؛	

• القانونية 	 واملعالجات  اإلصالحات  إىل  واألفراد  للمنجمعات  املتكافئ  الوصول  توفري 
واملادية التعويضية والقضائية عن انتهاكات حقوق اإلنسان والرضر البيئي )آليا معالجة 
ترميمية فعالة إزاء األرضار، مبا يساعد عىل تعزيز العدالة البيئية والتنمية املستدامة(؛

• االلتزام الجدي مبوجبات االتفاقيات الدولية البيئية وتلك املتعلقة بحقوق اإلنسان.	
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للظروف اإلسكانية عواقب مبارشة ناجمة عن 
البيئية  وباالصطالحات  الحق9.  بهذا  التمتُّع 
التلوث  غياب  عىل  الصحة  يف  الحق  ينطوي 

والحامية يف مواجهة املخاطر الطبيعية.
لتفسري  توسيًعا  صحيَّة  بيئة  يف  الحق  ويعترب 
قانوين للحق يف الحياة، وهو بالتايل حق ُملزٌِم 
باعتبارها  تُفهم  أن  يجب  فالبيئة  الدول.  لكل 
البيئة ملادية واسعة النطاق التي يعتمد عليها 
د  ويشدِّ ورفاهيته.  اإلنسان  معيشة  مستوى 
“الحاجات  عىل  ضمًنا  صحية  بيئة  يف  الحق 
الحيوية” التي توفر الظروف الرضورية للوصول 
ن  إىل مستوى الئق من املعيشة10. كام يتضمَّ
ومياه  وهواء  وتربة  غذاء  يف  ا  حقًّ الحق  هذا 
خالية من املواد الكيميائية السامة. والرابط بني 
كلٍّ من البيئة والتنمية واضح بنيِّ يف املادة 24 
من الرشعة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعب 
التي تنصُّ عىل ما ييل: “لكل الشعوب الحق يف 
مدى  عىل  تنميتهم”.  توافق  ملبِّية  عامة  بيئة 
ا  س الحق يف التنمية باعتباره حقًّ السنوات، تأسَّ
يف تنمية مستدامة موثوقة من الناحية البيئيَّة. 
أن  ينبغي  املستدامة،  التنمية  مفهوم  وتحت 
يُرى إىل كاِل الحقَّني يف التنمية والبيئة الصحية 

باعتبارهام حقَّني مرتابطني.
اإلنسان  وحق  اإلنسان  بقاء  مع  يتكامل  وما 
وانتهاكات  العمل.  يف  ه  حقُّ بكرامة  العيش  يف 
واملوارد  واألرض  السكن  يف  اإلنسان  حقوق 
الطبيعي غالبًا ما تحدث لتطال الحق يف العمل 
األمر الذي يؤدي إىل فقدان املعايش واألرزاق 

والفرص التنموية.
اتخاذ  يف  املعنى  ذات  املُجِديرَة  املشاركة  وإنَّ 
حقٌّ  لهو  املرء  حياة  يف  تؤثر  التي  القرارات 
التمتُّع  إنساين، فضالً عن كونها وسيلة لضامن 
السكن  يف  الحق  فيها  مبا  األخرى،  بالحقوق 

الصحية التي ميكن التوصل إليها«:
UN Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights, )2000(.

وانظر خصوًصا املقطع رقم 11.

9  World Health Organization, Health 
Principles of Housing, WHO, )Geneva: 1989(. 
See also the work of WHO on the Social 
Determinants of Health.

10  ”One Species, One Planet: Environmental 
Justice and Sustainable Development,“ 
Center for International Environmental 
Law, )Washington, DC: 2002(, >www.ciel.org/

Publications/OneSpecies_OnePlanet.pdf<.

املالئم. فإلنكار هذا الحق يف املشاركة تأثريات 
فحيث  املالئم.  كن  السَّ يف  الحق  عىل  سلبية 
وخططه  اإلسكان  قرارات  يف  املشاركة  تُضمن 
ح أن يوفر السكن لتلبية معايري  وسياساته، يرجَّ
انتهاكات  ومعظم  واالستدامة11.  املالءمة 
ار  تُسترَشرَ ال  الناس  ألنَّ  تحدث  اإلنسان  حقوق 
حياتهم  يف  تؤثِّر  التي  املتَّخذة  القرارات  يف 
أنَّ  تعني  املُجدية  فاملشاركة  ومعيشتهم. 
أن  وعليها  جارية؛  عملية  هي  التشاور  عملية 
تضمن أيًضا الحق يف الحصول عىل املعلومات 

