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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة 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    
التقـدم    متنـاوالً  -يركز هذا التقرير على مسألة املرأة وحقها يف السكن الالئق             

 لضمان متكن النـساء يف كـل        -ن يف هذا اجملال واجلهود األخرى الالزمة        احملرز حىت اآل  
ويركز هذا التقرير، حتديداً، ومـن أجـل   . مكان من التمتع هبذا احلق يف املمارسة العملية    

البناء على ما أُجنز من عمل يف السابق يف إطار الوالية، على التطورات احلديثة يف القوانني                
النساء يف السكن الالئق، مبا يف ذلك املسائل املتعلقـة بـاإلرث       والسياسات يف جمال حق     

االستراتيجيات الرامية إىل تدارك التأخر املستمر يف تنفيذ تلك القوانني           وامللكية، فضالَ عن  
من منظور اجلنسني للحق يف السكن الالئق وخيلص          كما يقدم التقرير حتليالً   . والسياسات

دول ووكاالت األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنـسان        إىل توصيات حمددة موجهة إىل ال     
  .احلق لتحسني متتع النساء يف خمتلف أحناء العامل هبذا
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 مقدمة  -أوالً  

، وهو التقريـر الـسنوي   ١٥/٨لقرار جملس حقوق اإلنسان اً م هذا التقرير وفق  ُيقدَّ  -١
الثالث املقدم إىل اجمللس منذ تولّت املقررة اخلاصة احلالية، السيدة راكيل رولنيك، مهامهـا              

فهذا  .نساء وحقهن يف السكن الالئقالسألة ويركِّز التقرير على م   . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١ يف
ومن الـضروري معرفـة     . احلق مل يتجسد بعد يف الواقع بالنسبة للنساء يف مجيع أحناء العامل           

هو عليه احلال فيما يتعلق حبق املرأة يف السكن الالئق ليس فقط لفهم ما تعانيه املرأة مـن                   ما
م املساواة السائدة بني اجلنسني، سواء      أيضاً لفهم القوى احملركة لعد    وفقر يف العامل بأسره بل      
 . داخل البيت أو خارجه

إن االعتراف حبق كل امرأة يف السكن الالئق وإعمال هذا احلق ضروريان لـضمان                -٢
النساء هو مركز احلياة اليومية، ويف كثري       من  فاملرتل بالنسبة ملاليني    . العيش الكرمي لكل امرأة   

وترتبط حالة احلق . تقضي الفترة األطول من الوقت يف املرتلفإن املرأة هي اليت    من الثقافات،   
وصحتها ومورد   ابأمنهاً  وثيقاً  يف السكن الالئق بالنسبة للنساء، على وجه اخلصوص، ارتباط        

 .رزقها ورفاهها بشكل عام
. بيد أن مسألة السكن الالئق للمرأة تتجاوز تلبية االحتياجات املاديـة األساسـية              -٣

موضوع السكن الالئـق     جيعل   يق بني احلق يف السكن الالئق واحلق يف املساواة        فاالرتباط الوث 
تعجز املرأة عن احلصول على     عندما  ف. التفاوت االجتماعي والتمييز  موضوع  للمرأة يف صميم    

السكن الالئق واألرض ال لسبب إال ألهنا امرأة، فإهنا ال تتضرر فقط من حيث عدم تلبيـة                 
اشرة، بل أيضاً من اإلبقاء عليها يف وضع التبعية والدونيـة يف اجملتمـع              احتياجاهتا املادية املب  

ضمان وصول املرأة إىل املوارد احليوية والتحكم فيها، مثـل          وال بد من    . جنسهابسبب نوع   
هياكل السلطة وأمناط عدم املساواة القائمة على نوع اجلنس    ، ملواجهة وتغيري    السكن واألرض 

 .ء وتستبعدهن وهتمشهنواليت ال تزال تقمع النسا

زاال مترابطني يف أماكن كثرية ألسـباب        املرأة واملرتل ما  إذا صح القول إن     اً،  أخريو  -٤
املقولـة  يعـزز   التأكيد على حق املرأة يف السكن الالئق ال ينبغي أن           فإن   ،اجتماعية وثقافية 

فإن ضمان مراعـاة    ك،  من ذل الً  وبد". مكان املرأة هو املرتل   "أن  ومؤداها  القدمية  ) التمييزية(
 مزيداً من االستقاللية يف مجيع احق املرأة يف السكن الالئق، هو يف هناية املطاف، ضمان ملنحه  

هتـدف إىل   فالدعوة إىل منح املرأة حقها يف السكن الالئق ال          . مناحي حياهتا، وليس العكس   
ـ  إقرار بأن نوع اجلنس، بوصـف     بل هي   . حصر املرأة يف أدوار جنسانية معينة      مـن  اً  ه مكون

كل من الرجـل  ا  ينظر هب على الطريقة اليت    اً  جوهرياً  مكونات التركيبة االجتماعية، يؤثر تأثري    
أن حتقيق املساواة يف حصول املرأة على السكن الالئق يتطلـب           ب، و إىل حالته السكنية  واملرأة  

 .فهم احتياجاهتا وإبراز هذه االحتياجات يف إطار احلق يف السكن الالئق
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 املاضي واحلاضر: املرأة واحلق يف السكن الالئق  -اًثاني  

املقرر لوالية بالنسبة اً جديدليس حقها يف السكن الالئق  من زاوية   التركيز على املرأة      -٥
فالواقع أن الكثري من العمل قد أُجنز فيما يتعلق حبق املرأة يف السكن الالئق يف ظـل                 . اخلاص

النساء عن   ٢٠٠٦تقرير املقرر اخلاص لعام     ف. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢رر اخلاص بني عامي     والية املق 
وحقهن يف السكن الالئق تضمن االستنتاجات الرئيسية املنبثقة عن كم كبري من البحـوث              

 واملعلومـات   ،املوضوعية، والبعثات القطرية، واملشاورات اإلقليمية ملنظمات اجملتمع املـدين        
 .)١( ومدى إعمالهوضع هذا احلقالواردة من احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى بشأن 

وخالل تلك الفترة، ُعقدت مشاورات إقليمية بني منظمات اجملتمع املدين بدعم من              -٦
. )٢(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة           

 السكن الالئق، وهي    وأبرزت تلك املشاورات اإلقليمية القضايا الرئيسية املتعلقة حبق املرأة يف         
قضايا ال تزال يف معظمها تكتسي الكثري من األمهية، مبا يف ذلك حق املرأة يف السكن الالئق                 

اإليدز؛ والعنف ضـد املـرأة      / سياق فريوس نقص املناعة البشري     يفا على األرض    وحصوهل
تـشريعات  وعالقته بالسكن؛ وأثر اإلخالء القسري على املرأة؛ والتمييز بني اجلنـسني يف ال            

املمارسات التمييزية املتعلقـة بامللكيـة       مبا يف ذلك  (واألعراف واملمارسات املتصلة بالسكن     
 .)٣(التمييز املتعدد اجلوانبعن  فضالً ؛)واملرياث

وألقت تلك املشاورات الضوء على الصعوبات احملددة اليت تواجهها النساء، يف كل              -٧
مما يزيد الطني بلة، أن السكن الذي يفترض أن         و. املناطق، يف احلصول على السكن واألرض     

وأبـرزت  . ملمارسة العنف اً  للسالمة واألمن، يصبح يف كثري من األحيان مكان       اً  يكون مكان 
داء اجلسدي واجلنـسي يف سـياق        على األرجح لالعت   معرضاتتلك املشاورات أن النساء     
لية من انعدام األمن وسـوء      كما أهنن يعانني داخل جمتمعاهتن احمل     . عمليات اإلخالء القسري  

لألمـن والكرامـة    اً  ينبغي أن يكون مكان   مع أن املرتل    و. املعاملة، مبا يف ذلك العنف املرتيل     
 ال يستطعن حتقيق وال إعمـال       النساء يف مجيع أحناء العامل    من  ماليني  ، فإن   والسلم واملساواة 

 . يف السكن الالئقهنقح

__________ 

)١( E/CN.4/2006/118. 
 :تقارير هذه املشاورات على العنوان التايلميكن االطالع على  )٢(

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/WomenAndHousing.aspx.  
)٣( E/CN.4/2006/118. 
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  ٢٠١١ عام  يفقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئقنتائج املشاورات اليت أجرهتا امل  -ألف  
املـرأة  ، قررت املقررة اخلاصة احلالية أن تتناول، مرة أخرى، مسألة           ٢٠١١يف عام     -٨

يف السكن الالئق، لقياس ما أحرز من تقدم حنو بلوغ هذا احلق من حقوق النـساء                وحقها  
 .على الصعيد العاملي منذ أن ُعقدت املشاورات األوىل

حول موضوع املرأة وحقهـا يف      مشاورات عرب اإلنترنت على نطاق العامل       قد بدأ   ف  -٩
مباشر مبنظمات حقوق املرأة وغريها من املدافعني        ، واسُتكمل حبمالت اتصال   )٤(سكن الئق 

ومثلت املشاورات عرب اإلنترنت فرصة جديـدة       . )٥(عن هذه احلقوق يف خمتلف مناطق العامل      
 .ديدة اليت تواجه املرأة يف الوقت الراهن فيما يتعلق بالسكنلتحديد وإبراز املشاكل الع

 جهة بينـها منظمـات،      ٣٠٠ حنو   وأتاحت املشاورات اإللكترونية مشاركة ممثلي      -١٠
ن، ون عن احلقـوق، وأكـادميي     ووشبكات، وحركات اجتماعية، ومجعيات شعبية، ومدافع     

وبينمـا ال يـزال     .  العـامل  خمتلف أحناء غريها من اجلهات من     و ، وخرباء ،ونساء متضررات 
 حـىت اآلن، فمـن      صـاحلاً العديد من القضايا اليت وثقتها التقارير السابقة للوالية         مضمون  

ملـرأة يف   افيما يتعلق حبق    بانتكاسة  برزت وباتت هتدد    قد  أن حتديات جديدة    اً  الواضح أيض 
سـيما يف     ال بعض التقدم امللحوظ،  أن  اً  ويف الوقت نفسه، من الواضح أيض     . السكن الالئق 

 .يف مناطق خمتلفة، قد حصل جمال التشريعات الوطنية اجلديدة املتعلقة باملرأة والسكن
تـؤثر  اليت ال تزال    وسلطت املشاورات اإللكترونية الضوء على جمموعة من القضايا           -١١

تـؤثر عليهـا    ال تزال، فيما عدا ذلك،      على قدرة املرأة يف التمتع حبقها يف السكن الالئق أو           
، والفقـر،  ففي مجيع املناطق، ظهر النظام األبوي والتمييز بني اجلنـسني       . غري متناسب اً  أثريت

مـثرية  ر العوملة، والسياسات االقتصادية الليربالية اجلديدة، واخلصخصة بوصفها قضايا          وآثا
ر آثافإن  اً،  وعلى حنو أكثر حتديد   . متهد الطريق النتهاك حق املرأة يف السكن الالئق       لقلق بالغ   

والتـشرد الـداخلي،    الرتاعات،  ها اإلنسان، و  فيالكوارث الطبيعية والكوارث اليت يتسبب      
وحاالت الطرد  واملقدور عليه،   املنخفض التكلفة   واالحتالالت، وعدم توفر السكن      واحلروب
 ، والعنف املرتيل، وعدم مشاركة املرأة يف وضع القوانني وتقرير         واالفتقار إىل املأوى  القسري،  

__________ 

 ./http://righttohousingdebates.orgانظر  )٤(
ماريانـا  :  يف هذا العملةمساعداألشخاص التالية أمساؤهم على ما قدموه من        شكر  ت أن   ة اخلاص ةررود املق ت )٥(

شيفاين شودري  و،  ) املشروع ةمنسق(مايرا غوميز   و؛  )الربازيلفريق  ( وجويس ريس    فاريارودريغو   و برييس
 ة مبـساعدة نـرمني    فرحوليالين  ،  )ألفريقياجهة االتصال   (، وموبوال فاجيمريوكون    )آلسياجهة االتصال   (

 ،)ألوروبـا الغربيـة   جهة االتصال   (وفانيسا فالينيو وماريكو بايت     ،  )الشماليةألمريكا  نقطة الوصل   (هاشم  
 سـلوى و، ) الالتينيـة ألمريكاجهة االتصال (ماكنيل كريسنت  وآنا فالو مبساعدة    لوندغرن   ميلينديز   وأنيليز

ألوروبـا  جهة االتـصال    (، وتاتيانا برييتش    )يقياملنطقة الشرق األوسط ومشال أفر    جهة االتصال   (دعيبس  
العاملية اليت  شكر مجيع الذين شاركوا يف املشاورات       ت أيضاً أن    ة اخلاص ةود املقرر وت). الشرقية وآسيا الوسطى  

