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ورقة مسائل حول القواعد والترشيعات الحرضية

الكلامت الدالة
القانون الحرضي، الترشيعات، القواعد، الوضع غري النظامي اإلنصاف، املساءلة، الجودة، الفعالية، الحقوق، السياسة، التنفيذ.

املفاهيم الرئيسة

1. القانون الحرضي

القانون الحرضي هو مجموعة السياسات والقوانني والقرارات واملامرسات التي تحكم إدارة البيئة الحرضية وتنميتها. وهو ميدان واسع ومتنوع 
ولكنه ميدان يربر أن يتم النظر إليه بصورة جامعية بسبب التفاعل بني عنارصه املتنوعة ضمن املجال الواحد، الشامل ولكن املتنوع، أي البيئة 

االجتامعية. ويتسم القانون الحرضي بعدد من الخصائص املهمة:
الوظائف 	  للبلدات وامل��دن ويعكس حقوق سكان تلك املناطق الحرضية ومستخدميها ومسؤولياتهم. وتلك  الرئيسة  الوظائف  بأنه يحكم 

والتنقل  التحتية،  البنية  وت��وف��ري  الحرضية واإلرشاف عليها،  األرايض  وإدارة  البلديات،  ال��ح��رضي، ومت��وي��ل  التخطيط  ذل��ك  متنوعة، مب��ا يف 
والتنمية االقتصادية املحلية وغريها. 

وأنه يتواجد عىل مختلف املستويات بدءا من الحقوق املعرتف بها دوليا، مثل الحق يف السكن، مرورا بالترشيعات الوطنية إىل القواعد 	 
البلدية أو القوانني املحلية التي غالبا ما تحكم القضايا املحلية مثل توفري الخدمات أو إدارة األماكن العامة.

قد تختلف املصطلحات فيام بني الدول، ولكن ميكن التعبري عن القانون من خالل مجموعة من الصكوك التي تندرج أساسا ضمن ثالث 	 
ف��ئ��ات ه��ي: 1( ال��ت��رشي��ع األس����ايس؛ و2( األن��ظ��م��ة الفرعية أو امل��ف��وض��ة )ال��ق��ان��ون ال���ذي يسن ب��وس��اط��ة ال��ص��الح��ي��ات املمنوحة يف الترشيع 
األسايس والذي عادة ما يشتمل عىل الكثري من أشكال القواعد والقوانني واألوامر، وغريها(، و3( أيضا الصكوك غري امللزمة مثل السياسات 

والتعليامت اإلدارية للحكومات عىل جميع املستويات.
وأن��ه يتسم يف كثري من األح��ي��ان بطابع م��زدوج وطبيعة فنية محايدة ظاهريا مصحوبة بجانب اجتامعي معقد مبا يف ذل��ك إمكانية التأثري 	 

املختلف عىل املجموعات املختلفة داخل البيئة الحرضية. واآلثار عىل الفئات الضعيفة، مثل الفقراء واملهمشني اجتامعيا، هي مدعاة 
للقلق عىل وجه الخصوص.

وأنه يجب أن ينظر إليه يف سياق املؤسسات والعمليات التي أنشأها أو التي يتوقع أن تنفذه. 	 

2. الوضع غري النظامي

الوضع غري النظامي، بحكم التعريف، هو مسألة العالقة بني األفراد واملجتمعات مع القانون: وكلمة غري النظامي تعني غري ممتثل بعض اليشء 
للقانون املعرتف به. وكثريا ما يكون الوضع غري النظامي نتيجة للسياسات أو األطر القانونية غري الكافية أو غري املناسبة أو غري الفعالة التي 
تنظم األنشطة استنادا إىل االفرتاضات املتعلقة بالبيئة االجتامعية واالقتصادية التي ال تعكس الواقع عىل األرض. ويؤدي ذلك إىل وضع يف 
الكثري من املدن حيث تحرم القوانني واملؤسسات والسياسات التي تحكم الشؤون االقتصادية واالجتامعية والسياسية جزءا كبريا من املجتمع 
من فرصة املشاركة عىل قدم املساواة.  ومن األهمية مبكان اإلشارة إىل أن الوضع غري النظامي ال يعني أنه ليس مثة نظام، ولكن مجرد أن ما 
هو موجود فعال ليس معرتف به رسميا. وتحكم املعايري واملؤسسات غري الرسمية ]غري النظامية[، مبا يف ذلك التي تتسم بطابع تقليدي أو 

عريف الحياة وسبل العيش. 