املالمئة12.
إىل  والبيئية  اإلنسانية  الحقوق  مبادئ  تحتاج 
الجنوسية  النظر  وجهة  مع  وتتكامل  ذ  تُنفَّ أن 
االستفادة  حيث  من  النساء  تساوي  لضامن 
د  يهدِّ ففيام  وحاميتها.  بحقوقهن  والتمتُّع 
واالقتصادية  االجتامعية  األوضاع  من  العديد 
والسياسية الناس بالالأمن والترشُّد من دون أن 
يكون هناك مصدر مستدام للعيش، تبدو املرأة 
أكرث تعرًُّضا عىل وجه التحديد من حيث وضعها 
املجتمعات.  معظم  يف  االقتصادي-االجتامعي 
سياسات  من  الناجم  الفقر  نسبة  الرتفاع  وإنَّ 
وغري  العادلة  غري  ومرشوعاتها  “التنمية” 
هنَّ يف  النساء وحقَّ آثاًرا متفاقمة عىل  املتوازنة 
السكن املالئم. فالفقر والتدهور البيئي يؤثِّران 
عىل النساء تحديًدا كونهنَّ يواجهن مخاطر أكرب 
وفقدان  األرايض  متلُّك  من  والحرمان  للترشُّد 
ومعاناة  للعنف  والتعرض  واألرزاق  املعايش 

اآلثار الصحية السلبية.

حق اإلنسان يف سكن مالئم باستخدام 
عدسة االستدامة

عندما تتوفَّر عنارص السكن املالئم يف انسجام 
البيئية، تتحقق الحقوق يف السكن  البادئ  مع 

11  As expounded in CESCR, ”General 
Comment 4, ‘The right to adequate housing’ 
)Art. 11.1 of the Covenant(,“ )1991(; see also 
section below on ”Human right to adequate 
housing.“

املعلومات  إىل  الوصول  معاهدة  أيًضا  أنظر    12
ة يف صنع القرارات والوصول إىل العدالة  واملشاركة العامَّ
 Aahrus آهروس«  )»معاهدة  البيئية  الشؤون  يف 
يف  الحقوق  تضمن  التي   ،1998 لعام   )Convention
القرارات،  صنع  يف  واملشاركة  املعلومات  إىل  الوصول 
يف  العدالة  إىل  بالوصول  تُعنى  قوية  بنوًدا  ن  وتتضمَّ
الشؤون البيئية، مبا يف ذلك تنفيذية الحقوق التي تعرض 

لها االتفاقية.

يصبح  تباًعا،  الصحية  والبيئة  واألرض  املالئم 
يشمل  وهذا  غها.  يُسوِّ ما  املستدامة  للتنمية 
لحياة  الرضورية  الطبيعية  املوارد  إىل  الوصول 
يشمل  كام  ومعيشتها؛  وبقائها  ات  عرَ مرَ املُْنجرَ
جانب  والتزام  “الخرضاء”،  التقانات  استخدام 
املقاومة  املساكن  وإنشاء  البيئية،  القوانني 
للكوارث وإقامتها يف أماكن ومواقع آمنة بيئيًّا 
والرعاية  والتعليم  العمل  مواقع  من  قريبة 
املالمئة  املتوطنة  املواد  واستعامل  الصحية، 
العقاري  التملُّك  وتوفري  تصميمها،  يف  ثقافيًّا 
والتهجري  العنف  من  السكان  وحامية  اآلمن 
تأثرهم  حاالت  يف  املسبقة  موافقتهم  وضامن 

بأي نوع من الكوارث.
التنمية  “أهداف  تُربط  أن  املهم  من  أنه  كام 
لتحقيق  املبذول  الجاري  بالجهود  األلفية” 
اإلنسان.  حقوق  وإحقاق  املستدامة  التنمية 
عىل سبيل املثال، تدعو الغاية 11 من الهدف 
التنموي 7 إىل تحسني كبري يف حياة 100 مليون 
 .2020 عام  بحلول  الفقرية  األحياء  يف  ساكن 
هذه  تحقيق  إىل  العاملية  املبادرة  رأت  فقد 
الغاية بإنشاء “مدن خالية من األحياء الفقرية 
املكتظة”. غري أنَّ النتيجة املثري للسخرية كانت 
من  املطرودين  األحياء  تلك  سكان  عدد  تزايد 
املدن عرب العامل كله. وينبغي أال تنتهك الجهود 
حقوقرَ  املعيشية  الظروف  تحسني  إىل  اآليلة 
اإلنسان األخرى، كأن مُياررَس الطرد اإلجباري أو 

