احلق يف السكن
ألبيذ انجًؼٛخ انٕطُٛخ نحمٕق اإلَسبٌ ٔ ثًُبسجخ انٕٛو انؼبنً ٙنحمٕق اإلَسبٌ َذٔح ثؼُٕاٌ "انحك ف ٙانسكٍ"
ٕٚو االصُْ1429 /12 /24 ٍٛـ انًٕافك 2008 /12 /22و ،ثًشكض انًهك فٛظم نهجحٕس ٔانذساسبد اإلساليٛخ
ثبنشٚبع َ ،بلشذ فٓٛب " انحك ف ٙانسكٍ " ٔانز٘ ٚؼذ يٍ انحمٕق األسبسٛخ نهفشد كًب أَّ يٍ أْى دػبئى انجُبء
انحؼبس٘ ٔانزًُٛخ.
ٔف ٙظم انزضاٚذ انًسزًش ٔانسشٚغ ف ٙأػذاد انسكبٌ رظجح انحبجخ إنٗ يشبسٚغ اإلسكبٌ ْ ٙحبجخ يهحخ
ٔػشٔسٚخٔ ..نٓزا انسجت كبٌ ػهٗ كضٛش يٍ انذٔل إػبدح انُظش ف ٙأٔنٕٚبد اسزخذاو يظبدسْب ٔيٕاسدْب
ٔجٕٓدْب ٔرٕجٓٓٛب نزهجٛخ ْزِ انحبجبد انًهحخ ..
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رطٕٚش ٔإلشاس ٔرطجٛك انزششٚؼبد انخبطخ ثمطبع انؼمبس.
يشاجؼخ أَظًخ انجُبء ٔانًٕاطفبد يٍ اجم انًسبػذح ف ٙرخفٛغ انزكهفخ ٔصٚبدح انًؼشٔع يٍ
األساػٔ ٙانًسبكٍ.
رطٕٚش ٔرحذٚش َظبو طُذٔق انزًُٛخ انؼمبس٘ ٔدػى انظُذٔق ثشكم اكجش يٍ اجم رمذٚى خذيبد
اإللشاع انؼمبس٘ نكبفّ األفشاد انًحزبج ٍٛنّ ٔػهٗ ٔجّ انسشػخ ٔانُظش ف ٙصٚبدح يجهغ لشع طُذٔق
انزًُٛخ انؼمبس٘ إنٗ خًسًبئخ أنف سٚبل ػهٗ األلم ٔانُظش ف ٙإٚجبد َظبو يٕحذ نهزًٕٚم انؼمبس٘ فٙ
انًًهكخ.
إػذاد خطخ شبيهّ ػٍ اإلسكبٌ ف ٙانًًهكخ ٔرؼضٚض انزُسٛك ث ٍٛانجٓبد انحكٕيٛخ ٔانمطبع انخبص
ٔانجًؼٛبد األْهٛخ ٔانخٛشٚخ ثًب ٛٚسش حظٕل انًٕاطُ ٍٛػهٗ سكٍ خبص.
انزٕج ّٛنٕصاسح انشؤٌٔ انجهذٚخ ٔانمشٔٚخ ٔإيبساد انًُبطك ثزسشٚغ ٔرسٓٛم اَزمبل األساػ ٙانحكٕيٛخ
إنٗ انٓٛئخ انؼبيخ نإلسكبٌ كًب ُٚض ػهٗ رنك رُظًٓٛب.
رٕج ّٛانٓٛئخ انؼبيخ نإلسكبٌ ثبنًجبدسح ثزُفٛز انًخططبد انسكُٛخ ٔانؼًم ػهٗ رضٔٚذْب ثبنخذيبد
انؼشٔسٚخ ٔيُحٓب نهًٕاطُ ٍٛأللبيّ يسبكٍ ػهٓٛب ٔدػًٓب نزًكُٓٛب يٍ انمٛبو ثًٓبيٓب .
انؼًم ػهٗ رطٕٚش األحٛبء انسكُٛخ انجذٚذح ٔخبطخ انًًُٕحخ يٍ انذٔنخ ٔرضٔٚذْب ثكبفّ انخذيبد
األسبسٛخ.
انحشص ػُذ رظًٛى انًجبَ ٙانًؼذح نسكٍ رٔ٘ انذخم انًحذٔد ػهٗ أال ٚالحظ أَٓب يجبَ ٙيخظظّ
نٓزِ انفئخ يٍ انُبط يًب ٚجؼهٓب دنٛال ػهٗ فمشْى ٔٚخم ثًجذأ انًسبٔاح.
