
(A)   GE.09-17611    010210    020210 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق     
يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق،           

  راكيل رولنيك

  موجز    
، هو التقرير السنوي    ٦/٢٧هذا التقرير، املقدم وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           

املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق يف مـستوى معيـشي             للمقررة اخلاصة   
  .مناسب، وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق

وتناقش املقررة اخلاصة، يف هذا التقرير، تأثري األحداث الرياضية الدولية الرئيسية             
ابيـة  على إعمال احلق يف السكن الالئق، وبوجه خاص احملصِّلة اإلجي         ) املناسبات الكربى (

وتقـدم املقـررة    . والسلبية الستضافة دورات األلعاب األوملبية وكأس العامل لكرة القدم        
اخلاصة استعراضاً ملمارسات وإجراءات اللجنة األوملبية الدولية واالحتاد الدويل لكرة القدم،      

كما تقـدم   . وال سيما عملية تقدمي العطاءات واختيار املدن والبلدان املضيفة للمناسبات         
عض اآلراء عن دور اجلهات الراعية هلذه املناسبات، إضافة إىل بعض األمثلة للممارسات             ب

  .اإلجيابية والسلبية للمدن والبلدان املضيفة
ويف اخلتام، حتث املقررة اخلاصة الدول على الوفاء بالتزاماهتا حبقوق اإلنسان عند              

للدول، وللجنـة األوملبيـة    تنظيم هذه املناسبات الكربى، وتقدم بعض التوصيات اخلاصة         
  .الدولية، واالحتاد الدويل لكرة القدم
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  مقدمة  - أوالً  
، وهو ميثِّل التقرير السنوي   ٦/٢٧ لقرار جملس حقوق اإلنسان      يقدَّم هذا التقرير وفقاً     -١

 ١ يف مهامهاالثاين املقدم إىل اجمللس منذ تولّت املقررة اخلاصة احلالية، السيدة راكيل رولنيك، 
ويركِّز هذا التقرير على تأثري املناسبات الرياضية الكربى على إعمال          . )١(٢٠٠٨أبريل  /نيسان

 اإلجيابيـة   اآلثـار وتناقش املقررة اخلاصة يف اجلزء األول من التقرير         . احلق يف السكن الالئق   
والسلبية لدورات األلعاب األوملبية وكأس العامل لكرة القدم على املدن والبلدان املضيفة، من             

ويف اجلزء الثاين من التقرير، حتدِّد األطـر وااللتزامـات          . وجهة نظر احلق يف السكن الالئق     
ويستعرض اجلزء الثالث إجراءا ولوائح هذه املناسـبات        . ة حبقوق اإلنسان  الدولية ذات الصل  

ويف ختام التقرير، تقدم املقررة اخلاصة بعض التوصيات األولية         . فيما يتعلق باحلق يف السكن    
 حبماية احلق يف السكن الالئق يف مجيع مراحل املناسبات الكربى، بداية من املرحلة              فيما يتعلق 

عطاءات ومروراً مبراحل التخطيط واإلعداد وتنظيم املناسبات، وانتهاء مبحصلة         األوىل لتقدمي ال  
ويرتكز التقرير على املعلومات املقدمة من عدد من املصادر، منـها تقـارير             . ما بعد املناسبة  

، مركز  ٢٠٠٧يونيه  /حزيرانواليات ونتائج حلقة العمل اليت نظّمها، يف        باملكلفني السابقني   
ون كوثـاري،   لت اإلخالء مبشاركة املكلَّف السابق بالوالية السيد مي       حقوق السكن وحاال  

  .إضافة إىل املالحظات املقدمة من اللجنة األوملبية الدولية على مشاريع التقارير السابقة

  املناسبات الكربى وتأثريها على حتوُّل املدن  -ثانياً   
رياضية الدولية، حـىت  األلعاب األوملبية وغريها من املناسبات ال     دورات  كانت    -٢

، ١٩٣٢ويف عـام    . ثالثينات القرن املاضي، تترك آثاراً قليلة على املعـامل احلـضرية          
 أول فشيدتاستخدمت مدينة لوس أجنلوس األلعاب كفرصة للنهوض باالقتصاد احمللي، 

احلركـة  حشدت  وبعد احلرب العاملية الثانية،     . )٢(قرية أوملبية خبصائص السكن الدائم    
ة قوة غري مسبوقة جلذب الدعم احلكومي حتت إطار الرياضة كهدف اجتماعي            األوملبي
ويف سـبعينات   . إقامة البنية األساسية للرياضات العامة وتعزيز األنشطة الرياضية       مشل  

القرن املاضي، أصبح اجلمع بني تنظيم املناسبات الرياضية الدولية وبني عملية التحول            

__________ 

ركّزت املقررة اخلاصة يف تقريرها السنوي األول على تأثري األزمة املالية علـى احلـق يف الـسكن الالئـق                     )١(
(A/HRC/10/XX). 

)٢( Muñoz, F. “Historic evolution and urban planning typology of Olympic Villages”, Centre d’Estudis 

Olímpics i de l’Esport, Barcelona, 1996. 
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قامة البنية األساسية الرياضـية يف املنـاطق        إلاسة  احلضري أكثر وضوحاً، مع تبّني سي     
  .)٣(املركزية كاستراتيجية للتجديد احلضري يف مراكز املدن

ويف مثانينات القرن املاضي، تبّنت اللجنة األوملبية الدولية فلسفة إشـراك القطـاع               -٣
 تنظـيم   ويف التسعينات، أصبحت املمارسة السائدة هي     . يف رعاية الدورات  تدرجيياً  اخلاص  

 موقع هـذه    حتديداملناسبات الكربى كمكوِّن يف التخطيط االستراتيجي للمدن، بغية إعادة          
 األلعاب الدولية كاستراتيجية لتنمية االقتـصاد،       استضافةكما أن   . املدن يف االقتصاد املعولَم   

 البنية األساسية احلضرية وتشجيع االستثمارات العقارية، أصـبح هـو النـهج        جتديدتشمل  
  .)٤( تنظيم املناسبات الكربىإزاء والدول الذي تأخذ به املدنعاصر امل
فقد .  يف برشلونة بداية هذا النهج اجلديد١٩٩٢وكانت دورة األلعاب األوملبية لعام    -٤

حتـديث البنيـة    : اسُتخدمت األلعاب األوملبية كمورد لتنفيذ جدول أعمال مزدوج، هـو         
فر ويتـو . )٥(ينة بتصميمات معمارية دولية مبتكرة    األساسية وترويج صورة عامة جديدة للمد     

، يف العالقات املعاصرة بني املناسبات الرياضـية الكـربى          كال العنصرين، بدرجات متفاوتة   
واملدن اليت تستضيف هذه املناسبات، مما ُيحِدث تأثرياً كـبرياً علـى التنميـة االجتماعيـة            

  .واالقتصادية للمدينة

   وتأثريها على احلق يف السكن الالئقاملناسبات الكربى  -ثالثاً   
فمـن  .  احلق يف السكن الالئق    لتعزيزميكن لألحداث الكربى أن تكون مبثابة فرصة          -٥

املمكن لعمليات التجديد، اليت ُتجرى يف إطار اإلعداد للمناسبات الكربى، أن تعزِّز عمليات             
سني طرق التنقل، وتطهـري     ويشمل ذلك حت  . حتسني البنية األساسية والبيئة يف املدن املضيفة      

املناطق امللوثة، وتطوير طرق معاجلة النفايات والصرف الصحي، وتوفري بنية أساسية اجتماعية 

__________ 

)٣( Mascarenhas, Gilmar, “Globalização e governo urbano nos megaeventos olímpicos: os Jogos 

Panamericanos de Santo Domingo-2003. Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en 

las Ciencias Sociales, 1999–2008”, Universidad de Barcelona, 2008. 
)٤( See “Labor, economy and transparency in large urban projects”, Alberto de Oliveira (UFRRJ), 

2009, Congress of LASA Brazil, 2009; and "From managerialism to entrepeneurialism: the 

transformation in urban governance in late capitalism", and Harvey D, 1989,Geografiska Annaler, 

series B 71(1) 3. 
)٥( Stavrides, Stavros, “Urban identities: beyond the regional and the global. The case of Athens”, in 

Jamal Al-Qawasmi, Abdesselem Mahmoud and Ali Djerbi (eds.) 2008, Regional Architecture and 

Identity in the Age of Globalization, Proceedings of the Second International Conference of 