ظاهرة نهب األرايض بالجملة.
وإنَّ ضامن الوصول إىل مياه الرشب هو تركيز 
رئييس عىل “أهداف التنمية األلفية”، وال ميكن 
أن يُعزل عن األهداف األخرى. فمقاربة حقوق 
النقاش  أساس  يف  تكون  أن  يجب  اإلنسان 
األهداف  عملية  أيًضا  ه  توجِّ وأن  الهادف 
التنموية األلفية بغية الحؤول دون أي تجريف 
وترتافق  األخرى.  اإلنسان  لحقوق  جانبي 
اسرتاتيجية كهذه مع اتفاقيات حقوق اإلنسان 
والبيئية الدولية القامئة وإعالناتها وتوجيهاتها، 
من  يُحرَقٌّ  عمٍل  إطار  توفر  أن  مقدورها  ويف 
خاللها الحقُّ يف السكن املالئم واألرض بوصفه 

عنرًصا رئيسيًّا من عنارص التنمية املستدامة.
عقبات أمام إحقاق حقوق اإلنسان يف السكن 

املالئم واألرض
بالنظر إىل التجزُّؤيَّة حقوق اإلنسان مجموعة، 
الحقوق  تأمني  عدم  يف  الفشل  عن  نتج  فقد 
الحرمان  من  دورٌة  واألرض  املالئم  السكن  يف 
أخرى  إنسانية  حقوق  بعدة  التمتُّع  عرقلت 
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واملياه  الغذاء  يف  الحقوق  فيها  مبا  مرتبطة، 
ى  ويتبدَّ الصلة.  وثيقة  حقوق  وهي  والصحة، 
ذات  والعاملية  البنيوية  الظاهرات  من  عدد 
يف  الحق  إحقاق  أمام  عقبات  لتشكِّل  الصلة 
املستدامة.  التنمية  سياق  يف  واألرض  السكن 
ومن الصعب فهم تنفيذ هذه الحقوق ألغلبية 
للمشكالت  التصدي  دون  من  العامل  سكان 

املذكورة.

العوملة االقتصادية
فيام يواصل التكامل االقتصادي العاملي السيع 
خلقه مصادر جديدة وغري مسبوقة من الرثوات، 
وتخفيف  الفقر  بخفض  الوعود  بذلك  قاطًعا 
الالمساواة  تعميق  أنَّ  حقيقة  تبقى  ز،  ورَ العرَ
ويف  الدول  بني  والفرصة  الدخل  حيث  من 
داخلها يؤدي إىل زيادة يف عدد السكان الذي 
يعيشون ظروفًا غري مالمئة وغري آمنة البتَّة من 
ة.  دون الوصول إىل مياه الشفة والنظافة العامَّ
فسياسات العوملة االقتصادية تتَّجه إىل إضعاف 
قدرة الدول عىل توفري املوارد والخدمات املالمئة 
بالغة األهمية يف ما  التقدميات  وغري ذلك من 
واالجتامعية  االقتصادية  اإلنسان  حقوق  يعني 
حاسمة  رضورة  مثَّة  فإنَّ  وبالتايل،  والثقافية. 
لضامن انسجام اتفاقيات التجارة واالستثامر مع 
حقوق اإلنسان وموجباتها، مبا ال يُغفل أولوية 
اإلنسان  حقوق  حامية  يف  الدول  مسؤوليات 
فينيَّا  “مؤمتر  أقرَّه  الذي  النحو  عىل  وتعزيزها 

العاملي لحقوق اإلنسان”13.
االقتصادي  التكامل  عمليات  أعطت  وقد 
الخدمات  خصخصة  نحو  زخاًم  املتزايدة 
أثر  ترك  إىل  متيل  الظاهرة  فهذه  األساسية14. 

13  ملفصلة ماذا تعنى أولوية حقوق اإلنسان 
البلدان أنظر  التعاون الدويل بني  بالنسبة إىل موجبات 
التي  اإلضافية  املوجبات  حول  »ماسرتيخت«  مبادئ 
جرى تبنِّيها يف »ماسرتيخت خالل أيلول )سبتمرب( من 

عام 2011:
‘Maastricht Principles on Extra Territorial 

Obligations, adopted at Maastricht in September 

2011, >www. maastrichtuniversity.nl/web/show/

id=596286/langid=42<.