 .ما قدموه من مسامهات هامةجرت عرب اإلنترنت على 
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غري مالئمة، وتطبيق قوانني    متييزية و ات، وعدم إتاحة سبل االنتصاف، ووجود قوانني        السياس
تعيق حصول املـرأة علـى حقهـا يف    رزت مجيعها على أهنا حواجز حقيقية      عرفية متييزية، ب  

 .السكن الالئق يف خمتلف املناطق
 مسائل  ففي أفريقيا، برزت  . كما برزت خماوف تتعلق مبناطق حمددة أكثر من غريها          -١٢

وتزايد عدد األسر اليت تعيلها وضعف الدراية بالشأن املايل عند النساء،    وتغري املناخ،   العمران،  
القارة األفريقية   على وضع حق املرأة يف السكن الالئق يف       على أهنا أكثر القضايا تأثرياً      النساء  
يه املرأة من تـأثري     ، شأهنا يف ذلك شأن أفريقيا، كشفت املشاورات عما تعان         سياويف آ . اًحالي

 يزيد من تقلـيص فـرص     ، مما   )٦("االستيالء على األراضي  "عن    الزراعية، فضالً سليب ألزمة   
 يحصول املرأة على األراض   فرص  حيد من    للحصول على األرض وغريها      ،املرأة، اهلزيلة أصالً  

وبا الشرقية  يف أور اإللكترونية  وسلطت املشاورات   . اوغريها من املوارد الطبيعية وحتكمها فيه     
التسليم بتعرض بالتمييز متعدد اجلوانب من حيث أنـه يـصيب           والوسطى الضوء على أمهية     

ويف الشرق األوسط   . جمتمعات الروما فصل  فيما يتعلق ب  ال سيما   من النساء،   جمموعات معينة   
تأثر حق النساء يف السكن الالئق تأثرياً سلبياً بفعل عـدم تطبيـق القـانون،       ومشال أفريقيا،   

، جرى  الشماليةوأمريكا   ويف أوروبا الغربية     ،واالحتالالت، والتمييز ضد األقليات   والرتاعات  
 ونقص املساعدات ؛عدم كفاية املعروض من املساكن الشعبيةالتركيز على قضايا رئيسية منها    

يسورة؛ والعنف املـرتيل؛ والتمييـز يف    ونقص املساكن ذات األسعار امل  ؛احلكوميةاإلسكانية  
ينـتمني إىل أقليـات     مية فيما يتعلق بالنساء املعوقات والنساء اللوايت         املساعدات احلكو  جمال
ويف أمريكا الالتينية، حيث سـلطت      . إثنية، مبا يف ذلك النساء من السكان األصليني       /عرقية

 مبا يف ذلك التمييز     -املشاورات اإللكترونية الضوء على العديد من القضايا اليت سبق ذكرها           
سائل املتصلة بالسكن ضد النساء من السكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقـي،             يف امل 

ضرورة حتسني جودة اً  أبرز املشاركون أيض-وقلة فرص الوصول إىل القضاء، والعنف املرتيل     
عن احلاجة امللحة إىل سد الفجوة بني  املعلومات اإلحصائية ذات الصلة باملرأة والسكن، فضالً

 .ت وتنفيذها يف املمارسة العمليةوضع السياسا
يف اً  رئيـسي اً  وباإلضافة إىل ذلك، برزت األزمة املالية العاملية باعتبارهـا موضـوع            -١٣

     وضمن هذا السياق، ذُكر أن خفـض متويـل بـرامج اإلسـكان            . املشاورات اإللكترونية 
      سـبيل املثـال،     فعلـى . على املرأة يف كثري من بلدان العـامل       ختلف آثاراً مدمرة    احلكومية  

    ، التمويل املخصص لرباجمها اإلسـكانية االحتاديـة      ٢٠١١قلصت الواليات املتحدة، يف عام      

__________ 

 يهـا أو الـسيطرة عل   /ة أرض و  متلك قطع "بأنه عمل ينطوي على      "االستيالء على األراضي  "ميكن تعريف    )٦(
، "حيـازة األراضـي يف املنطقـة      حجمها متوسط   تتجاوز يف   الصناعي  /التجاريالزراعي  إلنتاج  ألغراض ا 
 Land Grabbing in Kenya and Mozambique، املعلومـات والعمـل بـشأن أولويـة الغـذاء      شـبكة 

 : التايلاليت ميكن االطالع عليها على العنوان ، ٨صفحة  )٢٠١٠ أبريل/نيسان(
http://www.fian.at/assets/StudieLandgrabbinginKeniaMozambiqueFIAN2010.pdf. 
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وقد وقع التأثري األقسى هلذه التخفيضات يف متويـل  . )٧( مليار دوالر أمريكي٢,٨مببلغ قدره  
النساء اللوايت يعلن    و ،برامج اإلسكان احلكومية على النساء، وال سيما نساء األقليات اإلثنية         

 . )٨( املعوقاتأسرهن لوحدهن، والنساء
ففي الواليـات املتحـدة   . كما أن ألزمة حبس الرهن العقاري آثار جنسانية حمددة    -١٤

 )٩(٢٠٠٩-٢٠٠٧لوحدها، يقدر الباحثون عدد حاالت حبس الرهن العقاري يف الفتـرة            
 العقاري، كانت النساء    اإلقراضال  وبسبب التمييز اجلنساين يف جم    .  حالة  مليون ٢,٥حبوايل  

 أكثر عرضة من الرجال للرهـون       -نساء األقليات اإلثنية    اً   خصوص -يف الواليات املتحدة    
،  يف املائـة   ٣٢ بنسبة   من جانب املقرضني اجلشعني   اً  العقارية العالية املخاطر وأكثر استهداف    

 .)١٠(رغم أن متوسط جدارهتن االئتمانية أعلى
ففي إسبانيا، على سبيل املثـال،      . عن خماوف مماثلة يف مناطق أخرى     اً  أيضوأُعرب    -١٥

حيث ارتفعت حاالت حبس الرهن العقاري خالل السنوات الثالث املاضية، ذكرت النساء            
الاليت شاركن يف املشاورات اإللكترونية أن النساء الفقريات وأسرهن تأثرن بشكل خـاص،             

وكما هو احلـال يف بلـدان   . "ر لألزمة االقتصادية  ملدميتعرضن بشدة للتأثري ا   "وأهنن ما زلن    
من ختفيض التمويل املخصص للـربامج      اً  كثر تضرر األ  أخرى، كانت النساء املهمشات أصالً    

لتلك الـيت سـجلت يف       على املرأة كانت مشاهبة       العقاري فآثار حبس الرهن  . االجتماعية
جتماعية، وزيادة التعرض للعنف    زيادة العزلة اال  أي أهنا أدت إىل     اإلخالء القسري،   عمليات  

 .املرتيل، وتفاقم الفقر
 شـعرن هبـذا      قد ومن املؤكد أن النساء اللوايت يعشن يف البلدان واملناطق األخرى           -١٦

ففي أفريقيا، على سبيل املثال، أبرزت املـشاورات أن التخفيـضات يف         . اًالتأثري السليب أيض  
أدت ألجنبية املباشرة والتحـويالت املاليـة،       عن االستثمارات ا    املساعدات اخلارجية، فضالً  

منذ بداية األزمة املالية العاملية، إىل خفض كبري يف متويل برامج اإلسكان على             بشكل مباشر،   
وباإلضافة إىل ذلك، أدى تزايد االستيالء على األراضـي وبيـع أراضـي             . الصعيد الوطين 

لنساء على األراضي أكثر صـعوبة،  اجملتمعات احمللية للمستثمرين األجانب إىل جعل حصول ا  
 .وعّرض حقوقهن يف السكن الالئق واملاء والصرف الصحي والغذاء والصحة للخطر أيضاً

__________ 

 .٢٠١١، كاملةلسنة االعتمادات املتواصلة  وقانونوزارة الدفاع انظر  )٧(
 .٦٤، الفقرة A/HRC/13/20/Add.4 ، الوثيقةانظر، يف مجلة أمور )٨(
تقرير " Foreclosures by Race and Ethnicity: The Demographics of a Crisi "مركز اإلقراض املسؤول، )٩(

      رنـست  إ .س وكيـث وواي يل، بوسـيان،  غرونشتاين   الذي أعده دييبحبوث مركز اإلقراض املسؤول
 .٦٤، الفقرة A/HRC/13/20/Add.4: انظر أيضاً). ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٨(

 ,NCRW Big Five: Women":  الـوطين للبحـوث املعنيـة بـاملرأة، صـحيفة معلومـات      اجمللس )١٠(
Homeownership, and Sub-Prime Mortgages—A Need for Fair Lending Practices" ، ،صحيفة وقائع

 ).٢٠١١سبتمرب / أيلول١٢نيويورك، (
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   لكـن  . إحراز تقدم عاجل كي تتحسن األوضاع السكنية الفعلية للمرأة        ال بد من    و  -١٧
 يف سـياق    ففي الواقع، كان هناك ابتعاد مقلـق،      . ما رأيناه بعيد كل البعد عما هو مطلوب       

 تخصيص احلد األقصى منتقضي باألزمة املالية العاملية، عن معايري حقوق اإلنسان كتلك اليت 

املوارد املتاحة إلعمال احلق يف السكن الالئق، أو منح األولوية للنساء املهمشات كلما تعلق              
 هـو   السائدعن ذلك، كان االجتاه     اً  وعوض. يةاألمر بوضع قوانني وسياسات وبرامج إسكان     

اهلـامش،  ترك املاليني مـن النـساء يف        مما  زيادة اخلصخصة وزيادة حترير سوق اإلسكان،       
وهذا الوضع ال يؤدي فقط إىل إطالة أمد الفقـر يف           . احلصول على سكن الئق   عاجزات عن   

من الدرجة الثانيـة    أوساط النساء، بل يساهم أيضاً يف تعزيز النظر إىل وضع املرأة كمواطنة             
  .ملساواة بني اجلنسني يف حد ذاتهويفاقم عدم ا

التطورات األخرية فيما يتعلق حبق املرأة يف سكن الئق على الصعيدين الـدويل               -باء  
 والوطين

بينما تلقي األزمة املالية بثقلها، من املهم التسليم حبدوث بعـض التقـدم اهلـام يف               -١٨
حنو زيادة االعتراف حبق املرأة يف      األخرية  اجملاالت القانونية والسياسية والقضائية يف السنوات       

ويسلط هذا اجلزء الضوء على بعض النجاحات األخرية يف         . السكن الالئق ومحاية هذا احلق    
الكفاح من أجل مساواة املرأة بالرجل فيما يتعلق باحلق يف السكن الالئـق، عـالوة علـى                

ى املـستويات الدوليـة     عللكية  ، وامل ض املتصلة باإلرث، والطالق، واألر    املساواة يف القضايا  
القـوانني  لكـن   ذكر مجيع التطورات اليت حتققت،      ليس املقصود هنا    و. واإلقليمية والوطنية 

 علـى   جيايبإأثر  كان هلا   أو القرارات القضائية املبينة أدناه      /و والسياسات واألطر واملقررات  
 .قها يف املساواةعلى حوكذلك حق املرأة يف السكن الالئق 

جهاز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني       أدرج  فقد  صعيد الدويل،   على ال أما    -١٩
هو زيادة وصول املـرأة إىل الـتمكني االقتـصادي          اً  حمدداً  هدف املنشأ حديثاً،    ومتكني املرأة 

اعتماد وتنفيـذ القـوانني     يتعلق األمر على وجه اخلصوص بتشجيع       و. والفرص االقتصادية 
مبـا يف ذلـك     للنساء،  االقتصادي  اق األصول االقتصادية واألمن     ع نط والسياسات اليت توسِّ  
وباإلضافة إىل  . )١١(ض وامللكية  يف احلصول على األر    ضمن املساواة اليت ت القوانني والسياسات   

ضـد  املنشأ مؤخراً واملعين مبسألة التمييـز       الفريق العامل   ف جملس حقوق اإلنسان     ذلك، كلَّ 
الفضلى املتعلقة بإلغاء القوانني اليت متيـز       مارسات  مبالترويج لل  املرأة يف القانون ويف املمارسة    

بتبادل اآلراء بـشأن هـذه   وها من حيث التنفيذ أو األثر ضدضد املرأة أو تنطوي على متييز       
 العامل، فضالً  وبذلك تتحقق املسامهة يف وضع حد للتمييز اجلنساين يف مجيع أحناء          . املمارسات

 .جية حلق املرأة يف السكن الالئقعن وضع حد لالنتهاكات املنه

__________ 

)١١( UNW/2011/9 ،٤٠ الفقرة. 
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وباإلضافة إىل ذلك، أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة، يف                 -٢٠
 يف السكن  ]النساء[حق  "وألول مرة، إىل    إشارة صرحية   مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بإسرائيل،     

عمليات "إىل  اً،  وىل أيض يف تلك املالحظات، وللمرة األ     بوضوح   وأشارت اللجنة . )١٢("الالئق
إلغاء سياساهتا اليت جتيز ممارسة أعمـال اإلخـالء         " وحثت إسرائيل على     ،"اإلخالء القسري 