CSAAR, Tunis, pp. 577–588, 2005. 
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وثقافية، وبناء مساكن جديدة أو تطوير املساكن القائمة، مما يزيد من رصيد املساكن املتاحة              
  .يف املدن املضيفة

اجلميع باحلق يف الـسكن الالئـق أقـل         غري أن تأثري املناسبات الكربى على متتع          -٦
وتبني جتارب عديدة سابقة أن مشاريع التجديد املنفذة يف مرحلة اإلعداد لدورات            . وضوحاً

األلعاب غالباً ما تؤدي إىل انتهاكات كثرية حلقوق اإلنسان، وال سيما احلـق يف الـسكن                
ت، تـشري إىل حـدوث      ومثة ادعاءات متكررة يف املدن اليت تستضيف تلك املناسبا        . الالئق

عمليات إخالء قسري مجاعي، وإجالء للسكان من أجل تطوير البنية األساسية وجتديد املدن،  
كاسحة  األحياء القدمية، وعمليات     تأهيل احلصول على سكن نتيجة عمليات       فرصواخنفاض  

أة وعادة ما يعاين من وط    . ملشردين، وجترمي للجماعات املهمشة وممارسة التمييز ضدها      ا ضّد
هذه املمارسات القطاعات احملرومة والضعيفة يف اجملتمع، مثل السكان ذوي الدخل املنخفض،     

مثـل البـائعني    (واألقليات اإلثنية، واملهاجرين، واملسنني، وذوي اإلعاقة، والفئات املهمشة         
  ).اجلائلني واملشتغلني باجلنس

  احملصلة اإلجيابية على السكن  -ألف   
 املناسبات الكربى عامالً حمفِّزاً على وضع وتنفيذ خطط لتنمية          تنظيمعادة ما يكون      -٧

ولدى اختيار مدينة الستضافة املناسـبات، يوجَّـه مزيـد مـن            . املساكن يف املدن املضيفة   
 املدن املضيفة عادة أنشطة تشهدومن مث، . االستثمارات العامة واخلاصة إىل صناعة اإلنشاءات

.  وزيادة يف رصيد املـساكن     جديدة فرص عمل    تحداثاسإنشاءات غري مسبوقة تترجم إىل      
ونظراً لكرب عدد املساكن الالزمة الستضافة عدد كبري من الزوار، تواجه املدينة حركة كبرية              

وتشمل التنمية احلضرية غالباً خططاً عامة للتجديد احلضري،        . من التجديد والتوسع احلضري   
وتتعرض املناطق املركزية للمـدن  .  معينةمناطق" تطوير"و" جتميل"تنطوي بصورة عامة على  

 املـساكن اجلديـدة     ميكن أن ُتتاح  ومبجرد انتهاء املناسبة،    .  لعملية حتوُّل   واحمليطة هبا  املضيفة
  .للسكان احملليني الذين جيدون مدينتهم يف ثوب جديد

ومثة أمثلة على استخدام تلك األماكن لإلسكان احمللي بعد انتهاء املناسـبة، منـها                -٨
،  ذروهتا  بناء السكن االجتماعي   بلغت سياسة  ،١٩٨٠ أوملبياد عام    ومبناسبةيف موسكو،    )أ(

 طابقـاً؛   ١٦ عمارة سكنية ارتفاع كل منـها        ١٨وذلك بتحوُّل القرية األوملبية إىل      
 عن توفري ٢٠٠٤يف أثينا، أسفرت القرية األوملبية اليت أقيمت للدورة األوملبية لعام   )ب(

؛ )٦( من الـسكان   ١٠ ٠٠٠ة من السكن املدعوم، استفاد منها        وحدة جديد  ٣ ٠٠٠
 ٢ ٨٠٠تحول نصف الوحدات السكنية يف القرية األوملبية، البالغ عددها        ييف لندن، س  ) ج(

 احلاليـة   وحدة، إىل مساكن ميسورة التكلفة بعد انتهاء الدورة، يف حني هتدف اخلطـط            
__________ 

)٦( “Fair play for housing rights. Mega-events, Olympic Games and evictions”, COHRE, 2007. p.142. 
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 يف املائة منها ٣٥ مسكن جديد، حنو ١٠ ٠٠٠املتعلقة مبوقع الساحة األوملبية إىل إقامة 
  .)٧(مساكن ميسورة التكلفة

 املناسبات الكربى إىل إعادة تطوير شبكات النقل العامة وُنظم          تنظيموعادة ما يؤدي      -٩
املواصالت، وإىل تنمية البيئة، وزيادة إتاحة األماكن الثقافية، واملرافق الرياضية، والـساحات            

ومن شأن كل هذه االستثمارات، إذا ُصممت مـن منظـور      . ينةالعامة املفتوحة لسكان املد   
  .شامل يهدف إىل استفادة األغلبية منها، أن حتقق تأثرياً إجيابياً على احلق يف السكن الالئق

ولتوفري بدائل متنوعة وجيدة النوعية لتعميمها أثناء املناسبات الكربى، وإدماج هذه             -١٠
 املدن، تتجه معظم املدن املضيفة إىل إقامة طرق سريعة          لداخالبدائل يف استراتيجيات التنقل     

جديدة وطرق دائرية، وحتسني شوارع مركز املدينة، وتطوير شبكات القطارات، وتوسـيع            
ووفقـاً  . نظم قطارات األنفاق وخطوط الترام، وتوسيع املطارات أو بناء مطارات جديـدة           

وأن تعزز حصول السكان علـى      لطبيعة هذه التدخالت، ميكنها أن حتسن أوضاع السكن،         
  .الفرص االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يف برشلونة، أُنشئ مطار جديد وطريق ) أ: (ومن أمثلة حتسن البنية األساسية، ما يلي       -١١
يف أثينا، أُقيم خط ترام     ) ب(؛  ١٩٩٢دائري يف املدينة استعداداً لدورة األلعاب األوملبية لعام         

 شبكة املترو، استعداداً لدورة األلعاب األوملبية لعـام   وُوسعت املدينة   جديد وطريق دائري يف   
يف بيجني، أُنشئ مطار جديد وخطوط قطارات ومترو جديـدة، وطريقـان            ) ج(؛  ٢٠٠٤

  .)٨(٢٠٠٨دائريان، استعداداً ألوملبياد عام 
ناسـبات  ومتثل الشواغل البيئية أيضاً مكوناً مهماً يف عملية االستعداد الستضافة امل             -١٢

 اليت  ٢٠٠٠وقد اتضح ذلك جبالء يف أعقاب دورة األلعاب األوملبية لعام           . الرياضية الكربى 
وقد قامت اللجنة املنظِّمة لألوملبياد، بضغط من املنظمات البيئية واملعـايري           . أُقيمت يف سيدين  

عمليـة تنظـيم    اجلديدة اليت تشدد عليها اللجنة األوملبية الدولية، بإدماج الشواغل البيئية يف            
ومنذ ذلك احلني، تقوم السلطات احمللية للمدينة املضيفة بإدراج االستراتيجيات البيئية         . املناسبة

تحسني مرافق معاجلة النفايات، وإعادة تنظيم عمليـات        ليف عملية التخطيط، وتغتنم الفرصة      
. ذ مبادرات بيئيةمجع القمامة، وتنظيف الشوارع واملناطق امللوثة، وإقامة ساحات عامة، وتنفي

كما تشرع هذه السلطات يف تنظيم محالت أكثر تعقيداً، باستئناف خطط حتسني البيئة اليت              
تأخر تنفيذها، ومن ذلك تطهري األهنار والبحريات امللوثة، وجتديد أو مـد نظـم الـصرف                

عي، خطوط الغاز الطبي(الصحي، وإدخال نظم ملعاجلة تلوث اهلواء، وحتسني نظم توليد الطاقة 
  .، ونقل الصناعات املسببة للتلوث إىل أماكن أخرى)والسدود، وشبكات الكهرباء

__________ 

 . الدوليةمعلومات مقدمة من اللجنة األوملبية )٧(
)٨( “Fair play for housing rights”, op. cit., p. 74. 
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يف طوكيو، أُنشئت ثالث وحدات ملعاجلة مياه       ) أ: (ومن أمثلة حتسني البيئة، ما يلي       -١٣
ول، جرى تنظيف هنر هـانغ      ييف س ) ب(؛  ١٩٦٤الصرف يف إطار االستعداد ألوملبياد عام       

يف ) ج(دة ملعاجلة تلوث اهلواء ومجع القمامة استعداداً لألوملبياد؛         امللوث، وأُنشئت نظم جدي   
 كيلومتراً من خطوط الصرف الصحي وأُنشئت شبكتان للغاز الطبيعـي           ٦٤٠بيجني، ُجدد   