3. القانون ذو النوعية الجيدة

يتمثل هدف جميع املرشعني، برصف النظر عن أصلهم، يف نهاية املطاف يف إصدار ترشيعات وقواعد قادرة عىل تحقيق النتائج التنظيمية 
املطلوبة، إذ إن واضعي السياسات الحكومية يقررون تلك النتائج التنظيمية. وميكن تطبيق شمولية ذلك املنهج لإلتيان بتعريف عميل لجودة 
الترشيعات التي تتقاطع مع التقاليد القانونية: فجودة القانون تشري إىل القدرة عىل تحقيق اإلصالحات التنظيمية املطلوبة من جانب صانعي 

السياسات. والكفاءة هي السعي املطلق واملعيار املطلق للجودة: والجودة هي الفعالية.1 
باختصار، يتطلب القانون ذو النوعية الجيدة ثالثة عنارص تأسيسية:

السياسة الواضحة وذات الصلة محليا .1
وتعكس  .2 الوطنية  املعايري  مع  وتتكامل  العملية،  امل��امرس��ة  إىل  السياسات  ترجمة  وفعالة يف وظيفة  بصورة جيدة  منظمة  قانونية  صكوك 

االلتزامات الدولية
عمليات واضحة لتقييم، وحسب الحاجة، استعراض القواعد والترشيعات، والسيام لتجنب التأثري غري املتناسب عىل الفئات الضعيفة .3



2
 Translated from English by the global translators:
TALAL ABU-GHAZALEH TRANSLATION Co.

4. القانون األسايس

يتمثل أحد التحديات الرئيسة يف أطر القانون الحرضي يف التعقيد، حيث ال يشكل كل من حجم القواعد وطابعها الفني تعبريا عن القدرات 
واملوارد املتوفرة محليا. كام أنه يف الكثري من الحاالت ال تشكل أطر القانون الحرضي املعقدة تعبريا عن األولويات السياسية. وبالنسبة لجميع 
املناطق الحرضية، ولكن عىل وجه الخصوص تلك التي تواجه تحديات مبارشة يف النمو والتطور بقدرات مؤسسية وموارد مالية محدودة فقط، 

من املفيد الرتكيز عىل الحد األدىن من الصكوك واألدوات القانونية التي تعد:
رضورية لتقديم أهم عنارص سياسة التنمية الحرضية؛  .1
وقابلة للتكيف مع التوقعات املعقولة للموارد والقدرات املتوفرة من أجل التنفيذ. .2

مبجرد أن يكون إلحدى املناطق الحرضية نظاما عامال يستند إىل مجموعة أساسية من األدوات، ميكنه عندئذ النظر يف الحاجة إىل التوسع إىل 
مقاربات أكرث تفصيال أو مطالبة. 

5. سيادة القانون

يقر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، الذي ميثل االعرتاف الدويل التاريخي بأن جميع البرش يتمتعون بالحقوق والحريات األساسية، بأنه “... 
من الرضوري، إذا أريد للبرش أال يكونوا مرغمني عىل اللجوء، كمالذ أخري، للتمرد عىل االستبداد واالضطهاد، أنه ينبغي أن تكون حقوق اإلنسان 

محمية مبوجب سيادة القانون...”.2
تتباين تفسريات “سيادة القانون” تباينا كبريا يف الكتابات األكادميية غري أن األمم املتحدة تطبق عىل الدوام تعريفا يشمل العنارص اإلجرائية 

الشكلية للمساواة يف املعاملة واالعرتاف بحقوق اإلنسان بوصفها نتيجة رضورية: 
بالنسبة لألمم املتحدة، يشري مصطلح سيادة القانون إىل مبدأ للحكم يكون فيه جميع األشخاص واملؤسسات والجهات، العامة والخاصة، مبا 
يف ذلك الدولة نفسها، خاضعني للمساءلة أمام القوانني الصادرة علنا، واملطبقة عىل الجميع بالتساوي ويتم الفصل فيها بصورة مستقلة، 
والتي تتفق مع القواعد واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان. ويتطلب ذلك أيضا تدابري لضامن االلتزام مببادئ سيادة القانون، واملساواة أمام 
القانون، واملساءلة أمام القانون، والعدل يف تطبيق القانون، وفصل السلطات، واملشاركة يف صنع القرار، واليقني القانوين، وتجنب التعسف، 