القسري وهدم املنازل، واالمتناع عن هذه املمارسات اليت تؤثر تأثرياً سلبياً علـى الـسالمة               
ساعد هذه التوصيات وت. )١٣("لسطينيات والنساء من عرب إسرائيل البدنية والنفسية للنساء الف   

 ن املالئمبشأن احلق يف السك) ١٩٩١(٤التعليق العام رقم  بني حمتوياتإقامة صلة نظرية يف 
لجنة العتمدهتما االلذين  بشأن حاالت إخالء املساكن باإلكراه) ١٩٩٧(٧والتعليق العام رقم 

ة لتمييز وعدم املساوا  اأشكال احلماية من    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و    املعنية ب 
 .املكفولة مبوجب العهد

يف سياق العنـف    مدت يف السنوات األخرية     د أدت السياسات اجلديدة اليت اعتُ     قو  -٢١
 ففي أوروبا، على سبيل املثـال، أصـدر         .أة يف السكن الالئق    املر إىل تعزيز محاية   )١٤(املرتيل

  إعمال احلـق يف الـسكن يف     املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف جملس أوروبا توصية بشأن        
، دعا فيها مجيع الدول األعضاء يف جملس أوروبا إىل اعتماد وتنفيذ استراتيجيات             ٢٠٠٩ عام

ضحايا والنساء من    من التوصية صراحة النساء      ٦-٣-٤ويتناول الباب   . )١٥(وطنية لإلسكان 
نونيـة  محاية النساء من ضحايا العنف من خـالل مبـادرات قا          "العنف، ويدعو الدول إىل     

. )١٦("وسياسية حمددة تشمل توفري مالجئ متخصصة حلاالت الطوارئ ومساكن بديلة أخرى          
اً، جنـساني اً ق منظوربتط" الدول على اعتماد استراتيجيات إسكان وطنية  ٥كما حيث الباب    

وحتدد الفئات احملرومة والضعيفة، وتشمل تدابري إجيابية لضمان متتعهـا الفعـال بـاحلق يف               
إدراج أحكام مناهضة للعنف يف قوانني وسياسات اإلسـكان         "وكذلك على   ،  )١٧("السكن

حلماية حق املرأة يف السكن، مبا يف ذلك        اً  والتأكد من أن قوانني العنف املرتيل تتضمن أحكام       
 .)١٨("واألمن الشخصييف اخلصوصية احلق 

__________ 

)١٢( CEDAW/C/ISR/CO/5 ٢٩ و٢٨، الفقرتان. 
 ).أ(٢٩املرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
 ٢٠٠٠ لعـام    هملتحدة املعين مبسألة العنـف ضـد املـرأة يف تقريـر           السابق لألمم ا  اخلاص  الحظ املقرر    )١٤(

(E/CN.4/2000/68/Add.5)   مثة صلة مباشرة بني سياسة اإلسكان وقضايا العنف املرتكب ضد املرأة            " أن ...
 من العنف املرتيل على العودة إىل     اهلاربات   يف املائة من النساء      ٣٠ انعدام مرافق اإليواء جيرب ما يصل إىل         وأن

شعبة النهوض باملرأة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،       : انظر أيضا ". لعنفالتعرض ل منازهلن، وبالتايل   
 ).٢٠١٠نيويورك،  (دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة

) CommDH(2009)5 (جملس أوروبا، توصية مفوضة حقوق اإلنسان بشأن إعمـال احلـق يف الـسكن              )١٥(
 .)٢٠٠٩، ستراسبورع(

 .٦-٣-٤املرجع نفسه، الباب  )١٦(
 .٥-٥ الباب املرجع نفسه، )١٧(
 . ٦-٥الباب املرجع نفسه،  )١٨(
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اإلفالت من عالقة   لتمكينها من   باألمهية احليوية لألمن السكين للمرأة      ومثة إقرار متزايد      -٢٢
سبيل فعلى  . حملية جديدة عنيفة، وقد ُبذلت جهود على الصعيد الوطين أدت إىل إصدار قوانني            

من قانون األسـرة الـذي      ) ٢(١٩٨للمادة  اً  املثال، ميكن للمحاكم يف صربيا أن تصدر، وفق       
ـ  أعمال العنف مرتكب بإخراج اً  ، أمر ٢٠٠٥مد يف عام    اعُت ها أن من املسكن العـائلي، وميكن

عمـن  ، يف احلالتني،    بغض النظر لضحايا العنف املرتيل بالبقاء يف مسكن األسرة،        اً  تسمح أيض 
قانون ماريـا دا    "باسم  اً  شعبياً  ويف الربازيل، جييز القانون الذي بات معروف      . )١٩(ميلك املسكن 

لقانون وباإلضافة إىل ذلك، يقر ا    . )٢٠(من املرتل أعمال العنف    بإخراج مرتكب    ،)٢٠٠٦" (بينيا
حبق النساء ضحايا العنف املرتيل يف  اً  صرحياً  إقرار) ٢٠٠٥(اهلندي حلماية املرأة من العنف املرتيل       

لكل امرأة احلق يف أن تتقاسم املرتل مع الشخص الذي          "اإلقامة يف مرتل مشترك وينص على أن        
 أو مـصلحة    سند ملكية  ترتبط معه بعالقة أسرية، بصرف النظر عما إذا كان لديها أي حق أو            

وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون على أنه ال جيوز للمـدعى عليـه    . )٢١("نفعية يف ذلك املرتل   
إخراجه مـن مـسكن     و طرد أي شخص يعاين من عنف مرتيل         ]أعمال العنف أي مرتكب   [

 .)٢٢(لإلجراءات اليت ينص عليها القانوناً إال وفق مشترك أو أي جزء منه

تجاهل هذا احلـق يف الـسياق       ية من حقها يف السكن الالئق أو        املرأُتحرم  ما  اً  وكثري  -٢٣
 وفاة الـزوج أو أحـد       د، عن ما حترم النساء والفتيات   اً  وكثري. األوسع لقانون األسرة والزواج   

العـادات  من املساواة يف مسائل املرياث على أسـاس          ،الوالدين أو أحد أفراد األسرة اآلخرين     
 ألن اإلرث هو الوسيلة األساسية اليت يتم من خالهلا نقل           بريةوهلذا احلال تداعيات ك   . والتقاليد
إمنـا  واستبعاد املرأة من عملية املرياث      .  واملوارد داخل اجملتمعات، وكذلك داخل األسر      ةالثرو

 .االستقاللية واملساواة، ويعرض حقها يف السكن الالئق للخطر بطريقة مباشرةيكرس فقداهنا 
إفساح  بلدان كثرية خطوات لتعديل قوانينها هبدف ضمان       ومع تزايد الوعي، اختذت     -٢٤

املساكن واألراضي واملمتلكات على قدم املساواة مع الرجـال         اجملال للنساء والفتيات لريثن     

__________ 

وقد لوحظت حتسينات قانونية مماثلة يف      . ٢٠٠٥مجهورية صربيا، عام    يف  من قانون األسرة    ) ٢(١٩٨املادة   )١٩(
 ٢٠٠٦ من جمموعـة قـوانني     ١٣٥القانون رقم   خيول  في اجلمهورية التشيكية،    ف. بلدان أخرى يف املنطقة   

مرتكب العنـف  طلب من كي تالعنف املرتيل الشرطة التدخل يف حاالت العنف املرتيل من احلماية  واملتعلق ب 
 بشأن احلماية مـن العنـف       ٢٠٠٥عام   يتيح قانونا يف البوسنة واهلرسك،    و. مغادرة البيت ملدة عشرة أيام    

صربسكا واحتاد البوسنة واهلرسـك،     مجهورية  : يف كياين البوسنة واهلرسك ومهان     ااعتمداللذين  األسري،  
 .ستة أشهروشهر تتراوح بني السكن ملدة إبعاد مرتكب العنف عن محاية مبا يف ذلك تدابري 

أغـسطس  /آب ٧املـؤرخ   ماريا دا بينيـا،     قانون  ، واملعروف أيضاً باسم     ١١٣٤٠القانون االحتادي رقم     )٢٠(
 .عاجلةالية وقائالتدابري املتعلقة بال ٢٢ املادة ،٢الباب نظر ا. ٢٠٠٦

انظر املـادة  . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٣املؤرخ ، ٢٠٠٥ لسنة  ٤٣محاية املرأة من العنف املرتيل، رقم       قانون   )٢١(
 .احلق يف اإلقامة يف مرتل مشتركاملتعلقة ب من القانون، ١٧

 .املرجع نفسه )٢٢(



A/HRC/19/53 

11 GE.11-17574 

 علـى   )٢٣(٢٠٠٧يف عـام    قانون صـادر    ففي سرياليون، على سبيل املثال، ينص       . والفتيان
 عقـود الـزواج والطـالق العـرفيني         املساواة يف مسائل اإلرث، بينما يقر قانون تسجيل       

حبق املرأة يف احلصول على ممتلكات والتصرف فيهـا         ) ٢٠٠٩املعدل يف عام     (٢٠٠٧ لعام
 .)٢٤(حبرية، وإبرام العقود

ضعت قرارات ففي كينيا، ُو. كما تضطلع احملاكم، يف تطبيقها للقوانني، بدور حاسم  -٢٥
للتـضارب  اً  ع أشكال التمييز ضد املرأة حد     قضائية حديثة تستند إىل اتفاقية القضاء على مجي       

املستمر بني النظم القانونية العرفية اليت حترم املرأة من مرياث ممتلكات األسرة مـن جهـة،                
 نتوتـو ففي قـضية  . وضمان املساواة بني اجلنسني يف إطار الدستور الكيين من ناحية أخرى       

يا إىل حجج أبناء املتوىف القائلة بأن       ، على سبيل املثال، استمعت احملكمة الكينية العل       )٢٠٠٨(
 لكـن   .)٢٥("عترف حبقوق البنات يف تركـة آبـائهن       يال  ...  قانون املاساي العريف لإلرث   "

احملكمة، احتكمت يف هذه القضية، إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان، واملواثيق واملعاهدات            
. )٢٦(رونو ضد رونـو   يف قضية   الدولية اليت صدقت عليها كينيا، مشرية إىل قرار سابق صدر           

القانون العريف الذي يلغي حق البنات يف وراثة تركة والـدهن           "أن   فقد خلصت احملكمة إىل   
ل ، وأيدت حق البنات يف أن يرثن من أصـو         " مناف للعدالة واألخالق   هميكن تطبيقه ألن   ال

 .)٢٧(بننيالتركة على قدم املساواة مع ال

__________ 

 ].٢٠٠٧-٢١رقم  [٢٠٠٧، التركاتأيلولة قانون  )٢٣(
ألغى القانون املعـدل    يف اهلند،   و]. ٢٠٠٩ لسنة   ١رقم   [٢٠٠٩،  نيقانون تسجيل الزواج والطالق العرفي     )٢٤(

 ١٩٥٦ لدى اهلندوس لعـام      ةاأليلولاألحكام الواردة يف قانون      ٢٠٠٥ لقانون األيلولة لدى اهلندوس لعام    
 .على أساس نوع اجلنسنطوي على متييز الذي كان ي

يف نـريويب،   اليت يوجد مقرهـا     يف كينيا    احملكمة العليا    ،]٢٠٠٨[) املتوىف (تركة لوريوكا أوىل نتوتو   قضية   )٢٥(
 .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ١٩اليت مت البت فيها يف ، ٢٠٠٠لعام  ١٢٦٣قضية اإلرث رقم 

بيد أن ." نيف تركة والدهكايو، ليس لإلناث حق  وفقاً لتقاليد"املتوىف أنه األب أبناء ، ادعى تلك القضيةيف  )٢٦(
بذلك متمسكة  بغض النظر عن اجلنس،     األبناء   املرياث جلميع    متساوية من اً   حصص تمنح حمكمة االستئناف 

حمكمـة  ، Rono v Rono & another قـضية  :انظر. املبدأ القائل بأن معايري حقوق اإلنسان جيب أن تسودب
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٩اليت مت البت فيها يف ، )٢٠٠٢(٦٦رقم ة،  الكينيةاالستئناف املدني

، )٢٠٠٧(العام  Law Advocacy for Women in Uganda قضيةدستورية يف يف أوغندا، ألغت احملكمة ال )٢٧(
  الورثـة  األفضلية للورثة الذكور علـى    ألهنا تعطي    ة غري دستوري  اباعتبارهالوطين لإلرث   قانون  مواد من ال  

 Law Advocacy for Women in قـضية  :انظـر . أساس اجلنس أحكام أخرى متيز علىإضافة إىل اإلناث، 

Uganda v Attorney General, Uganda ١٣/٠٥ ان الدسـتوري ن االلتماسا األوغندية،احملكمة الدستورية 
قـضت  ند، يف سـوازيل و. ٢٠٠٧أبريـل  /نيسان ٥اليت مت البت فيها يف ، UGCC 1] ٢٠٠٧ [٠٥/٠٦و