14  لنقاش أطول يف موضوعي الخصخصة وحقوق 
اإلنسان راجع:

M. Kothari, ”Privatizing human rights: The impact 

of globalization on adequate housing, water and 

sanitation,“ Social Watch Report 2003: The Poor 

and the Market:

غري متناسب عىل الفقراء وأكرث رشائح املجتمع 
الحكومات  عجز  مع  برتافقها  وضعًفا،  تعرًُّضا 
حقوق  إىل  عليه  مقدور  وصول  توفري  عىل 
اإلنسان ملواطنيها، يف املياه واإلسكان. والتدهور 
املعيشية  الظروف  تشهده  الذي  املتواصل 
الريفية  املناطق  سكان  غالبية  وتواجهه 
العامل يدعو إىل إعادة  والحرضية يف كل أنحاء 
النظر يف الحجج االفرتاضية بالتقدميات الهزيلة 
تزال  ما  التي  الفقر  مستوى  وخفض  الضحلة 
تستخدمها  النيوليربالية  االقتصادية  السياسات 

وتربِّرها.

نهب األرايض واحتكارها
يساهم نهب األرايض واالستيالء عليها عرب العامل 
والحرضية.  الريفية  املناطق  سكان  تهجري  يف 
بني  املتزايد  التنافس  فإنَّ  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
إىل  أدَّى  واألعامل  الرساميل  الستقطاب  املدن 
مع  بينها،  ما  يف  وتعميقها  الالمساواة  توسيع 
جودة  حيث  من  ذلك  عن  نجمت  تفاوتات 
ففي  للمواطنني.  مة  املقدَّ الرضورية  الخدمات 
املركزية  املساحات  إشغال  شهد  الكبرية  املدن 
األغنياء  بني  ما  السكاين  الفصل  تزايُد  املتنامي 
يف  استقطابًا  أحدث  الذي  األمر  والفقراء، 
املجتمع ومتخَّض عن شكٍل جديد من “الفصل” 
التملُّك،  قيم  ارتفاع  مع  وبرتافقها  ]أبارتيد[. 
ذوي  األرس  دفعها  الفرز  عمليات  تواصل 
الدخل املنخفض إىل أن تعيش أوضاًعا مزرية، 
أدَّى  الريفية  املناطق  ويف  الترشُّد.  ذلك  يف  مبا 
العطش إىل الرثوات املعدنية والطاقة إىل نهٍب 
تنمية مرشوعات  بهدف  لألرايض  مسبوق  غري 
عىل  د  هدَّ مبا  الضخمة،  االستخراجيَّة  التعدين 

نحٍو خطري أرزاق أهل الريف واألمن الغذايئ.
غ  امليل فتسوِّ الحكومات إىل دعم هذا  وتتجه 
ة والخاصة،  بالتايل االستيالء عىل امللكيات العامَّ
من  الخطر  ناقوس  بقرع  يتسبَّب  ما  وهو 
يف  الحقني  وجه  يف  املاثلة  املحزنة  التداعيات 
غ هذا املبدأ للدولة  اإلسكان واألرض. كام يسوِّ
األرايض  عىل  لالستيالء  سلطانها  استخدامرَ 

بدعوى “الصالح العام”.

ة ضياع امللكية العامَّ
بأهمية  االعرتاف  يف  الدول  إخفاق  أدَّى 
الريفية  املناطق  يف  ة  العامَّ امللكيات  موارد 

>www.socialwatch.org/sites/default/files/pdf/en/

privatisinghumanrights2003_eng.pdf<.

املؤسسية  األنساق  زوال  إىل  والحرضية15 
وتُدميها،  املوارد  هذه  تحمي  التي  والثقافية 
بحقوق  قانونًا  االعرتاف  يف  إخفاقها  عن  فضالً 
ذلك  تسبَّب  وقد  واملشرتكة.  الجامعية  امللكية 
الذي  الطبيعي  املورد  قاعدة  بتدمري  أيًضا 
واملُنجمعات  األصليون  السكان  عليه  يعتمد 
تغيري  خالل  من  وذلك  األخرى،  املحلية 
وتدمري  الزراعية  والنظم  األرايض  متلُّك  نظم 
وقد  والهويَّات.  واملهارات  املحلية  االقتصادات 
أثَّر هذا االعتداء عىل املوارد املحلية عىل قدرة 
استمرارها وبقائها يف  الريفية عىل  املنجمعات 
التعبري  فيها  مبا  واملعيشية،  اإلسكانية  الظروف 

عن هويتها الثقافية، وذلك عىل نحٍو حاد.