رطٕٚش إجشاءاد يؼبنجخ انًسبًْبد انؼمبسٚخ انًزؼضشح ثًب ٚؼًٍ سشػخ حظٕل انًسبًْ ٍٛػهٗ
حمٕلٓى ٔاالسزفبدح يٍ األساػ ٙيحم ْزِ انًسبًْبد.
إَشبء ششكخ كجٛشح نهًمبٔالد ٔانجُبء يشزشكخ ث ٍٛانحكٕيخ ٔانمطبع انخبص نٓب فشٔع ف ٙجًٛغ يُبطك
انًًهكخ رسبْى ف ٙثُبء انًشبسٚغ اإلسكبَٛخ انحكٕيٛخ ٔيشبسٚغ انجُٛخ انزحزٛخ انًشرجطخ ثٓب ٔٚسزفٛذ يٍ
خذيبرٓب ف ٙيجبل ثُبء انًُبصل جًٛغ انًٕاطُ ٍٛانشاغج ٍٛف ٙرًٕٚم ثُبء يُبصنٓى ٔيشبسٚؼٓى انؼمبسٚخ
ثأَفسٓى نًب ف ٙرنك يٍ رمهٛم نزكهفّ انجُبء ٔصٚبدح يسزٕٖ انجٕدح.
دػى ٔرشجٛغ ٔرسٓٛم إجشاءاد إَشبء ششكبد انزطٕٚش ٔانزًٕٚم انؼمبس٘ انًخزظخ ف ٙاإلسكبٌ انًٛسش
ٔفك اَظًّ ٔاػحخ ٔػبدنخ ٔانؼًم ػهٗ رٕػٛخ انًٕاطُ ٍٛثسجم االسزضًبس ف ٙيجبل اإلسكبٌ.
إػذاد لبػذح يؼهٕيبد ػمبسٚخ ركٌٕ يزبحخ نكبفّ انجٓبد انشسًٛخ ٔاألْهٛخ ٚسزفبد يُٓب فٔ ٙػغ خطط
ٔثشايج نإلسكبٌ ف ٙانًًهكخ.
دػى ٔيسبَذح ٔرسٓٛم يٓبو انجًؼٛبد ٔانٓٛئبد انخٛشٚخ ف ٙيجبل رٕفٛش انسكٍ ٔإَشبء دٔس اإلٕٚاء
نهًحزبج ٍٛف ٙيخزهف يُبطك انًًهكخ.

الـتـوصـيـات :
 رطٕٚش ٔ رحذٚش َظبو انزًٕٚم انؼمبس٘ انز٘ ٚمذيّ طُذٔق انزًُٛخ انؼمبس٘ ٔدػى انظُذٔق ثشكم أكجش
يٍ أجم رمذٚى خذيبد اإللشاع انؼمبس٘ نكبفخ األفشاد انًحزبج ٍٛنّ ٔػهٗ ٔجّ انسشػخ.
 انزشكٛض ػهٗ دػى انفئبد األكضش حبجخ نهسكٍ ْٔى( :انًسزفٛذٌٔ يٍ انؼًبٌ االجزًبػ ،ٙرٔ٘ انذخم
انًحذٔد ،انشجبة ،انًزمبػذ ،ٍٚانُسبء ).
 أًْٛخ ػذو انزفشلخ ٔانًسبٔاح ث ٍٛجًٛغ انًحزبج ٍٛنمشٔع طُذٔق انزًُٛخ انؼمبس٘ .
 يشاجؼخ أَظًخ انجُبء ٔانًٕاطفبد يٍ أجم انًسبػذح ػهٗ رخفٛغ انزكهفخ ٔصٚبدح انًؼشٔع يٍ
األساػٔ ٙانًسبكٍ.
 سٍ َظبو نإلٚجبس ٚحذد انؼاللخ ث( ٍٛانًؤجش ٔانًسزأجش) ٔٚؼغ َسجخ سُٕٚخ نضٚبدح األجشح ال ٚجٕص
رجبٔصْب.
 صٚبدح يجهغ لشع طُذٔق انزًُٛخ انؼمبس٘ إنٗ خًسًبئخ أنف سٚبل ػهٗ األلم .
 إَشبء ششكخ كجٛشح يخزهطخ ث ٍٛانمطبع انؼبو ٔانخبص نهًمبٔالد ٔانجُبء نٓب فشٔع ف ٙجًٛغ يُبطك
انًًهكخ رزٕنٗ ثُبء يسبكٍ انًٕاطُٔ ٍٛانًشبسٚغ اإلسكبَٛخ انحكٕيٛخ .