ـ للمرأة ، بأن )٢٠١٠( Aphane v Registrar of Deeds & Othersاحملكمة العليا مؤخراً يف قضية   ةاملتزوج
 & Aphane v Registrar of Deeds: انظـر .  فقطاسم زوجهاب، وليس بامسهااحلق يف تسجيل املمتلكات 

Others  ،    ٢٣يف الـيت مت البـت فيهـا    ، ٣٨٣/٢٠٠٩رقـم  املدنيـة  احملكمة العليا يف سوازيلند، القضية 
 .٢٠١٠فرباير /شباط
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لـشريعة  مسألة مطروحة أيضاً بالنظر إىل ا     ئل اإلرث   ق املرأة يف املساواة يف مسا     حو  -٢٦
. اإلسالمية اليت يؤثر تطبيقها بشكل خاص على النساء يف الشرق األوسط ومشـال أفريقيـا              

حقوق املرأة يف اكتساب وحيازة واستخدام وإدارة املمتلكـات         اً  فبينما تؤيد الشريعة عموم   
أقل من الذكور عندما يتعلق األمـر       والتصرف فيها، فإن النساء والفتيات حيصلن على حصة         

وميكـن  ). يف نفـس الوضـع    أن حيصل عليه    لذكر  لنصف ما حيق    اً  عموم(مبسائل املرياث   
واملثال الواضح  . يف زيادة تفاقم الوضع   اً  للممارسات العرفية واهلياكل التقليدية أن تسهم أيض      

علـى التخلـي عـن    ما جيربن، بسبب الضغوط االجتماعية، اً على ذلك هو أن النساء كثري    
ومن أجل حث الناس    . من املرياث لصاحل الذكور من أفراد األسرة        حصصهن املنخفضة أصالً  

،  فلـسطني   الفلسطينية احملتلة، أصدر قاضي قضاة     يضاعلى التخلي عن هذه املمارسة يف األر      
 اً إشعار ،٢٠١١عام  يف   ،احملكمة العليا الشرعية   رئيسورئيس اجمللس األعلى للقضاء الشرعي      

ضمَّنه تعليمات إىل السلطات املعنية بتطبيق شروط معينة قبل املصادقة على تنازل املرأة عـن               
، مبا يف ذلك شرط مرور أربعة أشهر على األقل على وفاة الشخص قبـل               لتركةنصيبها من ا  

ضمن اإلشعار تعليمـات إىل الـسلطات       يكما  . )٢٨(التركة ننازل عن حصتها م   تالتسجيل  
السـتناد إىل   من النصيب املخصص للمرأة من التركة با      من القيمة احلقيقية    املختصة بالتحقق   

ويهدف هذا الربوتوكـول  . تقرير رمسي يضعه ثالثة خرباء خمولني من البلدية أو اجمللس احمللي       
ضـرر نتيجـة    ومحايتها من أي     التركة   اجلديد إىل مساعدة املرأة على االحتفاظ حبصتها من       

 . خفض نصيبها من التركة

ويف كثري من البلدان، ال ُتحرم النساء من حقوقها املتعلقة باملرياث فحسب، بل حترم                -٢٧
اً املمتلكات الزوجية، مما حيرمها فعلي     من احلصول على حصة مساوية حلصة الرجل من       اً  أيض

الفكـرة  الوقوف ضـد    وال بد من    .  بأي شكل من األشكال    من أي مطالبة قانونية بالسكن    
وقـد خلـص    . رأن املسكن واألرض وامللكية واملرياث حق حصري للذكو       السائدة القائلة ب  

، لدى النظر يف أفضل احللول للمرأة، أن أفضل أشكال احلماية حلق املرأة يف السكن               الباحثون
 تكمن يف النظم الكاملة أو املعدلة للملكية الزوجية املـشتركة الـيت             )٢٩(الالئق ويف املساواة  

وشـددت اللجنـة املعنيـة     . صالحيات املتساوية بني الزوجني   تعترف باحلقوق املشتركة وال   
يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بـسري النكـا علـى    مؤخراً على التمييز ضد املرأة  بالقضاء

املمارسات التمييزية متنع املرأة من متلك األراضي، ألنه ال ُيـسمح  " النقطة مشرية إىل أن   هذه
وثائق الرمسية كشهادات ملكية األراضي، واحلصول على       بالتوقيع على ال  " رب األسرة "ل إال  

__________ 

رئيس اجمللس األعلى   ،  ة فلسطني عن قاضي قضا   ٢٠١١مايو  /أيار ١٠ الصادر يف    ٥٧/٢٠١١رقم  اإلشعار   )٢٨(
 .للقضاء الشرعي ورئيس احملكمة العليا الشرعية

 Respect, Protect"سب ـمتالزمة نقص املناعة املكت/كندية لفريوس نقص املناعة البشريالشبكة القانونية ال )٢٩(

and Fulfill: Legislating for Women’s Rights in the Context of HIV/AIDS - Volume Two: Family 

and Property Issues" ،٢٧-٣ إىل ١٥-٣الفقرات ، ٢٠٠٩. 
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اللجنة احلكومة، يف هذه القضية، على إلغاء مفهـوم         حثت  و. )٣٠("قطع األرض من احلكومة   
على الشيوع أو امللكية لـألرض      يف املمارسة اإلدارية وعلى االعتراف بامللكية       " رب األسرة "

 . ن امللكيةهذان النوعان متشريعات الوطنية لضمان الوتعديل 

ــبط ارذا إوتعد مسألة حصول املرأة على األرض والتحكم فيها بالغة األمهية أيضاً   -٢٨ ت
علـى  اً تقدم يف هذا اجملال أيـض جيري حتقيق و. )٣١(الالئقارتباطاً وثيقاً حبق املرأة يف السكن     

  بني صندوق األمم املتحـدة     ة مشترك ود جه تففي طاجيكستان، أسفر  . املستويات الوطنية 
حكومة طاجيكستان و) اآلن هيئة األمم املتحدة للمرأةيطلق عليه  الذي أصبح   (اإلمنائي للمرأة   

وشركاء آخرين عن تأسيس جملس تنسيقي ملعاجلة قـضايا امللكيـة    ومنظمات غري حكومية
يف الزراعـي   صالح  اإليف إدماج املنظور اجلنساين يف      الرئيسية  املتعلقة بالنساء، تتركز مهمته     

الوطين   تعديالت على بنود قانون األراضي     ة، أجريت سبع  ٢٠٠٤ويف عام   . )٣٢(انطاجيكست
هلذه التعديالت علـى قـانون      اً  ووفق. )٣٣(الذي كان ينطوي على متييز ضد املرأة يف السابق        

حق  شهادات   يف - مبا يف ذلك النساء      -مجيع أفراد األسرة    ذكر أمساء   اً   بات إلزامي  ،األراضي
. )٣٤(دما حتصل األسر على قطع أراض من املزارع اجلماعية الـسابقة          األراضي عن االنتفاع ب 

 إىل جانب احلمالت اإلعالمية وتقدمي املـشورة        ،وخالل بضع سنوات، أدت هذه التغيريات     
القانونية اجملانية ومجع البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس، إىل رفع نـسبة ملكيـة النـساء       

  .)٣٥( يف املائة١٤ إىل ٢من  لألراضي
 والتحكم فيها كموضوع    ضبرزت مسألة حصول املرأة على األر     ويف أفريقيا حيث      -٢٩

واملبادئ التوجيهية لسياسة استغالل األراضي يف       إطار العمل " رئيسي يف املشاورات، يشكل   
الرجل يف  ب هتاحق املرأة يف مساوا   من زاوية   اً  أيضاً  جديداً  إجيابياً  احلديث العهد تطور  " أفريقيا

__________ 

)٣٠( CEDAW/C/LKA/CO/7 ،٣٩ و٣٨، الفقرتان. 
 اللجنـة الفرعيـة     ي، وقـرار  ٢٠٠٥/٢٥جلنة حقوق اإلنـسان     قرار  ،  A/HRC/7/16الوثيقة  انظر أيضاً    )٣١(

 .١٩٩٨/١٥ و١٩٩٧/١٩
)٣٢( Mirzoeva, Viloyat, “Gender Issues in Land Reform in Tajikistan”, in Economics and Rural 

Development, Vol. 5, No. 2, 2009, p. 23. 
قـانون األراضـي   املعدِّل لقانون ال من ٧١ و)٧(٦٨ و)١(٦٨و، )٤(٦٦و،  ٤٧و،  )ج(٣٧ و )أ(١٥املواد   )٣٣(

 .٢٠٠٤جلمهورية طاجيكستان، 
 .٢٠٠٤مجهورية طاجيكستان، يف قانون األراضي املعدِّل لقانون المن ) أ(١٥املادة  )٣٤(
 Women’s Land and Property Rights. See also: Non-governmentalهيئة األمـم املتحـدة للمـرأة،     )٣٥(

Organizations of Tajikistan, Tajikistan Shadow Report on the Realization of the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Dushanbe, 2006, pp. 14-15. 
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 والتحكم فيها، ملا حيتوي عليه من أبواب حمددة عن تعزيز حقوق املرأة             األرضاحلصول على   
 .)٣٦(ضيف متلك األر

احلـق  : االعتبارات اجلنسانية تراعي  يةقوانني وسياسات وبرامج إسكان     -ثالثاً  
  يف السكن الالئق من منظور املساواة بني اجلنسني

ـ اً  سياسات إجنـاز  ميثل كل تطور من هذه التطورات يف القوانني وال           -٣٠ ينبغـي  اً  هام
بيد أن النساء يف مجيع أحناء العامل ما زلن يواجهن عوائق قانونية وعملية حتـول               . بهاالحتفاء  

ال يزال هنـاك    وفيما يتعلق حبق املرأة يف السكن الالئق،        . دون إعمال هذا احلق ومتتعهن به     
ة األطر التشريعية الوطنية مع     لضمان تبين معايري حقوق اإلنسان ومواءم     الكثري مما جيب عمله     

وباإلضافة إىل ذلك، ال بد من معاجلة التوترات املفاهيميـة          .  بشكل فعال  تلك املعايري الدولية  
املنطبق على إعمال احلقوق األساسية الـواردة يف        (من جهة    "اإلعمال التدرجيي "القائمة بني   

االلتزام الفـوري للـدول     و )فيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا      
على النحو املكفول يف    (بضمان متتع املرأة حبقوقها يف عدم التمييز واملساواة من جهة أخرى            

عن املعاهـدات األخـرى       العهد واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فضالً         
 ).ذات الصلة

قها حبمتتع املرأة   اليت تعيق   ية  اتسياسزالة احلواجز القانونية وال   ومثة ضرورة واضحة إل     -٣١
اسـتباقي حمـدد   قوانني وسياسات وبرامج تأخذ بنهج ب هايف السكن الالئق، واالستعاضة عن 

متنح ية على املستويات الوطنية واإلقليمية      اتوضع تدابري تشريعية وسياس   وال بد من    . األهداف
لدول واجلهات الفاعلة األخرى ذات     ساعدة ا ومل. ق املرأة يف السكن الالئق    حل  صراحةً األولوية

ـ ةاملقررتنتهز  ،  االعتبارات اجلنسانية تراعي  وضع قوانني وسياسات وبرامج     الصلة يف     ة اخلاص
فيما نساين اليت يتعني مراعاهتا     اجلبشأن جوانب املنظور    هذه الفرصة لتقدمي بعض التوجيهات      

 .لالئقن احلق يف السكيتعلق ب

 أمن احليازة    

من عناصر احلق يف السكن الالئق، احلماية       اً  أساسياً  احليازة، بوصفه عنصر  يتيح أمن     -٣٢
. عن احلماية من املضايقات وغريها مـن التهديـدات          القانونية من اإلخالء القسري، فضالً    

ألنه يفترض أن يتحقق من خالل      اً  وثانوياً  هشما يكون أمن احليازة، بالنسبة للنساء،       اً  وكثري

__________ 

، األفريقـي التنميـة    ، ومـصرف  نة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا    وجل ،مفوضية االحتاد األفريقي  احتاد   )٣٦(
" Framework and Guidelines on Land Policy in Africa: Land Policy in Africa: A Framework to 

Strengthen Land Rights, Enhance Productivity and Secure Livelihoods "   ،ثيوبيـا  إأديـس أبابـا
 ).٢٠١٠سبتمرب /أيلول(
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لكن أمن احليـازة    . االبنسواء الزوج أو األب أو األخ أو         -رأة بالرجل   العالقة اليت تربط امل   
فالكثري من النـساء  .  بسهولةثغرات احلمايةفيها تظهر اليت  احلالة   هيف هذ يبقى دون املستوى    

أو وفاة  عالقتهن بأحد أعضاء األسرة من الذكور بسبب ال       يصبحن على الفور مبجرد انقطاع      
حرمن ُي"وحيصل ذلك، كما نعلم، مع األرامل اللوايت . ترك بيوهتنعرضة لالضطرار لالطالق، 