والشفافية اإلجرائية والقانونية.3

الحقائق واألرقام الرئيسة
التجمعات الحرضية األرسع منوا هي املدن الصغرية واملتوسطة )أقل من 1 مليون و من 1 مليون إىل 5 مليون نسمة عىل التوايل( الواقعة 	 

يف آسيا وأفريقيا والتي يتوقع أن تنمو بنسبة تصل إىل 40% بحلول 2030. ويقيم حوايل 80% من سكان الحرض يف العامل حاليا يف تلك 
املستوطنات.4

تتكشف التنمية الحرضية عىل مدى عقود وكثريا ما تعمر لفرتة أطول من مهندسيها، سواء أيف املعنى الحريف أم املجازي. ويوفر القانون 	 
الحرضي الجيد القدرة عىل التنبؤ والرتتيب يف التنمية الحرضية من مجموعة متنوعة من وجهات النظر، مبا يف ذلك املكانية واملجتمعية 

واالقتصادية والبيئية، و، من خالل ذلك، تسهم يف االستثامر، واألداء االقتصادي القوي، وتكوين الرثوات.
تحكم النظم القانونية املحلية العالقات بني األشخاص وتصف أهدافهم الجامعية، مام يُكسب القانون الحرضي أهمية خاصة يف عامل 	 

يتوقع أن يكون 60 يف املائة من سكانه من الحرض بحلول 2030.
للقانون الحرضي ذي النوعية الجيدة القدرة عىل تعزيز إدماج الفئات الضعيفة يف فوائد التوسع الحرضي؛ وبالتايل زيادة قيمة تلك الفوائد 	 

للجميع، واملساهمة يف التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التالحم االجتامعي.
ال تعيش الغالبية العظمى من الفقراء تحت مظلة القانون والفرص التي توفرها. فبسبب عدم االع��رتاف بحقوق الفقراء، يصبحون عرضة 	 

لسوء املعاملة. إذ تشري التقديرات إىل أن أكرث من حوايل 4 مليارات من الناس يف جميع أنحاء العامل يتم إقصاؤهم عن سيادة القانون،5 
والكثري منهم ألن منازلهم وسبل عيشهم غري نظامية.

القانون، بوصفه يشمل الهياكل املؤسسية واملالية التي ينشئها، هو الوسيلة الرئيسة لتنفيذ السياسات.	 
القانون، والسيام يف سياق سيادة القانون، هو الوسيلة التي يتم من خاللها ترسيخ الحقوق. كام أنه اإلطار الذي تقوم املؤسسات من خالله 	 

باعتامد املعايري التي ستكون محكومة لها، وبالتايل خاضعة للمساءلة من خاللها.

ملخص املسألة
تضمنت “اسرتاتيجيات التنفيذ” لجدول أعامل برنامج املستوطنات البرشية التزامات ب�:

استعراض العمليات القانونية والتنظيمية املقيدة واإلقصائية واملكلفة، ونظم التخطيط، واملعايري، وأنظمة التنمية؛ .1
اعتامد إطار قانوين وتنظيمي متكيني يقوم عىل تعزيز املعرفة والفهم والقبول للمامرسات القامئة وآليات تسليم وذلك لتحفيز الرشاكات  .2

مع قطاع األعامل الخاص والقطاعات املجتمعية؛
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تطبيق األط���ر امل��ؤس��س��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي تسهل امل��ش��ارك��ة ال��واس��ع��ة ومت��ك��ن��ه��ا لجميع ال��ن��اس وم��ن��ظ��امت��ه��م املجتمعية يف ص��ن��ع ال���ق���رار يف  .3
إسرتاتيجيات املستوطنات البرشية وسياساتها وبرامجها.

السياسة 

حقق استعراض القوانني والقواعد نجاحا متفاوتا، إذ كانت النامذج السائدة للعنارص الرئيسة الستدامة القانون الحرضي عىل حالها تقريبا  .1
كام كانت منذ عرشين، وحتى أربعني، سنة خلت. 

ما يزال عدد أطر القانون الحرضي املبتكرة وذات الصلة محليا يف مجاالت مثل التخطيط العمراين ومراقبة التنمية منخفضا بصورة ملحوظة،  .2
والسيام يف سياق احتياجات املستوطنات البرشية التي تتسم مبحدودية الهياكل املؤسسية واملوارد املالية. 