  .)٩(٢٠٠٨استعداداً ألوملبياد عام 
والستضافة الدورات األوملبية ومسابقات كرة القدم آثار إجيابية على تـوافر             -١٤

فعادة ما تنشأ جمموعة من     . لرياضية للسكان احملليني بعد اختتام هذه املناسبات      املرافق ا 
املالعب، ومراكز التدريب، والساحات الرياضية، وغري ذلك من املرافق خالل هـذه            

كما تتحسن األنشطة االجتماعية بصورة كبرية نتيجة . الفترة لتلبية متطلبات املناسبات   
 املالهـي سني األماكن القائمة، بغية توفري مزيد مـن         إلنشاء أماكن ثقافية جديدة وحت    

كما أن الترتيب للمناسبات عادة ما يزيد من عدد األماكن العامـة            . للجمهور الزائر 
وباإلضافة إىل املرافق الرياضية اليت ُتنشأ الستضافة . املفتوحة، واحلدائق، وأماكن الترفيه

زيادة توافر املرافق الثقافية والرياضية،  مث تتاح بعد ذلك للجمهور، هناك أمثلة لاأللعاب
يف ) ب(ول، أُقيمت بيوت ثقافية جديدة قبـل الـدورة األوملبيـة؛            ييف س ) أ: (منها

يف أثينا،  ) ج(برشلونة، ُجددت املسارح واملتاحف ومعارض الفنون استعداداً للدورة؛         
  .)١٠(جرت صيانة املواقع األثرية استعداداً لألوملبياد

   السلبية على السكناحملصلة  -باء   
 املدينة املضيفة وبني تنظيم املناسبة، عادة ما ختضع املدن لسلسلة           تعينييف الفترة بني      -١٥

من التحوالت اليت ال تؤثر فحسب على البنية األساسية احلضرية، وإمنـا تـؤدي أيـضاً إىل          
وبينما .  احملليني تغيريات اقتصادية واجتماعية ودميغرافية هلا عواقب طويلة األجل على السكان         

يركز حتليل تأثري هذه املناسبات عادة على املنافع االقتصادية اليت تعود على املدينة املـضيفة،               
يوىل اهتمام أقل لتقييم هذا التأثري على حياة السكان، وال سيما الفئات األشـد ضـعفاً يف                 

. ن ليست إجيابية  ومن املؤسف أن حمصلة املناسبات الكربى على وضع هؤالء السكا         . اجملتمع
بـل  . وزع بالتساوي بني السكان احمللـيني     فاملنافع االقتصادية املزعومة لتنظيم الدورات ال تُ      

 الفروق القدمية نظراً ألن عمليات جتديد وجتميل املدينة عادة ما تركز على املناطق اليت               تتعّمق
قب املستدمية للمناسـبات    وغالباً ما تنطوي العوا   . يقطنها يف الغالب الفقراء والفئات الضعيفة     

  .الكربى على أمناط مثرية للقلق، على النحو املبني يف اجلزء التايل
  

__________ 

 .٧٤املرجع نفسه، صفحة  )٩(
 .املرجع نفسه )١٠(
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  عمليات اإلخالء  -١  
ميثل التشريد واإلخالء القسري مستني من السمات الـشائعة لعمليـات التحـضري               -١٦

أماكن وجه الطلب املتزايد على مساحات إلنشاء األماكن الرياضية و        وُي. للمناسبات الكربى 
اإلقامة والطرق من خالل مشاريع إعادة التطوير احلضري اليت عادة ما تستلزم هدم املساكن              

وعادة ما يؤدي االهتمام برسم صورة دوليـة        . القائمة وتوفري مساحات إلقامة مبان جديدة     
جديدة للمدن، كجزء ال يتجزأ من التحضري للدورات، إىل إزالة عالمات الفقر والتخلف عن  

شاريع إعادة التحضر اليت تويل أولوية لتجميل املدينة قبل تلبية احتياجات الـسكان             طريق م 
ونظراً ألن السلطات العامة تستغل عملية تنظيم املناسبات الكربى كعامل حمفز على            . احملليني

جتديد مدينتها، فقد يواجه سكان املناطق املتضررة عمليات تشريد مكثفة وإخـالء قـسري           
قد ينجم التشرد أيضاً عن تدابري تتخذها السلطات العامة من أجل اإلسراع            و. وهدم للمنازل 

بإزالة األحياء الفقرية القبيحة املنظر من املناطق اليت يراها الزوار، ولو كان ذلك دون تنفيـذ                
  .هذه العمليات يف إطار مشاريع إعادة التطوير الكربى

لى حنو مناسب، وال ُيـصاحب       بدائل اإلخالء ع   ُتستكشفويف أغلب احلاالت، ال       -١٧
عملية التشرد تشاور مسبق مع اجملتمعات املتضررة، وال يقدم تعويض مناسب أو مـساكن              

كما أن عمليات اإلخالء ال تسمح بعودة السكان السابقني إىل املنازل املبنية            . بديلة للضحايا 
ادة ما يتعرضون لضغوط    والواقع أن املُالّك واملستأجرين واملستقطنني ع     . حديثاً، إال فيما ندر   

حلملهم على مغادرة املنطقة، كما أهنم نادراً ما        امة أو املقاول املتعهد بالبناء      من السلطات الع  
ويف حـاالت   . ُيعترف حبقوقهم، وال حيصلون على ما يضمن عودهتم إىل املكان بعد تطويره           
. ش واالعتـداء  عديدة، ُتجرى عمليات اإلخالء يف مناخ يتعرض فيه السكان للعنف والتحر          

وعادة ما ُيحتج بضيق الوقت كذريعة لعمليات اإلخالء املزعجة والعنيفة، وإلمهال حقـوق             
  .اجملتمعات املتضررة

ومن أمثلة اإلخالء من أجل إقامة أماكن رياضية ومساكن للزوار وحتـسني البنيـة                -١٨
ء مـساكنهم،    يف املائة من السكان على إخـال       ١٥ول، أُرغم   ييف س ) أ: (األساسية، ما يلي  

يف برشلونة، أخلت   ) ب(؛  )١١(١٩٨٨ مبىن يف إطار التحضري ألوملبياد عام        ٤٨ ٠٠٠وُهدِّم  
؛ )١٢(١٩٩٢ أسرة مساكنها للسماح بإقامة طرق دائرية جديدة قبـل أوملبيـاد عـام               ٢٠٠

 مليون  تزيد علىيف بيجني، أدى تنفيذ تسعة مشاريع إلنشاء أماكن جديدة على مساحة          )ج(
؛ ووردت ادعاءات حبدوث عمليات إخـالء     )١٣(ىل ترحيل السكان إىل مكان آخر     متر مربع إ  

__________ 

)١١( Solomon J. Greene; “Staged cities; mega events, slum clearance, and global capital” in Yale 

Human Rights and Development Law Journal, vol. 6, 2003, pp. 171, 179. 
)١٢( “Fair play for housing rights”, op. cit., p. 197. 
)١٣( Information provided by the International Olympic Committee, based on Beijing Olympic 

Organizing Committee sources. 
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مجاعي، ُتنفَّذ أحياناً من خالل رجال غري معروفني، ويف منتصف الليل ودون سابق إنذار، مع          
؛ )١٤(تعرض السكان والناشطني يف جمال احلق يف السكن للقمع واملضايقة واالحتجاز التعسفي           

 العامة استعداداً لدورة ألعاب الكمنولـث       األراضي أسرة   ٣٥ ٠٠٠يف نيودهلي، تركت    ) د(
، الـذي   Gateway N2يف جنوب أفريقيا، أدى تنفيذ مشروع إسكان        ) ه(؛  )١٥(٢٠١٠لعام  

 إىل إجالء   ٢٠١٠يشمل بناء وحدات سكنية لإلجيار من أجل دورة كأس العامل لعام            
امية، وتوطني السكان  من السكان من مستوطنة جو سلوفو غري النظ٢٠ ٠٠٠أكثر من 

ويف لندن، ُيالَحظ أن أمر الـشراء       ) و(؛  )١٦(املدينةاحملليني يف مناطق فقرية على حدود       
، والـذي ميـنح     ٢٠١٢اإللزامي، الذي صدر استعداداً لدورة األلعاب األوملبية لعام         

السلطات احمللية سلطة جتميع األراضي الالزمة ملشاريع التجديد الكربى، ُيلزم السكان           
  .)١٧(بترك األحياء اليت يقام فيها األوملبياد