يتعرضن للعنف املرتيل، حيـث    اللوايت  نساء  البعد وفاة أزواجهن، ومع     باستمرار  " من املرياث 
 .ضدهااإلساءة  مبرتكب اعلى عالقتهاً يصبح الوضع السكين للمرأة متوقف

سري اجلماعية اليت تقوم هبا سلطات      وباإلضافة إىل ذلك، تؤثر عمليات اإلخالء الق        -٣٣
، ٢٠٠٠ففي عام   . )٣٧(على النساء بشكل غري متناسب    اً  الدولة أو جهات فاعلة أخرى أيض     

 :ما يلي املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة آنذاك كتب

ن الـضغوط  إإذ . يبدأ العنف املرتبط باإلخالء القسري قبل عملية اإلخـالء ذاهتـا     
عند أخذ العلم باإلخالء ميكن أن تزعزع جو األسرة وتسبب هلـا            النفسية اليت تنشأ    

وتصبح اإلساءات الشفوية وعمليات الضرب واالغتصاب، بل . (...) صدمة عاطفية
ويزيـد تـدمري البيـوت    . وحىت القتل، من األمور الشائعة خالل عملية اإلخـالء     

باء الـيت قـد    األعمن بني و. (...) واملمتلكات من شدة الصدمة اليت تصيب هؤالء      
تضطر املرأة إىل حتملها بعد عملية اإلخالء اإلصابات ووفاة أفـراد األسـرة ورداءة         

الدعم اجملتمعي عندما يتم النقل بعيـداً       و الفقر واالفتقار إىل املأوى   السكن، بل حىت    
 .)٣٨(عن البلدة األصلية

عـن  الدول  نع  ومن أجل ضمان حق املرأة يف أمن احليازة، من األمهية مبكان أن متت              -٣٤
اليت تلجـأ   ممارسة عمليات اإلخالء القسري، وأن حتمي املرأة من عمليات اإلخالء القسري            

على وجه اخلصوص، ينبغي أن يكون احلـق املـستقل          و. جهات خاصة وأطراف ثالثة   إليها  
معترف به صراحة يف قوانني وسياسات وبرامج اإلسكان، بغض النظر           للمرأة يف أمن احليازة   

، وينبغي بالتايل محاية النساء من عمليـات اإلخـالء          تها الزوجية  العائلي أو حال   عن وضعها 
 .هتاأسرأو حىت أفراد جمتمعها القسري، مبا يف ذلك العمليات اليت ينفذها 

__________ 

 بـشأن  ٢٠٠٤/٢٨يف قرارهـا  أشارت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اليت كانت قائمة يف الـسابق،     )٣٧(
لعمليات اإلخالء القسري   من غريها   بعض اجلماعات أكثر    ه بينما تتعرض    عمليات اإلخالء القسري، إىل أن    

بشكل النساء من مجيع الفئات يتأثرن      "فإن احلقيقة اليت تظل ماثلة أن       االجتماعي والتمييز،   بسبب االستبعاد   
       كـثرياً تنطبـق   دى التمييز القانوين وغريه من أشكال التمييز الـيت          ملغري متناسب يف مجيع الفئات، نظراً       

 احلصول على ملكية السكن، ونظـراً  ، مبا يف ذلك ملكية املنازل واحلق يف      يف امللكية  ملرأةاقوق  فيما يتعلق حب  
انظـر  " واالعتداء اجلنسي عندما يصبحن بال مـأوى      اجلنساين  النساء بشكل خاص ألعمال العنف      لتعرض  

 .A/HRC/4/1 وE/CN.4/2004/48: اًأيض
)٣٨( E/CN.4/2000/68/Add.5 ًوحول هذه املسألة انظر أيضا ،E/CN.4/2006/118. 
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وعندما تكون عمليات اإلخالء مشروعة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنـسان،             -٣٥
 املبـادئ   هملـا تؤكـد   اً  ووفق. ضد النساء حترش  أو  جيوز السكوت عن أي أعمال عنف        ال

األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن عمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية، على الـدول أن       
عدم تعرض املرأة ألي عنف أو متييز قائم على نوع اجلـنس يف سـياق عمليـات                 "تضمن  
 .)٣٩("اإلخالء

احليازة يف سياق العنف املرتيل،     من أجل دعم حق املرأة يف أمن        ووعالوة على ذلك،      -٣٦
كالسماح هلـا   التمتع بأمن احليازة،    من  املرأة اليت تقع ضحية للعنف املرتيل       ال بد من متكني     

ميكـن   بينمـا    - بغض النظر عن سند امللكية أو امللكية الرمسية للمرتل           -باإلقامة يف مرتهلا    
 .ضدها منهاإلساءة إخراج مرتكب 

متتع املرأة باملعرفـة     القوانني والسياسات والربامج اإلسكانية      أن تضمن اً  وينبغي أيض   -٣٧
عمليـة  واملوارد القانونية الالزمة للمطالبة حبقوقها وإلنفاذ هذه احلقوق بفعاليـة يف سـياق      

باحلق يف الوصول إىل املعلومات ذات الصلة، ويف املـشورة          " وجيب أن تتمتع املرأة   . اإلخالء
 ويف اقتراح بـدائل ينبغـي أن تنظـر          ،]اإلخالءعملية  [عملية  الواملشاركة الكاملتني طوال    

النساء الرجال و ستفيد  يجيب أن   " اإلخالء،   لة ويف حا  )٤٠("السلطات فيها على النحو الواجب    
وينبغي أن حتصل النساء غري املتزوجات واألرامل على حقهن         . زم التعويضات من مجيع حُ  اً  مع
 .)٤١("التعويض يف

 اد واملرافق واهلياكل األساسيةتوافر اخلدمات واملو    

توافر اخلدمات واملواد واملرافـق واهلياكـل       لكي يكون السكن الالئق يتطلب األمر         -٣٨
األساسية، مبا يف ذلك خدمات املياه والصرف الصحي؛ وخدمات التدفئة والتربيد واإلضاءة؛            

  من النفايات؛ فضالً   للتخلصأماكن  ختزين املواد الغذائية و   أماكن  والطاقة؛ ومرافق الغسيل، و   
ومن الضروري مراعاة وجهات نظر النساء يف هذه القضايا بالنظر إىل     . عن خدمات الطوارئ  

يف املرتل، وإىل أهنا تتحمل يف الغالب أعباء غري من الرجل أن املرأة متيل إىل قضاء وقت أطول      
دمات واملواد واملرافق   متناسبة يف األعمال املرتلية اليت تعتمد بشكل مباشر على توافر هذه اخل           

لالعتبارات وهناك سوابق مثرية لالهتمام هلذا النوع من التخطيط املراعي          . واهلياكل األساسية 
وحظـي هـذا   . الذي وضعته مدينة فيينـا  Frauen-Werk-Stadtمشروع  كما يف   ،  اجلنسانية

__________ 

)٣٩( A/HRC/4/18 .املتحـدة للمـستوطنات البـشرية،    انظر أيضاً برنامج األمم " Forced Evictions: Global 
Crisis, Global Solutions) "١٠٥ص ) ٢٠١١. 

ــامج  )٤٠( ــشرية، برن ــستوطنات الب ــدة للم ــم املتح  Forced Evictions: Global Crisis, Global "األم
Solutions) "١٠٣ص ) ٢٠١١. 

 .١٠٨املرجع نفسه، ص  )٤١(
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، اختاره موئل   "من النساء وللنساء  اً  إسكانياً  مشروع" دولية لكونه    بإشادة اإلسكاين   املشروع
 .)٤٢(األمم املتحدة واليونسكو بوصفة من املمارسات الفضلى يف جمال املستوطنات احلضرية

فقد بـات   . االعتبارات اجلنسانية ج تراعي   وتبني قضية املياه بوضوح أمهية اتباع هنُ        -٣٩
ها عندما  أطول من الرجل كل يوم على مجع املاء هلا ولعائلت         اً  املرأة تقضي وقت  اليوم مؤكداً أن    

نوب أفريقيا جللب املاء ألسرهن     جيف  وتقطع النساء جمتمعات    . يف املرتل اً  ال يكون املاء متوفر   
ولذلك، ميكن للدول أن تغري وضع      .  القمر إىل رحلة   ١٦مسافة تعادل   كل يوم   اً  وإياباً  ذهاب
 يف إيصال امليـاه     ةاالعتبارات اجلنساني يراعي  اً  إىل األفضل عندما تعتمد هنج    اً  كبرياً  ة تغيري أاملر

  .)٤٣(وإدارهتا
بـشكل غـري    يقعـن   كما نرى تأثري عدم وجود مرافق صحية على النساء اللوايت             -٤٠

وقد أبرزت . لالعتداءات اجلنسية يف طريقهن الستخدام هذا النوع من املرافق      عرضة  متناسب  
 : جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية ما يلي

راعاة احتياجات اجلنسني عند اختاذ مبادرات تتعلق بالـصرف         من األمهية مبكان م   "
ة من الناحية اجلنسانية يف اخلطط ويف هياكـل         نالصحي وينبغي تشجيع الُنُهج املتواز    

وبتصميم ووضع مرافق صحية قريبة من املنازل، ميكن تقلـيص حـاالت            . تنفيذها
يف العـراء بعـد     طرارهن لقضاء حاجتهن    اضالعنف اليت قد تتعرض هلا النساء عند        

  .)٤٤("لظالمحلول ا
اخلتامية أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف مالحظاهتا           ،  وبالفعل  -٤١

حالة النساء والفتيات الـاليت يعـشن يف        "عن قلقها إزاء    كينيا،  اليت أصدرهتا مؤخراً بشأن     
هن خطر التعرض للعنف اجلنـسي      األحياء الفقرية يف املدن ويف املستوطنات العشوائية ويواج       

واحلرمان من الوصول إىل املرافق الصحية املالئمة، مما يزيد من احتمال تعرضـهن للعنـف               
 .)٤٥("اجلنسي ويؤثر سلباً على صحتهن

__________ 

مبـان مـن    شقة يف ٣٥٧ هكتار حيث مت بناء  ٢,٣مساحتها  تبلغ  املشروع األصلي على قطعة أرض      أقيم   )٤٢(
اليت  مببادرة من مكتب املرأة التابع ملدينة فيينا، على أساس التصاميم            ١٩٩٧ و ١٩٩٢عدة طوابق بني عامي     

 .املناظر الطبيعيةخمتصة يف ختطيط بالتعاون مع وضعتها أربع مهندسات معماريات 
  Women "، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،     باألمم املتحدة  باملرأةلنهوض  اشعبة  : انظر يف مجلة أمور    )٤٣(

and Water ")٢٠٠٥فرباير /شباط.( 
). ٢٠٠٦(" Gender, Water and Sanitation: A Policy Brief "،املعنية باملوارد املائيـة األمم املتحدة جلنة  )٤٤(

باملنظور اجلنساين   بني الوكاالت املعنية     املشتركةاألمم املتحدة    فرقة عمل    ملخص السياسات هذا  وقد وضع   
والـشبكة   املعنية باملوارد املائيـة   األمم املتحدة   جلنة  كل من   يشارك فيه    برنامج فرعي    ياملياه، وه وشؤون  

املاء مـن أجـل     "لعقد الدويل للعمل،    املشتركة بني الوكاالت املعنية باملساواة بني اجلنسني، وذلك دعماً ل         
 .٤٤ و٤٣، الفقرتان، A/HRC/12/24: انظر أيضا. ٢٠١٥-٢٠٠٥، "احلياة

)٤٥( CEDAW/C/KEN/CO/7 ٤٣، الفقرة. 
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يف أماكن يسهل وصول املـرأة      واملرافق الصحية   أن تكون نقاط توزيع املياه      جيب  و  -٤٢
ضمان لو. الصحةحقها يف   عن    لصرف الصحي، فضالً  يف املياه وا  املرأة  ضمن حق   مبا ي ،  إليها

اتبـاع  يتعني  ،  امج اإلسكانية احتياجات املرأة بشكل كاف     والسياسات والرب  واننيقالمراعاة  
كـي  يف مجيع مراحل وضع السياسات والربامج،       يشرك املرأة   قائم على حقوق اإلنسان     هنج  

.  اخلاص هبا  سياق االجتماعي والثقايف  لاليت حتتاجها يف ا   أنواع املوارد    أكثر   تديل بدلوها حول  
 جنة الدائمـة املـشتركة بـني       اليت وضعتها الل   أبرزت املبادئ التوجيهية  على سبيل املثال،    ف

يف يف أعقاب الزلزال الذي ضرب هـاييت        املسائل اجلنسانية   بشأن معاجلة   مؤخراً  الوكاالت  
 تعىن بقضايا املياه والـصرف      اليتالفاعلة  اجلهات  أن يتعني على     "٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

الصحي للتأكـد مـن أن      الصرف  مرافق  موقع  الصحي أن تستشري النساء والفتيات بشأن       
مـن  أن تكون هذه املرافق مضاءة بشكل جيد، ومن إمكانيـة إقفاهلـا             و ؛آمن اإليهالطريق  