ما يزال القانون الحرضي حقال مجزأ ومعقدا للغاية تقوده ديناميكية ينظر فيها إىل األه��داف الفنية يف مجاالت محددة مبعزل عن بعضها  .3
البض وكذلك عن العوامل املؤسسية واملالية واالجتامعية التي ستحدد الفعالية. 

جزئيا بسبب هيمنة االع��ت��ب��ارات التقنية “ال��ع��امل��ي��ة”، يبقى النقل العاملي “ألف��ض��ل امل��امرس��ات”، مب��ا يف ذل��ك النسخ امل��ب��ارش للصكوك  .4
أو  والثقافة املحلية وتوفر فرصا محدودة  القانون الحرضي، ويف كثري من األحيان ال تعكس املامرسة  السائد يف تطوير  النهج  القانونية، 
معدومة للمراجعة والتعديل الفعليني. غالبا ما تبنى التدخالت الناجحة يف القانون الحرضي من التعديالت التدريجية، أو حاالت إعادة 

التوجيه، للمامرسة القامئة عىل أرض الواقع وليس من التغيري التحوييل الكامل.
يستمر تطوير القانون الحرضي يف املعاناة من نقص املوارد، والسيام من حيث الوقت. إذ ينبغي أال تتم كتابة القوانني التي لها تأثري جوهري  .5

عىل حياة الناس وعىل نسيج املناطق الحرضية عىل املدى الطويل وال املوافقة عليها خالل أيام.
التنمية بوصفه أداة شكلية  .6 1996، ك��ان ينظر إىل دور القانون يف  عندما تم اعتامد ج��دول أع��امل برنامج املستوطنات البرشية يف العام 

إلحداث التنمية وكانت التنمية تعني النمو االقتصادي بوصفه األداة الرئيسة ملكافحة الفقر. وكان مثة تركيز شديد عىل رفع القيود وإخضاع 
قضايا املساواة والتنمية االجتامعية يف سبيل تحقيق الهدف األسمى املتمثل يف النمو االقتصادي الرسيع. وقد تطورت اآلراء حول القانون 

والتنمية ولكن ذلك ال ينعكس عموما يف القانون.
يرتبط التخطيط العمراين ومراقبة التنمية واالستثامر يف البنية التحتية ارتباطا وثيقا بالقانون والسياسة املتعلقني بحقوق امللكية وإىل أي  .7

مدى ميكن أن تتم مامرسة الحقوق بصورة مستقلة وتنظم يف سبيل الصالح العام.

املعارف والعمليات

للقانون ذي الصلة محليا والقابل للتطبيق يف سياقه القدرة عىل تسخري اإلمكانات التحويلية للتوسع الحرضي. فاألطر القانونية الحرضية  .1
تخضع لالعتبارات الفنية الطموحة ويجب أن تتخذ من االحتياجات والقدرات املحلية أساسا لها. 

ميكن للتخطيط العمراين تقديم إطار طويل األجل للتنمية من خالل الرتكيز عىل عدد محدود من العنارص امللزمة، مبا يف ذلك: نظم مالمئة  .2
محليا إلدارة األرايض؛ وتنظيم األماكن العامة؛ ونظام واضح لتحديد الكتل واملخططات؛ وقانون بسيط للبناء؛ و، من الناحية املثالية، بعض 
وسائل املشاركة العامة يف أرباح التنمية العمرانية لتعويض تكاليف البنية التحتية. وميكن إدخال آليات أخرى، مثل قواعد تقسيم املناطق، 

يف مرحلة الحقة عندما تتوفر القدرات واملوارد الالزمة.
ينبغي للقانون الحرضي الرتكيز أكرث عىل العمليات املؤسسية وأن يكون أكرث تعبريا عن حقيقة أن اإلدارة العامة هي القناة التي تقوم من  .3

خاللها الحكومات البلدية واملحلية بتفسري أهداف التنمية املستدامة وتسعى إىل تحقيقها.
ينبغي أن يتم تنظيم العالقات القانونية يف الخدمة املدنية بصورة مناسبة من أجل التنفيذ الفعال للواجبات الرسمية فيام يتصل بتقديم  .4