  التشريد غري املباشر الناجم عن جتديد األحياء القدمية  -٢  
ستـضافة  ال  الالزمـة  رافقاملرغم أن التشريد اجلماعي ليس نتيجة مباشرة إلنشاء           -١٩

يفة، الدورات أو نتيجة مباشرة ملشاريع التوسع احلضري الرامية إىل حتسني صورة املدينة املض            
أنه قد يكون أيضاً نتيجة لعمليات غري مباشرة، مثل جتديد األحياء القدمية وتصاعد تكاليف              فإ

وقد تنطلق عملية جتديد األحياء القدمية يف إطار مشاريع إعادة التطوير الـيت ُتنفَّـذ               . السكن
ـ          . استعداداً للمناسبات  اء ومبجرد بدء عمليات جتديد األحياء املتخلفة، جتتذب هـذه األحي

ويؤدي االهتمام املفاجئ من قبل     .  الذين يبدأون االنتقال إىل املنطقة     أصحاب الدخول املرتفعة  
املستثمرين العقاريني باملناطق اليت كانت تعترب قبل ذلك ذات قيمة سوقية منخفضة إىل ارتفاع 

راء أو  وُيحدث ذلك تأثرياً على قدرة السكان احملليني على الـش         . أسعار الشراء واإلجيار فيها   
ويالحـظ، بوجـه خـاص، أن       . اإلجيار، وغالباً ما يسفر عن طردهم يف الواقع من املنطقة         

االنتقـال إىل   املستأجرين الذين يفتقرون إىل سبل استئجار األماكن اجلديدة ُيرغمون علـى            
وأحياناً . مناطق أخرى، وال حيصلون غالباً على أي تعويض أو سكن بديل أو مساعدة مالية             

الّك العقارات يف برامج تنمية مشتركة مع املستثمرين العقاريني، لضمان احلصول           ما يدخل مُ  
على نصيب يف أماكن اإلقامة اجلديدة، ويف حاالت أخرى، ُيضطرون إىل البيع وترك املنطقة              

  .إما بسبب ارتفاع التكاليف أو التخويف الذي متارسه شركات املقاوالت
__________ 

)١٤( “Beijing 2008. Human rights and the Olympics in China” (2004); and “Demolished: forced 

evictions and the tenant’s rights movement in China”, Human Rights Watch, Vol.16, No. 4; 2004. 
)١٥( “Fair play for housing rights”, op. cit., p. 28. 
)١٦( Caroline Newton, “The reverse side of the medal: about the 2010 FIFA World Cup and the 

beautification of the N2 in Cape Town”, Springer Netherlands, vol. 2, No. 1, 2009, p. 9. 
)١٧ (  See the website of London Development Agency, at; www.Ida.gov.uk;  and “Hosting the 2012 Olympic 

Games: London’s Olympic preparations and housing rights concerns”, 2001, COHRE p. 26. 
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مية وتصاعد األسعار يؤديان إىل رحيل الفئات ذات        ومن مث، فإن جتديد األحياء القد       -٢٠
وبذلك يعاين اجملتمع من    . الدخل املنخفض ملصلحة املقيمني من ذوي الدخل املتوسط واملرتفع        

فبينما ينتقل السكان ذوو الدخل املتوسط واملرتفـع إىل         . تغيري رئيسي يف تكوينه الدميوغرايف    
احاً بوفرة، ُيضطر السكان السابقون هلذه املناطق       املناطق اليت كانت فقرية، وجيدون السكن مت      

إىل االنتقال إىل أطراف املدينة، فيفقدون ارتباطهم باجملتمع ويعانون من مزيد مـن احلرمـان    
  . بسبب اخنفاض فرص العمل وااللتحاق باملدارس، فضالً عن زيادة تكاليف تنقلهم

ة وتصاعد تكاليف السكن،    ومن أمثلة التشرد الناجم عن جتديد األحياء القدمي         -٢١
 يف املائة خـالل األشـهر       ٢٠,٤ول، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة      ييف س ) أ: (ما يلي 

 يف املائة يف عـام  ٢٧، وارتفعت أسعار األراضي بنسبة     ١٩٨٨الثمانية األوىل من عام     
يف برشلونة، بلغت الزيـادة يف      ) ب(؛  )١٨(١٩٧٨، وهو أعلى ارتفاع منذ عام       ١٩٨٨

 يف املائة، يف حني بلغت   ١٣١ن خالل السنوات اخلمس احمليطة باألوملبياد       أسعار املساك 
، أي بعـد عـام مـن        ١٩٩٣؛ ويف عام    )١٩( يف املائة  ٨٣الزيادة يف سائر أحناء البلد      

يف أتالنتا، اضطُر حنو ) ج(؛ )٢٠( يف املائة٢األوملبياد، مل ترتفع أسعار املساكن إال بنسبة 
ملنخفض إىل ترك املدينة بسبب ارتفـاع نـسبة          من السكان ذوي الدخل ا     ١٥ ٠٠٠

 يف املائة يف عـام      ٧,٩ إىل   ١٩٩١ يف املائة يف عام      ٠,٤الزيادة السنوية يف اإلجيار من      
يف سيدين، بلغت الزيادة يف أسـعار       ) د(؛  )٢١(١٩٩٦، استعداداً ألوملبياد عام     ١٩٩٦

يف حني بلغت هـذه      يف املائة،    ٥٠ املساكن خالل السنوات اخلمس السابقة لألوملبياد     
 مليون شخص من ١,٥يف بيجني، ُشرِّد حنو ) ه(؛ )٢٢( يف املائة٣٩يادة يف سائر البلد الز

؛ )٢٣(١٩٨٨ إلتاحة الفرصة لعمليات التجديد احلضري استعداداً ألوملبياد عـام           بيوهتم
  يف١,٤يف لندن، ارتفعت أسعار العقارات يف املناطق احمليطة مبوقع األوملبياد بنسبة  ) و(

 بعد اإلعالن عن فوز املدينة بتنظيم األوملبياد، يف حني اخنفضت            يف املائة  ٤,٦ إىل   املائة
  .)٢٤( يف املائة٠,٢األسعار يف سائر املدينة بنسبة 

__________ 

)١٨( Solomon J. Greene; op. cit, pp. 172, 179. 
)١٩( “2012 Home Games: a study of the housing and regeneration legacies of recent Olympic and 

Paralympic Games and the implications for residents of east London”, East Thames Group, p. 14. 
)٢٠ ( “Barcelona. International events and housing rights: a focus on the Olympic Games”, COHRE, 2007. 
)٢١( “2012 Home Games”, op cit, p. 14. 
 . نفسهاملرجع )٢٢(
)٢٣( “One world, whose dream? Housing rights violations and the Beijing Olympic Games”, COHRE, 

2008, p. 6. 
)٢٤( “Hosting the 2012 Olympic Games: London’s Olympic preparations and housing rights concerns”, 

2001, COHRE, p. 31. 
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  اخنفاض املتاح من اإلسكان االجتماعي واملساكن املنخفضة التكلفة  -٣  
 املساكن والقدرة على    ري عمليات إعادة التطوير والتجميل على توافر      ثيتزايد تأ   -٢٢

ري إىل األحياء اجملاورة اليت تؤوي مساكن ذوي الدخل ثحتمل تكلفتها عندما ميتد هذا التأ
وعادة ما يتواجد اإلسكان االجتمـاعي يف املنـاطق         . املنخفض واإلسكان االجتماعي  

الفقرية من املدن، مما يتيح للسكان احملليني فرصة احلصول على سكن منخفض التكلفة،  
وعادة ما يكون اإلسـكان االجتمـاعي هـو         . أحياناً ما يكون مدعوماً من الدولة     و

املستهدف خبطط اهلدم املدرجة يف مشاريع إعادة التطوير اليت تنفذ يف إطار االستعداد             
ونظراً ألن العديد مـن     . للمناسبات الكربى، واليت تتركز معظمها يف األحياء املتخلفة       

ة، فإن مشاريع إعادة التطوير هتدف إىل هـدم هـذه           مشاريع اإلسكان مملوكة للدول   
ومن مث، تقل املـساكن املنخفـضة       . املساكن إلتاحة الفرصة ملزيد من أعمال التطوير      

  . التكلفة بصورة شديدة، مما جيعل سكاهنا أكثر عرضة النتهاك حقوقهم
، يف أتالنتـا ) أ: (ومن أمثلة اخنفاض املتاح من اإلسكان االجتماعي، ما يلـي    -٢٣