هجرة غري مخطَّطة وإجباريَّة
الريفية  التنمية  يف  االستثامر  انعدام  يشكِّل 
متنام  نزوح  مع  –مرتافًقا  واملعيشة  واإلسكان 
ر أزمة زراعية حادة- مخاطر جدية عىل  وتفجُّ
حيوية األرزاق واملعايش الريفية، بحيث يُكررَه 
الناس عىل الهجرة من أجل البقاء وفق أحجام 
غري مسبوقة. وبسبب االفتقار إىل سكن مقدور 
عليه وإىل بدائل اإلجارة أو االستثامر االجتامعي 
يف اإلسكان، ينتهي معظم هؤالء املهاجرين إىل 
العيش يف ظروف إسكانية بالغة السوء، بحيث 
ال ميلكون عىل األغلب وصوالً إىل أسباب الراحة 
عن  وغنيٌّ  ة.  العامَّ والنظافة  كاملياه  األساسية 
البيان أنَّ كثريين منهم يتحوَّلون إىل مرشَّدين بال 
الخدمات  للغاية إىل  سكن مع وصول محدود 
االجتامعية واملدنية. ولهذا أثٌر سلبيٌّ عىل صحة 
السكان املتأثِّرين وعىل أمنهم االقتصادي. ولذا، 
زراعي  إصالح  إجراء  إىل  طاغية  الحاجة  فإنَّ 
يقوم عىل حقوق اإلنسان وإىل إصالح لألرايض 
الحرضية  املناطق  يف  الرثوات  توزيع  وإعادة 

والريفية، ويتطلَّب اهتامًما فوريًّا.

عمليات طرد وإخالء بالقوة
اكتسبت مامرسة الطرد واإلخالء اإلكراهيَّني نسبًا 
منذرة يف أنحاء العامل كافة. ذلك أنَّ عدًدا كبريًا 
من هذه اإلخالءات جرى تحت اسم “التنمية” 
وتجميل  الحرضي  التجديد  بسبب  وشمولها 
)مبا  الكبرية  التحتيَّة  البُنى  ومرشوعات  املدن 

15  O. Lynch and S. Chaudhry, 
”Community-based Property Rights: A 
Concept Note,“ Center for International 
Environmental Law, )2002(, >www.ciel.org<.
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والسدود(  واملرافئ  والطرق  التعدين  ذلك  يف 
الصناعة.  لشؤون  الزراعية  األرايض  واكتساب 
هذا، وينبع العديد من حاالت اإلخالء والطرد 
اإلكراهيَّني من حاالت العنف، كتلك التي تنتج 
من النزاعات املسلَّحة أو االضطرابات السياسية 
وعىل  العرقية.  أو  املجتمعية  واالنتفاضات 
توطني  إعادة  سياسات  فإنَّ  العاملي،  املستوى 
موجودة  غري  إما  هي  طُرد  أو  أُخيل  كان  من 
أو هي غري مبنية عىل معايري حقوق اإلنسان. 
وقد أفىض غياب االعرتاف بالحقوق الُعرفيَّة يف 
التملُّك باملناطق الريفية16، فضاًل عن الحق يف 
مكان للعيش يف املدن، إىل ظروف معيشيَّة غري 

آمنة بالنسبة إىل ماليني املواطنني يف العامل17.

تغريُّ املناخ
من الجيل أنَّ آثار تغري املناخ العاملي واإلجراءات 
معها  والتكيُّف  وطأتها  من  للتخفيف  املتَّخذة 
باتت تؤثِّر يف األفراد واملجتمعات حول العامل، 
مروحة  كامل  عىل  تداعيات  لها  و”ستكون 
هم  املتأثِّرين  ومعظم  اإلنسان”18.  حقوق 
أناس فقراء يف الدول “األقل تطوًرا” ويف املناطق 
القاحلة وشبه الجافة واملناطق القطبية والدول 
ى معظم آثار تغريُّ  الجزر الصغرية، حيث ستتبدَّ
التكيُّفيَّة  القدرة  تتَّسم  وحيث  السلبية  املناخ 
سينتج  أنه  ح  واملرجَّ املستوى19.  بانخفاض 
إكراهيَّة  وهجرة  واسع  نزوح  املناخ  تغريُّ  عن 

16  ”Voluntary Guidelines for Good 
Governance in Land and Natural Resource 
Tenure is promising“, FAO: >ftp.fao.org/
docrep/fao/011/ak280e/ak280e00.pdf<.