 .)٤٦("اخلصوصيةالداخل لضمان 

 املوقع    

أماكن العمـل   الوصول إىل   مكان يتيح   جيب أن يكون يف     اً،  السكن الئق كي يكون   ل  -٤٣
وخدمات الرعاية الصحية واملدارس ومراكز رعاية األطفـال واملرافـق االجتماعيـة            املمكنة  
هذه املوارد بسبب التمييز    إىل  إذا مل يكن يف مقدور النساء الوصول فعلياً         ومع ذلك،   . األخرى

هلا أية فائدة عملية هلـؤالء النـساء        يكون  اجلنساين أو لعدم مراعاة االعتبارات اجلنسانية، فلن        
ولذلك، جيـب أن متكِّـن   . تكن موجودةالاليت سيظللن مستبعدات كما لو أن هذه املرافق مل        

املـوارد  هذه  االستفادة من   من  اً  لنساء والفتيات أيض  ا يةاإلسكانالقوانني والسياسات والربامج    
 .للنساء والفتياتاً افرة ومتاحة متامومتو كافيةاجملتمعية على حنو متساو مع الذكور كأن تكون 

، وترتيبـات   مكانـه وحتديـد   ملوقع  اختطيط  "يف هذا الصدد، وجد الباحثون أن       و  -٤٤
العمل املـزدوج   ، وتصميم املرافق اجملتمعية ميكن أن تكون حامسة يف ختفيف عبء            اتاخلدم

حول منازل عدة ع يجتم مبا يتيحوقع املعلى سبيل املثال، ميكن ختطيط     ف. ملرأةامللقى على عاتق ا   
غري رمسيـة لرعايـة     جمتمعية  هذا التصميم ترتيبات    تاح  ، أ ]السلفادور[في  ف. منطقة جمتمعية 

عمـل  فـرص ال احلصول على وفيما يتعلق ب. )٤٧("إجيادها من دونهكان من الصعب األطفال  
فبما أن  : ةكان السكن بالنسبة لعمل املرأ    األمهية اخلاصة مل  اً  ن أيض و الباحث ، أبرز وسبل العيش 

الذهاب إىل العمل واملسافة اليت يقطعنها للوصول       تكلفة  فإن  ،   من الرجال  يكسنب أقل النساء  

__________ 

 ٢١(" Importance of Gender Issues in the Haiti Emergency " بني الوكـاالت ةاملشتركاللجنة الدائمة  )٤٦(
 ).٢٠١٠يناير /الثاينكانون 

املركـز  ، "Low-Income Housing: A Woman’s Perspective"خـاراميلو  وسيسيليا ليسات . مارغريت أ )٤٧(
 .١٨الفقرة ، )١٩٨٤أبريل /نيسان(الدويل لبحوث املرأة 
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الوصـول إىل   مث إن سـهولة     ،  إىل مكان العمل ال تشجعان على االستمرار يف عمل نظامي         
 .)٤٨(جملاالت العمل التقليدية غري النظاميةاألسواق أمر حيوي بالنسبة 

  لتكاليفالقدرة على حتمل ا    
بيد أن تعريف الكلفة    . مقدوراً عليها تكلفته  كون  تجيب أن   اً،  السكن الئق كي يكون   ل  -٤٥

على أهنا  التكلفة  هذه  اعتبار  ال ميكن   اجلنس و املقدور عليها ليس حمايداً بل خيتلف حبسب نوع         
قل أملتوسط  يف مجيع أحناء العامل، تكسب يف ا      فالواقع أن املرأة،    . نساء والرجال واحدة بالنسبة لل  

ليست لديها الفرص نفـسها     ، و خالل حياهتا أقل  بالتايل معاشات تقاعدية    م  تراِكومن الرجل،   
 يترك مسألة احلصول على السكن لألسـواق        يف عامل و. لوصول إىل املوارد املالية بشكل عام     ل

قد ما ميكن أن يكون مقدوراً عليها للرجل العادي         فإن  يف كثري من األحيان،     ورؤوس األموال   
إىل يوروستات  خلصت  في أوروبا، على سبيل املثال،      ف. ال يكون كذلك بالنسبة للمرأة العادية     

بنـسبة  بني مرتبات الرجال ومرتبات النساء ما زالت مستمرة وقدَّرهتا يف املتوسط            الفجوة  أن  
 .)٤٩(يباألورومن الدول األعضاء يف االحتاد  ة دول٢٧ يف املائة يف ١٧,٥
التفـاوت   مراعاة   القدرة على حتمل التكاليف   م، عند حماولة تعريف     ولذلك من امله    -٤٦

تخـصيص  لفرص احلصول على املوارد املالية، وإعطاء األولوية        بني اجلنسني يف الدخل ويف      
أي للنساء يف أغلب     تكاليف السكن،    حتمل لغري القادرين على     حكوميةمساكن اجتماعية أو    

تكلفـة  تعريـف   اً  من املهم أيض  ت االجتماعية،   يف سياق زيادة خصخصة اخلدما    و. األحيان
، مبـا يف    الالئقإعمال احلق يف السكن     بالتكاليف املرتبطة   يف حد ذاهتا حبيث تشمل      السكن  
وينبغي . وما إىل ذلكإمدادات الطاقة، يف   حق يف املياه والصرف الصحي، و       ما يعنيه من   ذلك

 املوارد الالزمة حلـصوهل   إىل ا املرأة  ل  وصو ية اإلسكان ات والقوانني والربامج  سياسأن تراعي ال  
  . قسائم، وما إىل ذلكالأو / مبا يف ذلك القروض واالعتمادات، و-الئق على سكن 

 الصالحية للسكن    

الـيت  من العنف    مبدى احلماية    ،للمرأةبالنسبة  للسكن،  لقد ربط مفهوم الصالحية       -٤٧
االعتبـارات  بطريقـة تراعـي     اته  يف حد ذ  هذا املفهوم   لذلك، جيب تفسري    و. املرتليتيحها  
ـ    جيب أن يكون مفهوم     و. مبا يكفل للنساء سكناً آمناً    ،  اجلنسانية اً الصالحية للـسكن مراعي

لدى وضع  دوار  هذه األ مراعاة  جيب  و. الرعايةيف جمال   اليت تؤديها املرأة    غري املتناسبة   ألدوار  ل
يف أجزاء كثرية مـن  تقوم املرأة،  على سبيل املثال،ف. يةاإلسكانوالقوانني والربامج  سياسات  ال

من امللوثات الـسامة    اً  وتبني أن النساء يتنفسن مزجي    . وجبات الطعام بالطبخ وحتضري   العامل،  
 أو الفحم،   اتروث احليوان يستخدم فيها   الطهي على نار مكشوفة أو يف مواقد تقليدية         عند  

__________ 

 .املرجع نفسه )٤٨(
 ".Gender Equality: the Gender Pay Gap: The Situation in the EU"املفوضية األوروبية،  )٤٩(
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وتـؤدي  . )٥٠(املزمنرئوي  النسداد  أكثر من غريهن لإلصابة بداء اال      اتمعرضوبالتايل فهن   
انبعاثات الدخان هذه داخل املرتل إىل وفاة نصف مليون امرأة كل عام، فيما تعاين ماليـني                

يف و. )٥١(اجلهاز التنفسي من مشاكل صحية بسبب ضعف التنفس وأمراض        األخريات   لنساءا
ـ دراسـة   أظهرت  على سبيل املثال،    اإلصابة بداء االنسداد الرئوي املزمن،      حالة   ت يف  أجري

 الرئوينسداد  داء اال  بسرطان الرئة و   اإلصابةمعدالت  ُيعزى ارتفاع   الصني، حيث    شوانوي،
فض بـشكل   خيمدخنة،  تركيب  ، أن تدابري بسيطة، مثل      إىل إشعال الفحم يف املنازل    املزمن  
 .)٥٢(ضاملرإصابة النساء هبذا كبري 

كن، ولكـن ذلـك      أمر مم  بشكل يراعي االعتبارات اجلنسانية   تصميم املساكن   إن    -٤٨
 : ما يليالنسويةمهتمون باهلندسة املعمارية علماء ويقول . حيدث يف أكثر األحيان ال

يف تصميم سـكنهن    حتكمهن  فإن  بيوهتن،  بالنساء  العالقة اليت تربط    على الرغم من    "
ن من الرجال، ويف حالـة      ون واملخطط ون املعماري واملهندسما يكون   فعادة  . ضئيل

وقتهم يف  ليس هؤالء ممن يقضي بالفعل معظم       احمللية،  ا السلطات   املساكن اليت تبنيه  
ظروف احلياة يف شقق املباين     اليت تتحمل   واملرأة هي   .  اليت يصمموهنا  الشقق واملنازل 

يف شقق ال توجـد     للعب، و مفتوحة  مساحات  ال تتوفر فيها    عقارات  يف   و الشاهقة،
التخريـب  أعمال  الضوضاء و  الثياب، ويعاين ساكنوها من   غسيل  فيها مرافق كافية ل   

والرطوبـة  ضيقة الاملطابخ كما أن   . احملالت ووسائل النقل  من صعوبة الوصول إىل     و
والكـثري مـن    طرية  اخلظلمة و امل، والسالمل   واملصاعد املعطلة اجلدران،  وقلة مساكة   

ذات  األطفال الصغار    السلبيات األخرى اليت جتعل من مهمة االهتمام بالبيت وتربية        
 .)٥٣("ضاعفة وتتطلب الكثري من الوقتصعوبة م

على بالتأكيد  يشجع  ميكن أن    تصميم املساكن يف حد ذاته    ومن األمور اإلجيابية أن       -٤٩
علـى  ومن األمثلة   . )٥٤(ه واستخدام بالفضاء الداخلي التمتع  يف  قدر أكرب من املساواة     حتقيق  
 على وجه اخلـصوص     ، يذكر جنساينمن منظور   املرتيل  الفضاء  حول  ديدة  التفكري اجل طرق  

مرنـة غـري    استخدام املنازل بطريقة    مثال تصميم املشاريع السكنية الذي يسعى إىل تشجيع         
ميكـن أن   لعمل داخل املـرتل     حيز شخصي ل  أن إجياد   على سبيل املثال،    ،  ومن ذلك . هرمية

__________ 

 ).٢٠٠٨مايو /أيار(مرض الرئة االنسدادي املزمن، : ٣١٥ رقم  وقائعصحيفةمنظمة الصحة العاملية،  )٥٠(
 .املرجع نفسه )٥١(
)٥٢( Chapman, Robert S., He, Xingzhou, Blair, Aaron E., & Lan, Qing (2005). “Improvement in 

household stoves and risk of chronic obstructive pulmonary disease in Xuanwei, China: 

retrospective cohort study” British Medical Journal 2005, 331١٠٥٢-١٠٥٠رات ، الفق. 
)٥٣( Sophie Watson and Helen Austerberry, “A Woman's Place: A Feminist Approach to Housing in 

Britain”, Feminist Review (1981) 8 ٦٢ على ٤٩، الفقرات. 
 .ةديدي ملا قدمته من مساعدة يف إعداد هذه الفقرشكر خاص لغراسييال  )٥٤(
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 ومثة. املرتلمن  مدرة للدخل   بأنشطة  يقمن  غلب أن   وناً للنساء اللوايت يرجح على األ     يكون ع 
 الـيت  تصميم املطـابخ يتصل بوبعض السياسات يف  تهميكن مالحظلالهتمام مثري تطور آخر   
تصميم املـساكن  ف. ضيقة ومنفصلة  ،يف كثري من األحيان   لإلناث وتكون،   اً  حيزاً  تعترب تقليدي 
عن تقاسم أكثر     األسرة، فضالً ندماج داخل   ميكن أن يعزز بقدر أكرب اال     جنساين  من منظور   

ل فـتح الفـضاءات واسـتخدامها       ة بني املرأة والرجل من خال     يؤوليات األسر للمساً  إنصاف
 . استخداماً مشتركاً

 احلصول على سكنإمكانية     

أن تعكس السياسات   أيضاً  املهم  ، من   لضمان حصول مجيع فئات النساء على سكن        -٥٠
للـوايت  وابشكل خاص   املعرضات للحرمان    احتياجات النساء    يةاإلسكانوالقوانني والربامج   

والنساء اللوايت ليس ثليات، امل واملسنات، و،، مبا يف ذلك األراملمتعدد اجلوانباً  يواجهن متييز 
علـن أسـرهن   اللوايت يُ النساء  األمهات العازبات و  ، و املعوقات، واملهاجرات، و  لديهن مأوى 

اإليـدز  /فريوس نقص املناعة البـشري    مثل   مزمن   واملصابات أو املتأثرات مبرض   ،  لوحدهن
عـامالت  ولغويـة،   /إثنية/إىل أقليات عرقية  املنتميات  ، والنساء   العقليةواضطرابات الصحة   