 وحدة إسكان اجتماعي خمصصة للفقراء، يف إطار االستعداد للـدورة     ١ ٢٠٠ُهدمت  
 شخص يف الفترة    ٦ ٠٠٠يف سيدين، تشري التقارير إىل تشريد حنو        ) ب(؛  )٢٥(األوملبية

 وحـدة إسـكان     ١ ٤٠٠يف فانكوفر، فُقد ما يزيد على       ) ج(؛  )٢٦(السابقة لألوملبياد 
ء املضاربات العقارية املتـصلة بـدورة        من جرا   املنخفض،  الدخل ألصحابخمصصة  

يف جنوب أفريقيا، أشار وزير اإلسكان      ) د(؛  )٢٧(٢٠١٠األلعاب األوملبية الشتوية لعام     
إىل أن خطط بناء مئات اآلالف من املنازل اجلديدة املنخفضة التكلفة قد تتأثر من جراء 

 ٢٠١٠ر الطلب علـى امليزانيـة يف إطـار االسـتعداد لكـأس العـامل لعـام                  تغّي
)A/HCR/7/16/Add.3 مت هدم منطقة )ه()٦٩، الفقرة ،Clays Lane State وهي منطقة ،

وتقول .  شخص ٤٠٠إسكان اجتماعي تارخيية يف موقع الساحة األوملبية، يقطنها حنو          
  .)٢٨(وكالة تطوير لندن إن املوقع ال يفي باملعايري احلكومية للسكن الالئق

  لنظامية التأثري على املستوطنات غري ا  -٤  
حيظى وضع سكان املستوطنات غري النظامية باهتمام خاص يف إطـار االسـتعداد               -٢٤

هذه املستوطنات ترمز للفقر والتخلف، فعادة ما ُينظـر  مباين ونظراً ألن . للمناسبات الكربى 
وملـا  .  على أهنا تشوه الصورة اليت تريد املدينة أن تروجها من خالل تنظيم الـدورات              إليها

 قبيحة وتفتقر إىل أمن احليازة، فهي أول ما ُيهدم      أماكنستوطنات غري النظامية تعترب     كانت امل 
__________ 

)٢٥( “2012 Home Games”, op. cit., p. 13. 
 .نفسهاملرجع  )٢٦(
)٢٧( “Cracks in the foundation”, Pivot Legal Society, September 2006, p. 1, 3. 
 . مقدمة من اللجنة األوملبية الدوليةمعلومات )٢٨(
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وعادة ما ُتسَتخدم املناطق اليت توجد هبـا        . من املباين عند تنظيم أي مناسبة كربى يف املدينة        
هذه املستوطنات إما لبناء أماكن رياضية ومرافق إلقامة الزوار، أو إلقامة مساكن جديـدة              

ويف العديد من احلاالت، تزال املستوطنات غري النظامية من أجل إقامة بنية            . ن احملليني للسكا
أساسية جديدة، مثل الطرق العامة والطرق السريعة وخطوط السكك احلديدية، أو تزال ألهنا             

وعادة ما تفشل احلكومات احمللية يف تقدمي تعويض        . ال تالئم املعامل الطبيعية احلضرية اجلديدة     
. سب لسكان املستوطنات غري النظامية املشردين، أو توفري مساكن مناسبة بديلـة هلـم             منا

وُتضطر جمتمعات بأكملها إىل الرحيل إىل مكان آخر، هو عادة أطراف املدينـة أو املنـاطق              
الريفية، حيث يفتقرون إىل أسباب العيش، ويعانون من ضعف فرص العمل أو ضعف سـبل               

وغالباً ما  . نظامية، وجيدون أنفسهم بعيدين عن الروابط اجملتمعية      الوصول إىل األسواق غري ال    
تكون املستوطنات غري النظامية مأوى لألقليات اإلثنية، واملهاجرين، والسكان ذوي الـدخل         

  .املنخفض، وغريهم من الفئات احملرومة
يف ) أ: (ومن أمثلة تأثري املناسبات الكربى على املستوطنات غري النظامية، ما يلـي             -٢٥

 شخص من مدن األكواخ استعداداً لدورة كأس العـامل          ٣٠٠ إىل   ٢٠٠داالس، أُجلي حنو    
يف جنوب أفريقيا، اعُتمد قانون إزالة األحياء الفقرية ومنع         ) ب(؛  )٢٩(١٩٩٤لكرة القدم لعام    

ظهورها جمدداً، بغرض إزالة األحياء الفقرية وإيواء سكان األكواخ املشردين يف خميمات مؤقتة 
يف ريو دي جانريو، أصـبحت قريـة        ) ج(؛  )٣٠(٢٠١٠ انطالق دورة كأس العامل لعام       قبل

أوتودرومو وغريها من املستوطنات غري النظامية العديدة مهددة باإلخالء بسبب إنشاء أماكن            
  ؛)٣١(٢٠١٦دورة أوملبياد عام 

  جترمي املشردين واألنشطة غري الرمسية  -٥  
فقبيـل  . دين من جراء تنظيم املناسبات الكربى     يتفاقم أيضاً وضع األشخاص املشر      -٢٦

تنظيم املناسبات، تتخذ بعض السلطات احمللية تدابري إلجالء املشردين عن املناطق اليت يراهـا              
وأحياناً ما تقدم حوافز للمشردين لترك تلك املناطق، ولكـن يف معظـم احلـاالت               . الزوار

وتسن تـشريعات خاصـة    . ناسباتيرغمون على الرحيل واالنتقال إىل مكان آخر خالل امل        
كما ُيستهدف الباعة اجلائلون واملـشتغلون      .  والتسول الشوارعلتجرمي أعمال مثل النوم يف      

وتـشري  . باجلنس من قبل القوانني اليت متنعهم من ممارسة أنشطتهم يف املدينة أثناء املناسـبة             
 املشردين وغريهـم مـن   التقارير إىل حاالت اُستخدمت فيها خميمات أو مرافق كبرية إليواء  

ويف هذا السياق، أكد بعض املراقبني وجود اجتـاه         . أثناء املناسبات " القبيحة املنظر "الفئات  
يف إدارة احلياة العامة يف إطار االسـتعداد        " مربر االستثناء "مقلق يف املدن املضيفة حنو تطبيق       

__________ 

)٢٩( “Fair play for housing rights”, op. cit., p. 28. 
)٣٠( “Shack dwellers fight demolition in South Africa court”, www.oneworld.net, 15 May, 2009. 
)٣١( “Plano olímpico para Rio-2016 prevê a remoção de favela”, Folha de S.Paulo, 8 October, 2009. 
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نية الواجبة، إذا اعُترب ذلـك      للمناسبة، ُيسمح مبوجبه بفرض قيود على احلقوق واملعايري القانو        
؛ كما أنه مع زيادة التشريد، واخنفاض املتاح من         )٣٢(ضرورياً، من أجل ضمان إجناز املناسبة     

املساكن االجتماعية واملستوطنات غري النظامية وأماكن اإلقامة املؤقتة، قـد يـزداد عـدد              
  .األشخاص املشردين

ول، مشلـت   ييف س ) أ: (، ما يلي  ومن أمثلة جترمي املشردين واألنشطة املهمشة       -٢٧
 احتجاز املشردين يف مرافق خارج      ١٩٨٨جهود جتميل املدينة استعداداً ألوملبياد عام       

، وضـعت   ٢٠٠٢؛ ويف إطار االستعداد لدورة كأس العامل لكرة القدم لعام           )٣٣(املدينة
يف ) ب(؛ )٣٤(ول قائمة لألماكن اليت حيظر على املشردين ارتيادهايالسلطات احمللية يف س

يف أتالنتا، اعُترب ) ج(؛ )٣٥(برشلونة، أُبعد املشردون إىل خارج املدينة أثناء تنظيم الدورة
تكليف باحلضور   ٩ ٠٠٠ أكثر من    وصدرالتشرد واألنشطة املتصلة به خمالفة للقانون،       

  .)٣٦(قضائية ضد املشردينال أمام السلطات

   الفئات املعرضة للتمييزري غري املتناسب على فئات خمتلفة وال سيماثالتأ  -٦  
تقع احملصلة السلبية للمناسبات الكربى أكثر ما تقع على القطاعـات احملرومـة يف                -٢٨

وتتأثر هذه الفئات بصورة غري متناسبة ببعض االجتاهات، مثل اإلخـالء القـسري،          . اجملتمع
ف السكن، والتشريد، وقلة املتاح من اإلسكان االجتماعي، واخنفاض القدرة على حتمل تكالي     