17  see ”UN Basic Principles 
and Guidelines on Development-based 
Displacement,“ Annex 1 of the report of the 
Special Rapporteur on adequate housing, A/
HRC/4/18:
>www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/
ForcedEvictions.aspx<.

18  Report of the Office of the UN 
High Commissioner on Human Rights, A/
HRC/10/61, )January 2009(.

19  M. Orellana, M. Kothari and S. 
Chaudhry, ”Climate Change in the Work 
of the Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights,“ )2010(,
>w w w. fe s -g loba l izat ion .org /geneva /
documents/CESCR%20Climate%20Change_
May2010.pdf<.

الدول  فعىل  املعرَّضة.  الضعيفة  للمنجمعات 
حقوق  لحامية  املالمئة  اإلجراءات  تتَّخذ  أن 
اإلنسان عند العمل عىل مسألتي التخفيف من 
ربط  كذلك،  املهم،  ومن  معه.  والتكيُّف  آثاره 
املفاوضات بشأن التغريُّ املناخي والبُنى بقوانني 

حقوق اإلنسان ومعايريها20.

طريق عميل إىل األمام
بالنظر إىل إخفاق الدول والالعبني غري الدولتيني 
السكن  يف  اإلنسان  حقوق  احرتام  يف  املستمر 
مثَّة  فإنَّ  وتعزيزها،  وإحقاقها  واألرض  املالئم 
ة إلعادة التفكري يف قاعدة “األعامل  حاجًة ُملِحَّ
ورسم   )”business as usual“( كالعادة” 
ونحن  األمام.  إىل  للتقدم  آخر  جديد  طريق 
يف  “الحق  مقاربتي  تطوير  من  مزيًدا  نقرتح 
املدينة” و”الحق يف األرض واملوارد الطبيعية”، 
مفهوميَّني  أساسني  بوصفهام  ومامرستهام 
اإلنسانية  الحقوق  التجزُّؤيَّة  مبدأ  لرَة  ملرَْفصرَ
واألرض  املالئم  السكن  يف  الحقوق  وتعزيز 

والتنمية املستدامة.
وينبغي أن تنطوي كلتا املقاربتني عىل املبادئ 
أنَّ  بيد  اإلنسان.  حقوق  ومبادئ  البيئية 
التمييز  مبدأ  هو  املذكورة  املبادئ  بني  األهم 
معظم  لحقوق  خاصة  حامية  إىل  يدعو  الذي 
ن كالً  شة وأولويتها. وهذا يتضمَّ الجامعات املهمَّ
واألشخاص  أرض،  وبال  مأوى  بال  املرشَّدين  من 
ضدهم  التمييز  مُياررَُس  جامعات  إىل  املنتمني 
العنف،  وضحايا  العزباوات،  والنساء  تاريخيًّا، 
واألشخاص  واملهاجرين،  املحليني  والعامل 
املعوَّقني، واملرىض العقليني أو املصابني بفريوس 
و”اإليدز”(،   HIV( املكتسبة  املناعة  نقص 
القطاع  وعامل  والجنسية،  الدينية  واألقليات 
والالجئني،  داخليًّا،  واملهجرين  الرسمي،  غري 
والجامعات الساحلية، وسكان الغابات، وصغار 
املزارعني، ومن يعيش يف ظروف بائسة محفوفة 
باملخاطر. ومن بني كل تلك الجامعات يجب أن 
يوىل االهتامم األطفال والنساء وكبار السن عىل 

وجه التحديد.

الحق يف املدينة
لرَته  فصرَ ومرَ املدينة”  يف  “الحق  تطوير  م  يقدِّ

20  ”Climate Change and Human 
Rights: A Primer,“ Center for International 
Environmental Law, )2011(,
> w w w. c i e l . o r g / P u b l i c a t i o n s / C C _
HRE_23May11.pdf<.