  .، واملشردات، واألمياتاملشتغالت باجلنساملنازل، و
ات صـعوب و منازهلنخطر فقدان لتمييز املتعدد اجلوانب املعرضات لالنساء  وتواجه  -٥١
 بفريوس نقص   اتاملصابالنساء   حالة   يفو.  يف احلصول على سكن مالئم يف املقام األول        أكرب

أصعب العوائق   "املدافعون عنهن كيف أن    فقد بّين    اإليدز، على سبيل املثال،   /املناعة البشري 
عدم قدرهتا علـى    تتمثل يف   اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشري   اليت تواجهها املرأة املصابة ب    

، ال سـيما يف     هـا إفقاري إىل   قد يـؤد  إدارة املمتلكات   عن التملك و  عجز املرأة   ف. التملك
 اإليـدز /فريوس نقص املناعة البشري   النساء والفتيات املصابات ب   إىل إذالل   متيل  الثقافات اليت   

اإلصـابة  تتعرض املرأة بعد وفاة قرينها، بسبب     ،  احلاالتالعديد من   ويف  . اإلعراض عنهن أو  
ممتلكاهتا من  احلرمان   إىل   ،باإليدزإصابته  أو الكشف عن    اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشري   ب

من قبل أهل قرينها اً، من أطفاهلا أحيانحىت حترم و رزقها وسبل املرياثيف  هاحقمن الزوجية و
ـ حـصول   قد يكون   ذلك،  لو. )٥٥("الذين ال يتورعون عن طردها عنوة من مرتهلا        صابات امل

 لتحـسني   ةمبثابة وسيلة أساسـي   سكن واألرض   العلى  اإليدز  /بفريوس نقص املناعة البشري   
على أن قدرة املرأة على التخفيف من حدة اآلثار السلبية لإليـدز             أدلة متزايدة    ومثة. هتنحيا

بل أن من شأن التمتع هبذا احلق أن يـساعد   ،  عليها تزيد كلما أُعمل حقها يف السكن الالئق       
االقتـصادي  األمـن  اإليدز من خالل تعزيـز     /انتشار فريوس نقص املناعة البشري    على منع   

__________ 

 Shelter from the Storm: Women’s Housing اإلخـالء،  عمليات السكن ومكافحةقوق املعين حبركز امل )٥٥(

Rights and the Struggle against HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa)  ،٢٠٠٩جنيف.( 
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حتياجات النـساء   ضرورة منح األولوية ال   هذا املثال   ويبني  . )٥٦(للمرأةالتمكني االقتصادي   و
 .ات بشكل خاص واحملروماتاملهمش

  الثقافيةمالءمة السكن من الناحية    
املـرأة  رغـم أن    التنوع الثقايف،   يتيح السكن املالئم من الناحية الثقافية التعبري عن           -٥٢

من املشاركة اهلوية الثقافية وتلك من تشكيل حبيث ال تتمكن ان، ، يف كثري من األحيمستبعدة
مسموعاً وآراؤها مرعية   صوت املرأة   لكي يكون   و. صنع القرار التقليدية الثقافية ل  ياكل  يف اهل 
الـسكن  معـىن   ، جيب أن تكون املرأة قادرة على املشاركة بفعالية يف حتديد             هذه العملية  يف

احتياجاهتـا  تلبية السكن لـيس     ضمان  على  ، و  هبا ياق اخلاص سالضمن  و ااملالئم بالنسبة هل  
، ذلكحقيق  ولت.  واملساواة والكرامة  حاجتها لالستقاللية اً  حسب، بل وأيض  فالعملية واملادية   

 .ضوتفسري املعايري الثقافية املتصلة بالسكن واألر     رساء  يف إ إىل املرأة كشريكة    نظر  جيب أن يُ  
 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرياملتعلقة بنية واألخالقية لمسائل القانولشبكة كينيا وتقود 

يف محاية حقوق املـرأة، مبـا      يف  لالستفادة من اهلياكل الثقافية     اً  ُتبذل خصيص مبتكرة  اً  هودج
 .)٥٧(ذلك حقها يف السكن الالئق

 الثغرات يف التنفيذسد   -رابعاً  

املراعيـة للمنظـور     يةاناإلسـك وانني والسياسات والربامج    قوالتشريعات  ليست ال   -٥٣
جيدة يف قوانني وسياسات فحىت يف األماكن اليت وضعت فيها  . وىلاألطوة  اخلسوى  اجلنساين  

ـ اً  يتمثل يف تطبيقها تطبيق   كبري  هذا اجملال، ال يزال هناك حتد        . يف املمارسـة العمليـة    اً  تام
ل عملية التـشاور    خالاتضح  يف الواقع،   و. من حيث التنفيذ  اً  ال يزال التقدم بطيئ   لألسف،  و

أن املعايري االجتماعية والعرفية التمييزية ال تزال تعيق متتع املرأة حبقهـا يف             ذا التقرير   املتعلقة هب 
  .السكن الالئق حىت يف األماكن اليت توجد فيها قوانني جيدة

املواقـف  يف  متجذرة يف الثقافـة و    يصعب سدها ألهنا    الثغرات املوجودة معقدة و   و  -٥٤
اليت ال تويل أمهيـة     وجود نظم ضعيفة أو نظم      ن  ع  االجتماعية التمييزية، فضالً  واملمارسات  

بشكل القائمة  ال تربز العوائق    تقدم يف إعمال هذا احلق، و     واليت تؤخر حتقيق أي     اجلنس  لنوع  
مثة  و ؛السياساتتطبيق  القوانني و إلنفاذ  عادية  أكثر من جهود    التحديات  وتتطلب هذه   . فعلي

__________ 

 Richard S. Strickland, “To Have and To Hold: Women’s Property and Inheritance Rights in: انظر )٥٦(

the Context of HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa” )لمركـز الـدويل لبحـوث املـرأة    ورقة عمل ل 

 ).٢٠٠٤يونيه /حزيران(
 Guide on"، اإليـدز /فريوس نقص املناعـة البـشري  املتعلقة بلمسائل القانونية واألخالقية لشبكة كينيا  )٥٧(

Working With Cultural Structures to Resolve Disputes" ،)٢٠١٠ديسمرب /كانون األول.( 
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حتقيـق  أمناط ثقافية، وميكن  التغيريات إىل هذههبدف حتويل جراءات إضافية اختاذ إحاجة إىل   
إنفـاذ القـانون    كذلك من خـالل     ، و التوعية وتثقيف اجلمهور  من خالل اجلمع بني     ذلك  

  .امليزانيةحمددة تتعلق باعتماد تدابري عرب واملساعدة القانونية، وتوفري املوارد املناسبة 

  وراجلمهوتثقيف توعية ال  -ألف  

لنـهوض  يف ا حامسة  أمهية  يف جمال حقوق اإلنسان     اجلمهور  التوعية وتثقيف   تكتسي    -٥٥
. على مستويات متعـددة   االضطالع هبما   يف السكن الالئق، وجيب     حبقها  تمتع املرأة الفعلي    ب

هذه النقطـة   املناطق على    من خمتلف البلدان و    ةاإللكترونياملشاورات  أكد املشاركون يف    فقد  
اإلنسان علـى   للتثقيف يف جمال حقوق     من الواضح أن مثة حاجة      "أنه  مالحظني  ،  عدة مرات 

حق أساسي من حقوق    الالئق على أنه    السكن  ُينظر إىل احلق يف     مجيع مستويات اجملتمع حىت     
 موجهة إىل النساء وإىل     إىل محالت إعالمية  أننا يف حاجة    "، و " وُيقبل على هذا النحو    اإلنسان

القضاة على  السياسات وضباط الشرطة و   تدريب مقرري   أن  و... . اًيف السلطة أيض  هم  من  
 . ..." مفقود هو اآلخر إىل حد كبرياملرأة يف األرض والسكنحقوق 

عامـة  توعية تستهدف   ومحالت  برامج  إطالق  ال بد من    ثغرات،  هذه  إذ لوحظت     -٥٦
هـذه  غي أن تشجع   وينب. واملنتشرة على نطاق واسع رمبا     ،املواقف التمييزية ملواجهة  اجلمهور  

يف مجيع املسائل املتـصلة بالـسكن       والرجل  املساواة بني املرأة     هبمة على    الربامج واحلمالت 
عالمية، اإلمالت  من خالل احل   ككل،اجملتمع  يف  املواقف التمييزية   هذه  واألراضي ومكافحة   

 .املنتديات العامةهذه القضايا يف ، ومناقشة تثقيف اجلمهورو

يف أوساط فئات هامـة مـن   ق املرأة يف السكن الالئق حبالوعي ذكاء  إاً  وينبغي أيض   -٥٧
واملـشرعون؛ واحملـامون،    ،  الدينيون والعرفيـون  ن و و، مبا يف ذلك الزعماء التقليدي     اجلمهور

 ؛ وسلطات إنفـاذ القـانون     ؛وأعضاء السلطة القضائية  واملدافعون القانونيون عن هذا احلق،      
والعـاملون   املعنية بالقضايا اجلنسانية؛  الوزارات  ون؛  ون اإلداري ووسلطات اإلسكان واملوظف  

 أن تكـون    وينبغي. الزراعيصالح  اإلأو  /واضي  األرباملتعلقة  سياسة  الأو تنفيذ   /وضع و على  
على املعايري اليت حتمي حق املرأة يف السكن الالئق         وعي كامل ب  ل فئة من هذه الفئات على       ك

 .يف القانون الدويللصلة املنصوص عليها ذات اعن املعايري  املستوى احمللي، فضالً
يف املعتـرف بـه     علـى النحـو      يف السكن الالئق،     اقهحباملرأة  توعية  اً  وجيب أيض   -٥٨

وال بد من السعي احلثيث     .  على حد سواء   إطار حقوق اإلنسان الدولية   يف  التشريعات احمللية و  
بيد أنه  . مجيع اجلوانب ق من   هذا احل نطوي عليه   يا  إدراك املرأة مل  هذا احلق لضمان    حنو تعزيز   

معرفة من    املرأة فعالً حىت تتمكن   " احلقوقبتوعية  ال"الذهاب إىل أبعد من     اً  من الضروري أيض  
حبقوقها ومساءلة اجلهات اليت تنتهك هـذه  املطالبة هتا يف ملساعداً حملياخلدمات املتوفرة وفهم  
كـي  عد على طاولة صنع القـرار    مقهلا  ، جيب أن يكون     بعد توعية املرأة حبقوقها   و. احلقوق

بوضع وصوغ وتنفيـذ    يف مجيع اجلوانب املتعلقة     املشاركة الفعالة واجملدية    تكون قادرة على    
  .امج اإلسكانيةربال ونيانوقالسياسات وال
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   على النحو املالئملقانون واملساعدة القانونيةاضمان إنفاذ   -باء  
لنظام وصول املرأة إىل ا   ن املهم تيسري    مسليم،  إنفاذ القانون وتطبيقه بشكل     ضمان  ل  -٥٩

ماية حق  أن يكون مصمماً خصيصاً حل    و،  وأن يراعي هذا النظام االعتبارات اجلنسانية     القانوين  
ملرأة على مساعدة قانونية    الضروري أن حتصل ا   يف هذا الصدد، من     و. املرأة يف السكن الالئق   

كمـا  .  يف االنتصاف  هادالة وإنفاذ حق  الععلى التماس   ساعدها  مبا ي بتكلفة معقولة   جمانية أو   
أو جهات خاصة   وى قانونية ضد الدولة     تقدمي شك جيب أن تتاح للمرأة، إن أرادت، إمكانية        

أخـرى  انتـهاكات   أو أي     السكن يف جمال جنساين  لتمييز  أو أطراف ثالثة بدعوى التعرض      
 .وأن تنظر يف شكواها تلك حمكمة عادلة ونزيهة يف السكن الالئق، هاقحل
مجيع انتهاكات حقوق   التحقيق يف   يف  احلزم  التزام  لقانون  املالئم ل نفاذ  كما يستدعي اإل    -٦٠

العنف ضد املرأة يف    ارتكاب  ، و  من اإلرث  اإلنسان، مثل عمليات اإلخالء القسري، واحلرمان     
وينبغي تقدمي دعـم كـاف      . حماكمة مرتكيب هذه االنتهاكات ومعاقبتهم    يف  ، و سياق اإلخالء 

يف القضايا الناشئة عـن انتـهاك       رطة العاملة على املستوى احمللي ملساعدة النساء        وحدات الش ل
العنـف  كاالستيالء على املمتلكـات و    ،   احلق اأو االنتهاك احملتمل هلذ   يف السكن الالئق    هن  حق

 . املسروقةن املرتل، واسترداد املمتلكاتعهذه األعمال مرتكب إبعاد املرتيل، مبا يف ذلك 

 امليزانية املناسبة من دعم شكال الأتقدمي   -جيم  

ختصيص دعم كاف    يةاإلسكانات والقوانني والربامج    سياسالتنفيذ  ما يتطلب   اً  غالب  -٦١
ما يكفي من املوارد املالية والبشرية،      ختصيص  ضمان  ول. امليزانية من أجل ضمان الفعالية    من  