وعدم توافر املأوى، واالنفصال عن اجملتمع القائم والشبكات االجتماعية، وتقييد احلريـات            
وتؤثر عمليات التشريد واإلخالء القسري النامجـة   . املدنية، وجترمي التشرد واألنشطة املهمشة    

عن جتميل وجتديد املدن، على الـسكان ذوي الـدخل املـنخفض، واألقليـات اإلثنيـة،                
جرين، واملسنني، حيث تضطر هذه الفئات إىل ترك منازهلا واالنتقال إىل مناطق بعيـدة              واملها

" تطهـري "وباملثل، تؤدي السياسات والقوانني اخلاصة املعتمدة من أجـل          . عن مركز املدينة  
املدينة إىل إبعاد املشردين، واملتسولني، والباعة اجلائلني، واملشتغلني باجلنس، وغريهـم مـن             

  .همشة، من املناطق املركزية إلعادة توطينهم يف مواقع خاصة أو خارج املدينةالفئات امل
: ومن أمثلة التأثري غري املتناسب الواقع على الفئات األشد تعرضاً للتمييز، مـا يلـي      -٢٩

يف ) ب(؛  )٣٧(يف أثينا، كانت جمتمعات الروما هي الفئة الرئيسية املـستهدفة بالتـشريد            )أ(

__________ 

)٣٢( “Fair play for housing rights” op. cit. 
 .١٩٨صفحة املرجع نفسه،  )٣٣(
 .٢٧املرجع نفسه، صفحة  )٣٤(
)٣٥( “2012 Home Games”, op. cit., p. 15. 
)٣٦( “Fair play for housing rights”, op. cit., p. 198. 
 .املرجع نفسه )٣٧(
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يف ) ج(؛  )٣٨(كيون من أصل أفريقي هم الفئة األشد معاناة من التـشريد          أتالنتا، كان األمري  
سيدين، جرى إبعاد جمتمعات الشعوب األصلية من املناطق القريبة من موقع األوملبياد، سـعياً           

يف بيجني، كان العمال املهاجرون هم أكثـر ضـحايا عمليـات            ) د(؛  )٣٩(لتجميل املدينة 
 املدينة حبراس أمن خاصني إلبعاد املشردين واملتسولني        يف فانكوفر، تستعني  ) ه(؛  )٤٠(اإلخالء

  ).٨٧، الفقرة A/HRC/10/7/ADD.3(عن املناطق التجارية 

  التعبئة واملفاوضات: التوترات احمليطة بتنظيم املناسبات الكربى  -جيم   
يف حاالت كثرية، ترى اجملتمعات املتضررة وجمموعات املصاحل أن املقتـرح األويل              -٣٠
 من السلطات لتنظيم مناسبة كربى قد ينطوي على انتهاكات للحق يف السكن الالئق،              املقدم

.  السكان احملليني، وجترمي التشرد وغريه من املمارسات املماثلة        لبيوتومنها اإلخالء القسري    
 من أجـل    مواستجابة لذلك، يقوم السكان املتضررون واملنظمات االجتماعية بتعبئة جهوده        

ويف بعض احلاالت، أسفرت املقاومة االجتماعيـة       . واملطالبة بإعادة صياغته  مقاومة املقترح   
للمقترح عن مفاوضات مع األطراف املعنية، واختاذ استراتيجية خمتلفة، وإعادة حتديد اخلطـة             

  .حبيث ُتدرج هبا مطالبات السكان احملليني وحبيث تنص على محاية السكان احملليني
اعية وإعادة التفاوض يف إطار تنظيم املناسـبات الكـربى،          ومن أمثلة التعبئة االجتم     -٣١
 يف أثينا، قررت السلطات هدم جممع سـكين  ١٩٩٦يف إطار االستعداد ألوملبياد  ) أ: (يلي ما

يعترض أهم الطرق األوملبية، ولكن نظرا للمقاومة الشديدة اليت أبداها الـسكان احملليـون               
قبيل دورة ألعاب البلدان األمريكيـة      ) ب(؛  )٤١(والناشطون يف جمال السكن، مل ُتهدم املباين      

 يف ريو دي جانريو، تدخلت جلنة بان االجتماعية لدى السلطات مطالبة بإعادة             ٢٠٠٧لعام  
توجيه عدة خطط تتعلق باملناسبة، حبيث حتقق عددا من األهداف، منها منع إخـالء قريـة                

 يف  ٢٠١٠ألوملبيـاد عـام     ، واستجابة للخطط الرمسية     ٢٠٠٢يف عام   ) ج(؛  )٤٢(أوتودرومو
 فانكوفر، دعا حتالف تأثري األوملبياد على اجملتمع إىل استفتاء على دورة األوملبياد، وقدم عدداً             

__________ 

 .١٤املرجع نفسه، صفحة  )٣٨(
)٣٩( “2012 Home Games”, op. cit., p. 14. 
)٤٠( “Fair play for housing rights” op. cit., p. 199. 
)٤١( Stavrides, Stavros “Urban identities: beyond the regional and the global. The case of Athens”, in 

Jamal Al-Qawasmi, Abdesselem Mahmoud and Ali Djerbi (eds.) 2008, Regional Architecture and 

Identity in the Age of Globalization, Procedures of the Second International Conference of CSAAR, 

Tunis, 2005. 
)٤٢( See Lemos Marques, A; Barros de Moura, B., “Pan Rio 2007: manifestações e manifestantes”, XIII 

Encontro da Associação nacional de pós-graduação e pesquisa em planejamento urbano e regional, 

Brazil, May 2009. 
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، مما أدى يف هناية األمـر إىل        ٢٠١٠من التوصيات إىل اهليئة املعنية بعطاءات أوملبياد فانكوفر         
ور بيان التزام شامل جتاه األحياء      التزام السلطات بأن حتقق الدورة منافع للمجتمع، وإىل صد        

  .)٤٣(٢٠١٠الداخلية للمدينة، وأُدرجت هذه الوعود يف وثائق العطاءات املتعلقة بأوملبياد 

 اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان املنطبق على املناسبات الكربى   -رابعاً   

  احلماية من اإلخالء القسري  -ألف   
اً مع الشروط الواردة يف العهـد الـدويل         ال تتسق عمليات اإلخالء القسري مبدئي       -٣٢

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال ميكن أن تربَّر إال يف الظروف االستثنائية 
وينطبق التزام الدول باالمتناع عـن      . )٤٤(القصوى، ووفقاً ملبادئ القانون الدويل ذات الصلة      
وجيب علـى   . يف سياق املناسبات الكربى   اإلخالء القسري يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك،         

الدول يف مجيع األوقات أن تكفل إنفاذ القانون حبق عمالئها أو أطراف ثالثة يقومون بتنفيذ               
، ومتكني كل شخص من أمن احليازة واحلماية القانونيـة مـن            )٤٥(عمليات اإلخالء القسري  
لتوجيهية املتعلقة بعمليـات    وتتيح املبادئ األساسية واملبادئ ا    . )٤٦(عمليات اإلخالء القسري  

اإلخالء القسري والترحيل بدافع التنمية، اليت صاغها املكلف السابق بالوالية، إرشادا إضافياً            
  . )٤٧(يف هذا الصدد

وعندما تكون عمليات اإلخالء القسري مربرة، جيب أن تنفذ مبا يتفق متامـا مـع                 -٣٣
ا يتسق مع املبادئ العامة ملا هو معقول        أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان ذات الصلة ومب       

 إتاحة )أ(: وتشمل، بصفة خاصة، سبل احلماية اإلجرائية التالية اليت ينبغي تطبيقها      . ومتناسب
 ومناسـب    إشعار املتضررين كافة بشكل وافٍ     )ب(فرصة للتشاور احلقيقي مع املتضررين؛      

خـالء املقترحـة، وعنـد       اإل عملياتتقدمي معلومات عن     )ج(قبل املوعد املقرر لإلخالء؛     
الغرض البديل املقرر استخدام األرض أو املسكن من أجله، على أن تتاح هذه             عن  االقتضاء،  

 حضور موظفني حكـوميني أو ممـثلني        )د(املعلومات جلميع املتضررين يف الوقت املناسب؛       
مجيع يد هوية حتد )ه(بعمليات إخالء مجاعي؛ عنهم أثناء اإلخالء، وخاصة عندما يتعلق األمر 
 عدم القيام بـاإلخالء     )و(؛   على حنو صحيح   األشخاص الذين يتولون القيام بعملية اإلخالء     