مقاربة  يستخدم  مديد  لحل  فرصًة  دة  املجدَّ
شاملة ومستدامة إحقاق الحقوق اإلنساين منها 

والبيئي.
املدينة”  يف  “الحق  حركةرَ  أطلقت  وقد 
اجتامعيٌة ومنظامت مجتمع مدين  مجموعاٌت 
مواطن  لكل  أفضل  وصول  لضامن  محاولة  يف 
الرشائح  وخصوًصا  املدن،  يف  ليعيش  وفرصه 

االجتامعية األكرث تهميًشا وحرمانًا.
وينطوي الحق يف املدينة عىل “االنتفاع املتكافئ 
من املدن ضمن مبادئ االستدامة والدميقراطية 
إذن،  فهو،  االجتامعية.  والعدالة  واملساواة 
-وبالتحديد  أجمع  املدن  لسكان  حق جامعي 
الذي  شة-  واملهمَّ املعرَّضة  الضعيفة  الجامعات 
والتنظيم  والتحرك  العمل  رشعية  مينحهم 
استناًدا إىل تقاليدهم وأعرافهم، بهدف تحقيق 
ويف  بحرية  مصريهم  تقرير  يف  حقهم  مامرسة 

مستوى معييش مالئم”21.
بوصفه  املدينة  يف  الحق  إىل  يُرى  أال  ينبغي 
لحقوق  مجرَّد مطلب  بل  قانونيًّا جديًدا،  ا  حقًّ
اإلنسان املتعددة التي يجب إحقاقها يف املدن 
ملكافحة  وسيلة  إذن،  فهو،  والقرى.  والبلدان 
ية يف ما يعني التنمية اإلقصائية  الفكرة املتفشِّ

وتبادل املنافع االنتقايئ والتهميش والتمييز.
مبدأ  يتَّسم  املدن،  يف  الحق  تنفيذ  سياق  ويف 
بأهمية  املتاميزة  ولكن  املشرتكة  املسؤولية 
واستخدام  بالبيئة  يتَّصل  ما  يف  والسيَّام  بالغة، 
األرض واملياه والكهرباء واملوارد األخرى. وإنه 
قات عملية وتوقيع  ة حاجة إىل إجراء تحقُّ لثمَّ
قد  الذي  األمر  االستغالل،  فرط  عىل  غرامات 
يشمل فرض رضيبة عىل استهالك موارد مهمة 
تخطى  ما  إذا  املوارد  من  وغريه  كاملاء  معيَّنة، 
استهالكه مستويات الحد األدىن مبا يعزِّز األمن 

البيئي.
كام يدعو املبدأ نفسه إىل انتهاج إدارة مستدامة 
ومسؤولة للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك الطاقة. 
فاملناطق الحرضية يجب أال تنمو عىل حساب 
املناطق الريفية واملدن األخرى. كام ينبغي أن 
ع الحق يف املدينة ليشمل الحق يف القرية/  يوسَّ
البلدة. ويجب، أيًضا، أن ينطوي عىل الحق يف 
العيش ضمن بيئة مستدامة وصحية. وبالنظر 
إىل مخاطر التغريُّ املناخي واالرتفاع الحاصل يف 

21  ”World Charter on the Right to 
the City.“, >www.globalgovernancewatch.org/
resources/world-charteron-the-right-to-the-
city<.
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وترية الكوارث الطبيعية والتخفيف من وقعها، 
ينبغي أن تشكِّل الجاهزية واالستجابة عنرصين 
وعندما  وتنميتها.  املدن  تخطيط  عنارص  من 
حامية  بغرض  أخرى  أماكن  إىل  الناس  يُنقل 
يف  حقهم  يُحرتم  أن  ينبغي  وصحتهم،  حياتهم 

إعادة توطينهم عىل نحٍو الئق وأن يُضمن22.
ا  د الحق يف املدينة باعتباره حقًّ ينبغي أن يُحدَّ
للجنوسة وسياسيًّة  يف فسحة شاملة وحساسة 
أنه  عن  فضالً  وروحية،  وثقافية  واجتامعية 
ينبغي أن يشمل أيًضا التزاًما قويًّا بالقضاء عىل 
يف  التمييزية  البنود  إزالة  يشمل  وهذا  الفقر. 
القوانني والسياسات التي تؤثِّر سلبًا يف من هم 
واإلعانات  والحوافز  اقتصاديًّا.  وضعفاء  فقراء 
أن  يجب  السكن  وأولوية  املالية  والقروض 
بال  املرشَّدين  إليها من  بحاجة  تُعطى ملن هم 

مساكن وال أرض وملن يعيشون ظروفًا بائسة.
بالتنوع يف كل أشكاله  وعىل الدول أن تعرتف 
املتبادل  واالحرتام  التسامح  ثقافة  تعزِّز  وأن 
تحقيق  من  والجامعات  األفراد  جميع  ميكِّن 

كامل قدراتهم الكامنة.