الخدمات العامة، مبا يف ذلك:
مع األطراف الخارجية )املواطنني والسلطات العامة واملؤسسات واملنظامت(؛ ∆
الخدمة،  ∆ ورشوط  الرسمية،  وال��واج��ب��ات  )الحقوق  القانوين  وضعهم  تحدد  التي  املدنية،  الخدمة  ملوظفي  الداخلية  العمل  وع��الق��ات 

والرتتيبات التعاقدية، وما إىل ذلك(.
ويف ذل��ك ال��ص��دد، ق��د ت���ؤدي م��دون��ات األخ��الق��ي��ات/ م��دون��ات ق��واع��د ال��س��ل��وك دورا مهام يف تعزيز ال��ك��ف��اءة املهنية وال��س��ل��وك األخ��الق��ي يف 

الحكومات املحلية.  
يف الكثري من املناطق الحرضية، تتأثر نسب كبرية )كثريا ما تكون األغلبية( من السكان بالوضع غري النظامي يف الوضع الوظيفي أو السكني  .5

أو املتعلق بالحيازة.  وتتميز تلك القطاعات غري النظامية بغياب الرتاخيص القانونية، وحق امللكية واإلرشاف التنظيمي. وقد ال يتمتع سكان 
املساكن غري النظامية بأية حقوق معرتف بها، مام يجعل اإلخالء تهديدا ماثال عىل الدوام. واألعامل التجارية غري النظامية تعمل من دون 

تراخيص وال تدفع الرضائب.
مثة اعرتاف متزايد بالطابع التعددي باألطر القانونية الحرضية ودور تلك األنظمة التعددية يف تعزيز االندماج والفرص للفئات األكرث ضعفا.  .6

األطر القانونية والتنظيمية مصممة من أجل االقتصاد النظامي و، يف كثري من األحيان، تفشل يف حامية مساهامت العامل غري النظاميني 
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ودعمها واالعرتاف بها، وتقصيهم بدال من شمولهم يف أطر الحقوق واملسؤوليات.
فشلت الصكوك القانونية إىل ح��د كبري يف صيانة ال��وص��ول إىل األم��اك��ن العامة وض��امن��ه، م��ام ي��ؤدي إىل تخفيضه النسبي وزي���ادة القيود  .7

املفروضة عىل الوصول من خالل الخصخصة. 
مل تكن آليات عرض األرايض الحرضية قادرة عىل مواكبة النمو الحرضي. وقد حدت القيود التنظيمية عىل توفري األرايض، مثل املامرسات  .8

السيئة لتخصيص األرايض واألنظمة املعيارية التعسفية أو التقديرية )الكثافات، ومعامل املساحة املبنية، وأحجام املخططات( إنتاجية 
املناطق الحرضية وتوفري املساكن بأسعار معقولة.

غالبا ما يركز القانون الحرضي عىل حقوق امللكية وأصحاب امللكية، ويرتك املستأجرين والشاغلني غري النظاميني غري مرئيني للكثري من  .9
مجاالت السياسة وتقديم الخدمات ويخلق هياكل ال تعكس التوازن االجتامعي الفعيل عىل أرض الواقع.

تعد آليات تشجيع التنمية واالستثامرات الخاصة والحد من االعتامد عىل التمويل العام رضورية لترسيع التنمية الحرضية املستدامة غري أنها  .10
يجب أن تهدف إىل ضامن أن يشرتك الفقراء يف املناطق الحرضية يف فوائد التنمية وأال يتم إقصاؤهم من خاللها.

كام ميكن أن يتم تعزيز العدالة واإلن��ص��اف واإلدم���اج عن طريق األدوات املالية الفعالة، التي تعرب عن بعض من زي��ادة القيمة التي تعززها  .11
قرارات استخدام األرايض لصالح الفقراء، واملجتمع بشكل عام.