__________ 

)٤٣( Elby David, “Still waiting at the altar: Vancouver 2010’s on-again, off-again, relationship 

with social sustainability”, Pivot Legal Society, June 2007. 
 .١٨، الفقرة ٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٤٤(
 .٨، الفقرة ٧الجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية وا )٤٥(
 .٧، املرجع املذكور سابقا، الفقرة ٤التعليق العام رقم  )٤٦(
 .، التذييلE/CN.4/2006/41نظر  )٤٧(
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بشكل خاص أو أثناء الليل، ما مل يوافق املتضررون علـى           سيئة   األحوال اجلوية    ما تكون عند
توفري املـساعدة القانونيـة، عنـد       ) ح( توفيـر سبل االنتصاف القانونية؛      )ز(غري ذلك؛   

وحىت عندما تكون عمليـات  . )٤٨(مكان، ملن هم حباجة إليها من أجل التظلم لدى احملاكم    اإل
اإلخالء مربرة ومتارس وفقاً لسبل احلماية اإلجرائية، ينبغي أال تسفر عن تـشريد األفـراد،               
وعلى الدولة أن تتخذ كل التدابري املناسبة، بأقصى ما هو متاح هلا من موارد، لضمان توفري                

  .)٤٩(ل مالئم، أو إعادة توطني املعنيني أو إتاحة أراض منتجة هلم، حسب احلالةمسكن بدي

  حق اجملتمعات احمللية يف املشاركة يف اختاذ القرار   -باء   
يكتسي حق اجملتمعات احمللية يف املشاركة وتلقي املعلومات، يف سـياق املناسـبات               -٣٤

ص املقيمني يف البلـد املـضيف،       وتشمل األحداث وتتعلق باألشخا   . الكربى، أمهية قصوى  
. سيما األشخاص الذين يعيشون يف املناطق املشمولة خبطط إعادة التطوير ومواقع األلعاب وال

أن تعكس استشارة ومشاركة حقيقيتني جلميع املعنيني       "وينبغي الستراتيجيات السكن العامة     
عملية إخـالء، جيـب     وباإلضافة إىل ذلك، وقبل القيام بأي       . )٥٠("باألمر على نطاق واسع   

استكشاف مجيع البدائل املمكنة بالتشاور مع األشـخاص املتـضررين، جتُنبَّـا للجـوء إىل          
وجيب تقدمي معلومات بشأن الغرض البديل الذي سُتستخدم من أجلـه األرض أو           . )٥١(القوة

  . املسكن، كما جيب إيالء العناية الواجبة للبدائل املقترحة من اجملموعات املتضررة
ومتشياً مع املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيـل             -٣٥

: بدافع التنمية، ينبغي أن تستجيب عمليات التنمية والتخطيط احلضري للمتطلبـات التاليـة            
إرسال إشعار مناسب إىل مجيع األشخاص الذين قد يتضررون منها ُيعلمهم بأنه جيـري               )أ(

نشر ) ب(إلخالء وأنه سُتعقد جلسات علنية ملناقشة اخلطط والبدائل املقترحة؛          النظر يف أمر ا   
املعلومات ذات الصلة فعلياً ومقدماً من ِقبل السلطات مبا فيها سجالت األراضـي وخطـط       
إعادة التوطني الشاملة املقترحة اليت تتناول بالتحديد اجلهود املبذولـة حلمايـة اجملموعـات              

أو /نية معقولة الستعراض املشروع املقترح على املأل والتعليق عليـه و          فترة زم ) ج(الضعيفة؛  
الفرص املتاحة واجلهود املبذولة لتيسري تقدمي املشورة القانونية والتقنية وغريها          ) د(معارضته؛  

عقد ) ه(من أنواع املشورة إىل األشخاص املتضررين بشأن حقوقهم واخليارات املتاحة هلم؛            
ألشخاص املتضررين وللمدافعني عنهم فرص الطعن يف قرار اإلخـالء          جلسات علنية تتيح ل   

__________ 

  .١٥، املرجع املذكور سابقاً، الفقرة ٧التعليق رقم  )٤٨(
 .املرجع نفسه )٤٩(
 .١٢، املرجع املذكور سابقا، الفقرة ٤التعليق العام رقم  )٥٠(
  .١٣، املرجع املذكور سابقا، الفقرة ٧ق العام رقم التعلي )٥١(



A/HRC/13/20 

17 GE.09-17611 

، E/CN.4/2006/41(أو تقدمي اقتراحات بديلة والتعبري عن طلباهتم وأولويـاهتم اإلمنائيـة             /و
  ). ٣٧التذييل، الفقرة 

إجراءات ولوائح األلعاب األوملبية وكأس العامل لكرة القدم وعالقاهتما           -خامساً  
   الالئقباحلق يف السكن

تؤثر األلعاب األوملبية وكأس العامل لالحتاد الدويل لكرة القدم، كحدثني رياضـيني              -٣٦
أساسيني، على األحداث األخرى، سواٌء أكانت تتعلق بالرياضة أم بالثقافة أم مبجاالت أخرى 

  .وينطبق هذا التحليل كذلك على املناسبات الكربى األخرى. وتشكل مناذج حيتذى هبا
م أن األلعاب األوملبية وكأس العامل متكافئان من حيث األبعاد والقدرة علـى             ورغ  -٣٧

جذب اجلمهور، جتدر اإلشارة إىل أن األلعاب األوملبية ُتنظَّم يف مدينة واحدة، بينما يـشمل               
وعندما يركز احلدث علـى     . كأس العامل مدنا عديدة يف بلد واحد أو حىت يف بلدان متعددة           

  . لضغط والطلب على سكاهنا أكثر أمهيةمدينة واحدة، يكون ا

  احلركة األوملبية واحلق يف السكن الالئق  -ألف   
وتنظم األلعاب كل سـنتني،     . تعترب األلعاب األوملبية أكرب حدث رياضي يف العامل         -٣٨

وينطوي حتت لواء احلركة األوملبية مجيـع       . بالتناوب بني األلعاب األوملبية الصيفية والشتوية     
 ٧واألفراد الذين يوافقون على االسترشاد بامليثاق األومليب، الذي بـدأ نفـاذه يف              املنظمات  

  .، واالعتراف باللجنة األوملبية الدولية بصفتها اهليئة اإلدارية الرئيسية٢٠٠٧يوليه /متوز
ويدّون امليثـاق   . وينظم امليثاق األومليب احلركة األوملبية واالحتفال باأللعاب األوملبية         -٣٩

 ٢ويشري املبدأ األساسي    . وهو ملزم جلميع أعضاء احلركة    " املبادئ األساسية للروح األوملبية   "
ية هدف الروح األوملبية هو وضع الرياضة يف خدمة تنم" من امليثاق إىل أن     ٢٠٠٧لصيغة عام   

كما " اإلنسان يف كنف الوئام، هبدف خلق جمتمع مسامل يهتم باحلفاظ على الكرامة البشرية            
، ويؤيد التنمية املستدامة ويعزز فكرة ترك حمصلة )٥املبدأ (ينص امليثاق على مبدأ عدم التمييز       

تـزم  وباإلضـافة إىل ذلـك، تل     . إجيابية من األلعاب األوملبية للمدينة املضيفة وللبلد املضيف       
  . األطراف األوملبية مبدونة سلوك تؤكد االلتزام باحترام مبدأي كرامة الفرد وعدم التمييز

، اعتمدت اللجنة األوملبية الدولية جدول أعمال القـرن احلـادي           ١٩٩٩ويف عام     -٤٠
، الذي يرمي إىل أمور     "تسخري الرياضة من أجل التنمية املستدامة     "والعشرين للحركة األوملبية    

كافحة االستبعاد االجتماعي وتعزيز اهلياكل األساسية الرياضـية الـيت تتـسق مـع              منها م 
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 ويويل جدول أعمال القرن احلادي والعـشرين        .)٥٢(االحتياجات االجتماعية على حنو أفضل    
وباإلضافة إىل ذلـك، يـدعم      . عناية خاصة إىل مصري األقليات وأشد أفراد اجملتمع حرماناً        

ئح االجتماعية احملرومة، فضالً عن اعتماد السياسات واملمارسات مكافحة الفقر وإدماج الشرا
كما يدعم جدول أعمال القرن احلادي والعشرين تعزيز منوذج مقبول للمستوطنات           . اإلمنائية
ويطالب بتنسيق إدماج اهلياكل األساسية الرياضية يف السياق احمللي وتعزيز املنشآت           . البشرية