 أن  وينبغـي . ء يف االعتبـار   ينبغي استخدام عمليات امليزنة التشاركية اليت تأخذ آراء النسا        
جبميع جوانب  تتصل  لوضع امليزانية   املرأة مشاركة نشطة يف عمليات مفتوحة وشفافة        تشارك  

ينبغـي  كما  . عن خطط استخدام األراضي     ، فضالً يةاإلسكانوالقوانني والربامج    اتسياسال
 اإلسكان وخطط    للميزانية املتعلقة بربامج   مفصل يراعي االعتبارات اجلنسانية   حتليل  استخدام  

حتقيـق املـساواة بـني      فيما يتعلق بتعزيز و   مساءلة الدول   حتسني  لضمان   استخدام األراضي 
  .حقوق اإلنسانمدى امتثاهلا اللتزاماهتا الدولية يف جمال اجلنسني، وكذلك يف 

 االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  

هـذا  ومحاية  ن الالئق   حبق املرأة يف السك   االعتراف  جمال  تقدم يف   حتقيق  واصلة  مل  -٦٢
عدم التمييز، ينبغـي أن تعتمـد الـدول         املساواة و يف  ها  عن حق   ، فضالً ها به ومتتعاحلق  

حنو بيان القوانني   ستراتيجيات  توجَّه هذه اال  وينبغي أن   .  هلذه احلقوق   معززة استراتيجيات
 حنـو  اليت تدعم حق املرأة يف السكن الالئق، وكـذلك           ةالداخليوالسياسات والربامج   
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،  وإعمال هـذا احلـق  حق املرأة يف السكن الالئق حتسني محاية   من أجل   و. يالتنفيذ الفعل 
 . التوصيات التاليةة اخلاصةاملقررقدمت 

قـوانني   مرة أخرى أنه ينبغي للدول أن تضع وتعتمد وتنفذ      ة اخلاص ةاملقررتؤكد    -٦٣
 :ةانيوسياسات وبرامج قائمة على حقوق اإلنسان ومراعية لالعتبارات اجلنس

حبق املرأة يف الـسكن     فيما يتعلق   تعكس املعايري الدولية حلقوق اإلنسان        )أ(  
 عناصر احلق يف السكن الالئق؛ل ا يراعي االعتبارات اجلنسانيةالالئق، وفهم

 تنتهك حق املرأة يف السكن الالئق؛اجلهات الفاعلة اليت ضمن مساءلة ت  )ب(  
 حبقوق املرأة؛توعية المتكني املرأة، من خالل تيسر سبل   )ج(  
بشكل أو املهمشات   /املستضعفات و األولوية الحتياجات النساء    تعطي    )د(  

، والنساء اللوايت لـيس لـديهن مـأوى       ،ثلياتوامل األرامل واملسنات،    نخاص، مبن فيه  
، ن أسـرهن لوحـدهن    علْاللوايت يُ النساء  األمهات العازبات و  ، و املعوقاتواملهاجرات، و 

إىل املنتميـات   والنساء  أو املتأثرات به،    اإليدز  /نقص املناعة البشري  واملصابات بفريوس   
  ، واملشردات؛، واألمياتاملشتغالت باجلنسعامالت املنازل، وواألقليات، 

تصميم وختطـيط وتنفيـذ     اجملدية يف   على املشاركة   اقتدار املرأة   ضمن  ت  )ه(  
 القوانني والسياسات والربامج اإلسكانية؛ورصد وتقييم 

تنفيـذ  تضمن ختصيص الدعم الكايف باملوارد املالية البشرية الالزمـة ل           )و(  
 القوانني والسياسات والربامج ذات الصلة؛ 

حق املرأة يف الـسكن     إلعمال  احلد األقصى من املوارد املتاحة      ختصص    )ز(  
 الالئق؛

مصنفة حسب نوع   و االعتبارات اجلنسانية مجع بيانات تراعي    تنص على     )ح(  
 .يف السكن الالئقحبقها متتع املرأة الفعلي مدى تفيد يف تقييم أن ن وميكاجلنس 

باألسرة والـزواج   املتصلة  احمللية  تلغي التشريعات   الدول أو   أن تعدل   أيضاً  ينبغي    -٦٤
يف مجيـع  على صالحيات متـساوية  حصول النساء والرجال  اليت متيز ضد املرأة، لضمان و

ـ       كذلك  غي  وينب. املسائل املتصلة بالسكن واألرض    اً إلغاء املفاهيم أو املعايري اليت متيز عملي
مفهـوم  مثـل تطبيـق      -اً  ضد املرأة رغم أهنا يف ظاهرها مفاهيم أو معايري حمايدة جنساني          

  ."األسرة رب"
لدول على التمييز ضد النساء والفتيات يف مجيع املسائل املتعلقة          أن تقضي ا  نبغي  ي  -٦٥

. اإلرث على قدم املساواة مع الرجـال والفتيـان         من   لتمكينهن من االستفادة  باملرياث،  
مع احلق  واملمارسات السائدة   تطبيق القانون العريف    عدم تعارض   ينبغي أن تكفل الدول     و

، مبا يف ذلك يف املسائل املتصلة       مع الرجال والفتيان  األساسي للنساء والفتيات يف املساواة      
 .املرياثكبالسكن واألرض، 
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املرأة أن حتمي   عن ممارسة عمليات اإلخالء القسري، و     ن متتنع   أب على الدول    جي  -٦٦
جيـب  و. الثالثـة اجلهات اخلاصة واألطراف    اليت تقوم هبا    عمليات اإلخالء القسري    من  

ويف معاقبة  اإلخالء   اليت تتعرض هلا املرأة يف سياق عمليات         العنفالتشدد يف منع أعمال     
 .مرتكيب هذه األعمال

العاملـة علـى    تقدمي دعم كاف لوحدات الشرطة      اً  أيضل  نبغي أن تكفل الدو     -٦٧
مبا يف ذلك ، ف املرتيلضحايا االستيالء على ممتلكاهتن والعنملساعدة النساء املستوى احمللي 

وينبغي أن تـضمن     .متلكات املسروقة امل واسترداد ن املرتل، عيب هذا العنف    إبعاد مرتك 
يسهل وصول النـساء إليهـا، وأن       ئ  توفري مالجئ خمصصة حلاالت الطوار    أيضاً  الدول  

االنتقاليـة  ساكن  ملاتضمن متكُّن النساء من ضحايا العنف املرتيل من االستفادة من برامج            
  . ملساكن االجتماعيةاوبرامج 

يف أمن   صراحة حبق املرأة     يةاإلسكانينبغي أن تقر القوانني والسياسات والربامج         -٦٨
  . تها الزوجيةأو حالوضعها العائلي بغض النظر عن احليازة، 

على الشيوع  بامللكية  اً  ية أيض اإلسكانينبغي أن تقر القوانني والسياسات والربامج         -٦٩
املوارد للمرأة وتوفري   األمية القانونية   حمو  ضمان  مع  ألرض،  للسكن وا أو امللكية املشتركة    

 . بفعاليةهاوإنفاذحبقوقها مطالبة هلا للالقانونية الالزمة 
ومرافـق  احتواء املنطقة السكنية على نقاط لتوزيع املياه        تكفل الدول   ينبغي أن     -٧٠

يف امليـاه والـصرف     املـرأة   ضمن حق   مبا ي ،  يف أماكن يسهل وصول املرأة إليها     صحية  
وينبغي أن تكفل الدول وجود السكن يف موقع يتيح . الصحةحقها يف عن  الصحي، فضالً

 الصحية واملدارس ومراكز رعاية األطفال وخدمات الرعايةأماكن العمل   إىل  املرأة  وصول  
تكون غري متييزية ومالئمة ومتاحة ويسهل وصـول        وحبيث  ،  واملرافق االجتماعية األخرى  

  .النساء والفتيات إليها بشكل كامل
يف الدخل  املقدور عليه مجيع الفوارق اجلنسانية      ينبغي أن تراعي تعريفات السكن        -٧١

تخصيص مـساكن   لإعطاء األولوية   أن تنص على    والية،  ويف فرص الوصول إىل املوارد امل     
الدول كفل  وينبغي أن ت  . تكاليف السكن حتمل   لغري القادرين على     حكوميةاجتماعية أو   

 املوارد الالزمة حلصوهل  إىل ا املرأة  وصول   ية اإلسكان ات والقوانني والربامج  سياسإطار ال يف  
  .قسائم، وما إىل ذلكالأو / مبا يف ذلك القروض واالعتمادات، و،الئقعلى سكن 

 أن تعمل الدول جاهدة على حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع املسائل       ينبغي  -٧٢
مالت من خالل احل  ،  ككلاجملتمع  يف   ومكافحة املواقف التمييزية     ضاملتصلة بالسكن واألر  

  .نتديات العامةاملهذه القضايا يف ومناقشة وأنشطة التوعية ، تثقيف اجلمهورعالمية، واإل
فئات حمددة، الوعي حبق املرأة يف السكن الالئق يف أوساط أن تذكي الدول ينبغي   -٧٣

 واملشرعون؛ واحملامون، واملدافعون    ؛مبا يف ذلك الزعماء التقليديون والدينيون والعرفيون      
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القانونيون عن هذا احلق، وأعضاء السلطة القضائية؛ وسلطات إنفاذ القانون؛ وسـلطات            
؛ والعـاملون علـى     بالقضايا اجلنسانية سكان واملوظفون اإلداريون؛ والوزارات املعنية      اإل

  .أو اإلصالح الزراعي/باألراضي واملتعلقة سياسة الأو تنفيذ /وضع و
لضمان النساء يف السكن الالئق    حق  حنو تعزيز   اً  حثيثاً  تسعى الدول سعي  ينبغي أن     -٧٤

ـ اخلدمات املتوفرة   ق ومعرفتها ب  هذا احل نطوي عليه   يا  إدراك املرأة مل   هتا يف  ملـساعد اً  حملي
بتكلفـة  جمانية أو ملرأة على مساعدة قانونية وينبغي أن تضمن الدول حصول ا    . بهاملطالبة  
  .عندما ُينتهك حقها يف السكن الالئقالعدالة على التماس ساعدها مبا يمعقولة 

واللجنـة  لتمييز ضد املـرأة،     املعنية بالقضاء على ا   اللجنة   ة اخلاص ةشجع املقرر ت  -٧٥
مشورة معيارية  يف تقدمي   ستمرار  على اال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     املعنية ب 

وامللكية، ة باملرياث واألرض    ا يف ذلك املسائل املتعلق    بشأن حق املرأة يف السكن الالئق، مب      
االلتزامات الفورية للدول بني عاجلة التوترات املفاهيمية القائمة    مل إيالء اهتمام خاص  على  و

االقتـصادية  للحقـوق   " اإلعمـال التـدرجيي   "بضمان حق النساء يف املساواة والتزام       
كما تشجع املقررة اخلاصة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد           .واالجتماعية والثقافية 

لـك القـضايا    مبا يف ذ  املرأة على اعتماد توصية عامة بشأن حق املرأة يف السكن الالئق،            
 . باملرياث واألرض وامللكيةاملتصلة 

علـى أن   اً  مؤخرهيئة األمم املتحدة للمرأة اليت أنشئت        ة اخلاص ةشجع املقرر وت  -٧٦
إىل محاية حقوق املـرأة يف      الرامية  لمبادرات  لدعم  عملها تقدمي ال  جماالت  تدرج يف مجيع    
 للمرأة، على وجه اخلـصوص      وتشجع املقررة اخلاصة هيئة األمم املتحدة     . السكن الالئق 
  :على ما يلي

املرأة متكن  توفري التعاون التقين والدعم للدول األعضاء من أجل ضمان            )أ(  
  والتمتع به؛  يف السكن الالئقاممارسة حقهمن 

الفعـال  رصـد   التنفيذ و لإلسهام يف ال   مع اجملتمع املدين     تهاتعزيز شراك   )ب(  
 .أة والسكن الالئقعايري حقوق اإلنسان املتعلقة باملرمل

الفريق العامل املعين بالتمييز ضد املرأة يف القـانون ويف          وتشجع املقررة اخلاصة      -٧٧
وذلـك يف   يف السكن الالئق،    حبق املرأة   املمارسات الفضلى املتعلقة    على توثيق    املمارسة

لقوانني تعزيز وتبادل وجهات النظر بشأن املمارسات الفضلى املتعلقة بإلغاء ا         لإطار واليته   
كما تشجع  . اليت متيز ضد املرأة أو تنطوي على متييز ضد املرأة من حيث التنفيذ أو األثر              

املقررة اخلاصة الفريق العامل على تقدمي توصيات بشأن حتـسني تـشريعات اإلسـكان              
اليته لإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، ال سـيما           ، وذلك يف إطار و    وتنفيذها
  .ومتكني املرأةاجلنسني أن تعزيز املساواة بني  بش٣اهلدف 

        