املشاركة

ما تزال املشاركة الواسعة لجميع الناس ومنظامتهم املجتمعية يف صنع القرار يف إسرتاتيجيات املستوطنات البرشية وسياساتها وبرامجها تحديا. 
يتم االعرتاف باملشاركة عىل نحو متزايد بوصفها عنرصا هاما يف تشكيل القانون وإصالحه واستعراضه؛ سواء بوصفها حقا وشيئا قد يعزز  .1

فعالية النتيجة.
تشكل املساءلة، وسيادة القانون بصورة عامة، أمرا أساسيا للمشاركة الفعالة يف صنع القرار. .2
ينبغي إدخال اآلليات ذات الصلة محليا لتسوية املنازعات البديلة، مثل أمني املظامل، بهدف تحسني الوصول إىل العدالة وتعزيز املساءلة  .3

بأكرث طريقة فعالة وعادلة ممكنة.
مثة حاجة مستمرة لألطر القانونية لالعرتاف بالحاجة للوصول من جانب جامهري مختلفة؛ مبا يف ذلك عىل األقل السلطة القضائية والسلطة  .4

الترشيعية والعامة )بحيث تعني كلمة العامة أولئك الذين قد يكونوا من املتأثرين عىل نحو معقول مبن فيهم املختصني وغري املختصني(.

الدوافع الرئيسة للعمل
لالعرتاف بأن القانون ذو النوعية الجيدة يحقق كفاءة لكل من الحكومات عىل جميع املستويات واملواطنني ومسارات التنفيذ الواقعية  .1

املتأصلة يف الصك نفسه إمكانية تعزيز فعالية القانون الحرضي إىل حد كبري.
التي يتمثل أهمها يف تعليامت سياسة وترشيعية واضحة ومنسقة، ومالءمة  .2 القانون الحرضي عىل سلسلة من العنارص،  تتوقف فعالية 

الصك القانوين املحدد بحيث يكون الترشيع األس��ايس امل��الذ األخ��ري وج��ودة نص الصك، ولكن قبل كل يشء، الصلة املحلية والتطبيق 
العميل.

الهياكل املؤسسية  .3 لفعالية  ال��ق��ان��ون. وميكن  م��ن جانب  غالبا  وتتحدد  الفنية  املعايري  تقديم  أس��اس  واإلج��رائ��ي��ة  الهياكل املؤسسية  متثل 
واإلجرائية عند دراستها واختبارها بصورة وافية يف مرحلة التصميم أن تتعزز إىل حد كبري.

االع��رتاف بأن الرتكيز عىل القانون األسايس سوف يوفر الدعم األكرث فعالية لتحقيق التنمية الحرضية املستدامة. ينبغي عىل الحكومات  .4
تحديد الحد األدىن من مجموعة الصكوك واألدوات لتقديم العنارص األهم لإلطار القانوين مع الرتكيز عىل احتياجات املستوطنات الصغرية 
الفقرية  املتوسطة  إىل  الصغرية  املستوطنات  لتلك  وبالنسبة  املالية.  وامل���وارد  املؤسسية  الهياكل  تتميز مبحدودية  التي  املتوسطة  إىل 
باملوارد، يتعني أن يتم إيالء األولوية للعنارص الرئيسة للتصميم الحرضي التي ميكن تحقيقها عىل نحو معقول والتي لها التأثري األعظم عىل 

النتائج االجتامعية سبل العيش. ويتعني أن تأيت الحقوق وحامية الفئات الضعيفة يف صلب تقييامت األثر.
تؤثر صالحيات سن القوانني املحلية والخاصة باملناطق والتفسريات القانونية بصورة ملحوظة عىل تنفيذ السياسة عىل أرض الواقع. إذ  .5

غالبا ما تكون تلك تقديرية للغاية وموجودة داخل أطر اإلدارة الضعيفة نسبيا، ولذلك يتعني تحقيق توازنات بني املساءلة والسلطة التقديرية.
ينبغي إدماج املعايري الوطنية والدولية، وعىل وجه الخصوص بالنسبة لسيادة القانون وحقوق اإلنسان، يف الصكوك واملامرسات اإلدارية  .6

وينبغي أن يجري استعراض ذلك الدمج بصورة منتظمة للمحافظة عىل الفعالية.
تتم دراس��ة التمويل البلدي يف ورق��ة مسائل منفصلة، ولكن الحاجة إىل االع���رتاف رصاح��ة مبجموعة من أدوات التمويل البلدي للتمكني  .7

املحيل يف القانون وربطها بالهياكل املؤسسية وأهداف السياسة ميثل أهمية أساسية.
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الربامج واملشاريع
موضوع الترشيعات الحرضية يف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية. يعد الترشيع الحرضي أحد املجاالت ذات األولوية يف الخطة 