الطبيعة  واملوارد  األرض  يف  الحق 
األخرى

إنَّ االعرتاف القانوين بحقوق اإلنسان يف األرض 
بالغ  أمر  وحاميتها  األخرى  الطبيعية  واملوارد 

22  M. Kothari and S. Chaudhry, ”Taking 
the Right to the City Forward: Obstacles and 
Promises,“ paper for UN Habitat, State of the 
World’s Cities 2010/2011.

املستدامة  التنمية  تعزيز  بغرض  األهمية 
يحتاج  األرض  يف  والحق  البيئية.  والعدالة 
األرايض  متلُّك  يف  املساواة  لضامن  االلتزام  إىل 
يشمل  وهذا  ة.  العامَّ والفسحات  واستعاملها 
الحق يف امللكية الجامعية وإدارة األرايض ومتلُّك 
واملصادر  كالغابات  األخرى  الطبيعية  املوارد 
بحقوق  القانوين  االعرتاف  أنَّ  كام  املائية. 
املنجمعات يف امللكية هو أيًضا مهم للمساعدة 
عىل ضامن استعامل املوارد الطبيعية وإدارتها 
يف  الحق  حامية  عن  فضالً  مستدامة،  بصورة 

مستوى معييش مالئم والئق.
بتوفري  تكامليًّا  األرض  يف  الحق  ويرتبط  هذا، 
األمن القانوين لتملُّك السكن واألرض العقاري. 
شأنه  من  األرض  يف  اإلنسان  بحق  فاالعرتاف 
والطرد  اإلخالء  وجه  يف  حاميته  يضمن  أن 
ع  واإلزاحة إىل أماكن أخرى؛ والتحقق من التوسُّ
تنمية  املستوطنات  تنمية  ومتكني  باألرايض 
والزراعة  البيئية  الحامية  وتعزيز  مستدامة؛ 
الطبيعية؛  املنجمعات  موارد  وإدارة  التعاونية 
وجعل استخدامات األرايض االجتامعية يف رأس 

األولويات لإلسكان العام وما شابه.
د  وعــىل قـوانني األرايض وسـياســاتها أن تحـدِّ
نهبها  دون  للحيلولة  ة”  العامَّ “املصلحــة 
القيام  عن  واإلقالع  دميقراطية  غري  ألغراض 
إياها  ة  العامَّ املصـلحة  ذريعة  تحـت  بـذلـك 

التي تيسء الدول استخدامها.

وظيفة امللكية االجتامعية
ه  يُوجِّ أن  والريفية يجب  الحرضية  املناطق  يف 
تخطيط  االجتامعية”  امللكية  “وظيفة  مبدأ 
األرض  حرف  عدم  لضامن  األرض  استعامل 
الفقراء.  األغنياء عىل حساب  مصالح  يلبي  مبا 
عليها  تنطوي  التي  االجتامعية  فالوظيفة 
األرض  استخدام  تضمن  أن  ينبغي  امللكية 
ن أيًضا أن يكون هناك  اإليكولوجي، وأن يتضمَّ
لتعزيز  األرايض  ملكيات  حجم  عىل  حدود 
األرض  تلبِّي  ال  وحيث  متلُّكها.  يف  املساواة 
نصوص  تتوفر  أن  ينبغي  االجتامعية،  وظيفتها 
هو  –كام  توزيعها  إعادة  ا  إمَّ ترعى  قانونية 
يف  هو  كام  الوطنية  الدساتري  يف  عليه  نصوص 
الربازيل مثالً- أو أن تُسنَّ نصوص ترعى مسألة 
وظيفة  مبدأ  تعزيز  وإنَّ  بالغرامة.   العقوبة 
امللكية االجتامعية يتكامل مع تحقيق التنمية 

املستدامة واملتكافئة بيئيًّا.
ثابتًا  اإلنسانية  الحقوق  مبدأ  يكون  أن  ينبغي 
الدول –مبا يف  فيه وال نكوص. وعىل  ال رجعة 
التزاماتها  تنكث  أال  املحلية-  الحكومات  ذلك 
املعلنة بحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عامَّ تحقَّق 
الظروف  ويف  ن  واملحسَّ اإلسكان  يف  م  تقدُّ من 

املعيشيَّة. 