./noitalsigel-nabru/semeht-nabru/gro.tatibahnu//:ptth :اإلسرتاتيجية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية. أنظر
العاملية لوسائل استغالل  الشبكة  بالتشارك مع  البرشية  للمستوطنات  األم��م املتحدة  برنامج  يقودها  الحرضية. هي مبادرة  القانونية  الشبكة 

./ten.ntlg.nlu.www//:ptth :األرايض لتوفري املعلومات الثانوية حول القانون الحرضي وربط العاملني يف ذلك املجال. أنظر
شبكة األمم املتحدة لإلدارة العامة. تم تفويض شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمم 
املتحدة من جانب الجمعية العامة لتأسيس شبكة األمم املتحدة لإلدارة العامة )NAPNU( يف العام 9991. شبكة األمم املتحدة لإلدارة العامة 
هي شبكة عىل اإلنرتنت تربط املؤسسات اإلقليمية والوطنية املعنية باإلدارة، وبالتايل تسهيل تبادل املعلومات وتبادل الخربات والتدريب يف 

./gro.napnu.www//:ptth :مجال سياسة القطاع العام وإدارته.  أنظر
الفريق املعني بالتنسيق واملوارد يف مجال سيادة القانون التابع لألمم املتحدة. يتم تسهيل الفريق املعني بالتنسيق واملوارد يف مجال سيادة 
القانون من جانب وحدة سيادة القانون يف مكتب األمني العام وهي مسؤولة عن تنسيق سيادة القانون وترابطه داخل منظومة األمم املتحدة. 

.6=di_elcitra?xpsa.elcitra/gro.lornu.www//:ptth :أنظر
املنتدى العاملي للقانون والعدالة والتنمية. يسعى املنتدى الذي يقوم بتسهيله البنك الدويل إىل توفري منتدى ابتكاريا وديناميكيا دامئا لتبادل 

./gro.djlmuroflabolg.www//:ptth :املعلومات. أنظر
اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان هي عبارة عن خرباء مستقلني يف حقوق اإلنسان يتمتعون بالوالية إلصدار التقارير وتقديم املشورة 

.xpsa.egapemocleW/segaP/PS/seidoBRH/NE/gro.rhcho.www//:ptth :بشأن حقوق اإلنسان. أنظر
الهيئات املنشأة مب��وج��ب م��ع��اه��دات ح��ق��وق اإلن��س��ان ه��ي ل��ج��ان م��ن خ���رباء مستقلني ي��رص��دون تنفيذ امل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة األس��اس��ي��ة لحقوق 

.xpsa.seidoBytaerT/segaP/seidoBRH/NE/gro.rhcho.www//:ptth :اإلنسان. أنظر

1  زانتايك، ه�.، جودة الترشيع: هل هي مفهوم شامل قابل للتحقيق أم سعي طوباوي؟ يف مايدر وتافاريس دي أمليدا )محرران(، ‘جودة الترشيع: املبادئ واألدوات. وقائع املؤمتر 
التاسع للجمعية الدولية للترشيع )IAL( يف لشبونة، 24 – 25 حزيران/ يونيو، 2010’ )نوموس، 2011(.

2  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948(، الفقرة 3 من الديباجة. أنظر /http://www.un.org/en/ documents/udhr. آخر مرة متت فيها زيارة املوقع هي أيار/ مايو 2015.
3  األمني العام لألمم املتحدة، سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف مجتمعات الرصاع ومجتمعات ما بعد الرصاع:

تقرير األمني العام، وثيقة األمم املتحدة S/2004/616 (23 آب/ أغسطس، 2004( الفقرة 6.
4  األمم املتحدة )2014(، آفاق التوسع الحرضي يف العامل: مراجعة العام 2014 )نيويورك: دائرة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة(.

،)PELC( جعل القانون يعمل من أجل الجميع: املجلد 1: تقرير لجنة التمكني القانوين للفقراء ،)( وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2008CLEP( 5  لجنة التمكني القانوين للفقراء 
http://www.unrol.org/files/Making_the_Law_Work_for_Everyone.pdf

تم إع��داد أوراق املسائل لربنامج األم��م املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األم��م املتحدة لربنامج األم��م املتحدة 

الثالث للمستوطنات البرشية، وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد 

للمناطق الحرضية. متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من 26 إىل 

29 أيار/ مايو 2015.
متت قيادة ورقة املسائل الحالية من جانب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية مبساهامت من اليونسكو.