كما يشجع على تكثيـف     . احمللية وإدماج أفقر أفراد اجملتمع    اجلديدة الستراتيجيات السكن    
مشاركة اجملتمعات احملليـة يف التحـضريات لأللعـاب األوملبيـة عـن طريـق اللـوائح                 

  . املناسبة واإلجراءات
. ويتضمن اإلطار املعياري للحركة األوملبية بعض األحكام اليت تتعلق حبقوق اإلنسان            -٤١

كن الالئق بصورة مباشرة يف امليثاق األومليب، بـل يف جـدول            وال جيري تناول احلق يف الس     
أعمال القرن احلادي والعشرين، الذي يشكل نص إعالن ال غري؛ ومن مث فإن األحكام ليست 

وبغية كفالة اتساق ممارسات املؤسسة مع احلقـوق واملعـايري املتعلقـة            . قابلة لإلنفاذ بيسر  
  .املمارسات بوضوح باعتماد معايري ملزمةبالسكن، فإنه من املهم أن ُتَتناول هذه 

  االحتاد الدويل لكرة القدم واحلق يف السكن الالئق  -باء   
، مسؤول عن تنظـيم وإدارة      ١٩٠٤االحتاد الدويل لكرة القدم، الذي أنشئ يف عام           -٤٢

. كربى الدورات الدولية لكرة القدم، وباألخص كأس العامل لالحتاد الدويل لكـرة القـدم             
، والذي ميثل الـصك     ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانحتاد نظامه األساسي، الذي ُحدِّث يف       وحيكم اال 

وترافق النظام األساسـي لـوائح    . األساسي لكرة القدم يف العامل وحيدد طريقة سري املؤسسة        
، أقرت اللجنة التنفيذية لالحتاد الدويل لكرة القـدم مدونـة           ٢٠٠٤ويف عام   . حتكم تطبيقه 

وتطالب هذه املدونة مجيع مـسؤويل االحتـاد        . ٢٠٠٦حقاً يف عام    األخالقيات، وعدلتها ال  
واهليئة العليا لالحتاد هي املؤمتر، الذي ينتخب الـرئيس واللجنـة           . باالمتثال ملبادئه وأهدافه  

وجلنة األخالقيات التابعة لالحتاد هي اهليئة القضائية الثالثـة، إىل جانـب اللجنـة          . التنفيذية
  .التأديبية وجلنة الطعون

والقيم األساسية لالحتاد الدويل لكرة القدم هـي األصـالة، والوحـدة، واألداء،               -٤٣
عـدم التمييـز   "ومن بني األحكام العامة لنظامه األساسي، أدرج االحتاد سياسـة           . والرتاهة

". جمتمع خيدم األغراض اإلنسانية   "، وكذلك تعزيز عالقات الصداقة يف       "والتصدي للعنصرية 
رج مؤمتر االحتاد دعامة جديدة ملهمة املؤسسة، ميكن أن ُتلخص علـى            ، أد ٢٠٠٥ويف عام   

وحيث إن كرة   ". تطوير اللعبة، والتأثري يف مشاعر العامل، وبناء مستقبل أفضل        : "النحو التايل 
__________ 

 أعمال القرن احلادي والعشرين وفقاً جلدول أعمال القرن احلادي والعـشرين ملـؤمتر األمـم                جدولاعتمد   )٥٢(
 .املعين بالبيئة والتنميةاملتحدة 
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تـصدر  "، فإن لالحتـاد واجـب       "جزءاً ال يتجزأ من اجملتمع    "القدم بالنسبة إىل االحتاد متثل      
كما قرر االحتـاد أن     ".  يف التنمية املستدامة عن طريق كرة القدم       اإلسهام امللموس واإلجيايب  

يضطلع بدور مسؤول اجتماعياً وبأن يلتزم باإلسهام مسامهة كربى يف حتقيـق األهـداف              
  .)٥٣(اإلمنائية لأللفية

وعلى العموم، وبالرغم من هذه االلتزامات اليت اختذها االحتاد مؤخراً، فإنه يصعب              -٤٤
اته ولوائحه على أي معايري ملساعدة املؤسسة وأعضائها على إدماج هنج يقوم            العثور يف إجراء  

ورغم أن التغيريات اليت أدخلت على مهمـة        . على أساس حقوق اإلنسان يف أنشطته اليومية      
ومن األمهية مبكـان    . االحتاد هي تغيريات حممودة، فإنه من الالزم ترمجتها على أرض الواقع          

 اخلاصة باحلق يف السكن الالئق يف اإلجراءات واللوائح املتعلقة بتنظـيم            اعتماد املعايري الدولية  
وميكن أن ميثل ذلك خطوة أوىل حنو قيـام االحتـاد           . كأس العامل لالحتاد الدويل لكرة القدم     

  . مبهمة جديدة

  عمليات طرح العطاءات وترسيتها  -جيم   
وهي . تحضري ملناسبة كربى  عملية طرح العطاءات وترسيتها هي املرحلة األوىل يف ال          -٤٥

حلظة حامسة العتماد املعايري الالزمة لكفالة أن حتظى حقوق اإلنسان، وخباصـة احلـق يف                
  .السكن الالئق، بتأييد مجيع أصحاب املصلحة املعنيني وكفالته يف مجيع مراحل تنظيم احلدث

  اللجنة األوملبية الدولية  -١  
ية املتعلقة بعملية طرح العطـاءات وترسـيتها        ختضع إجراءات اللجنة األوملبية الدول      -٤٦

قواعد السلوك املنطبقة على    "وباإلضافة إىل ذلك، ُتنفَّذ     . للميثاق األومليب ومدونة األخالقيات   
  . حاملا تقدم مدينة ترشيحها) ٢٠٠٧" (مجيع املدن اليت ترغب يف تنظيم األلعاب األوملبية

عها اللجنة ُمهيكلة ومنظمة إىل حد كبري من وعملية طرح العطاءات وترسيتها اليت تّتب  -٤٧
وتشمل املراحل اختيار مدينة مرشحة على      . خالل العديد من املراحل واملؤسسات والشروط     

. الصعيد الوطين، وإجراء قبول الترشيحات الدولية، وإجراء الترشيح واختيار املدينة املـضيفة           
ينة املضيفة مع التشديد على حقـوق       وحاملا جيري اختيار مدينة مضيفة، يربم معها عقد املد        

وبإمكان اللجنة أن تسحب عطاء مدينة ما وتلغي اإلذن الـصادر إىل            . والتزامات كل طرف  
وجيوز للجنة األخالقيات أن حتقق يف شكاوى خـرق  . مدينة مضيفة بتنظيم األلعاب األوملبية   

تلتزم مببادئ   نظمات ال وباإلضافة إىل ذلك، ال تربم اللجنة اتفاقات مع م        . مدونة األخالقيات 
وُتستخدم هذه اإلجراءات كآلية مساءلة وإنفاذ لكفالة احترام املدن املرشحة        . احلركة األوملبية 

  .أو املضيفة اللتزاماهتا، وللمبادئ األوملبية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
__________ 

)٥٣( "Football for Hope", FIFA, Zurich, 2004, pp8-9.  
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ـ    . والشروط املنطبقة على املدن املتقدمة واملرشحة كثرية        -٤٨ ى املـدن   أوهلا، جيـب عل
املرشحة أن تقدم خطابات ضمان تلتزم فيها باالمتثال للميثاق األومليب، واسـتبياناً قـصرياً              

ثانياً، وكجزء من إجراء الترشيح، جيـب علـى املـدن           . يتضمن حملة عن مشروع التخطيط    
مبا فيها خطط التنميـة     (املرشحة أن تقدم استبيان ترشح مفصالً يتناول جمموعة من القضايا           

مال أماكن األلعاب الرياضية واإليواء، والتزامات قانونية دولية ملزمة تتـصل بتنظـيم         واستع
ثالثاً، عليها أن تضطلع بسرب مستقل مستقال لآلراء يتعلق بالدعم الشعيب للمشروع            ). احلدث

، ظهر اجتاه إجيايب فيما يتعلق بالسكن، حيـث         ٢٠٠٨ومنذ عام   . األومليب وأن تقدم نتائجه   
. بتوضيح كيفية استخدام أماكن اإليواء اجلديدة بعد انتهاء األلعـاب األوملبيـة    تطالب املدن   

 تقدم معلومات بـشأن شـروط حيـازة         )٥٤(٢٠١٦ويتطلب إجراء واستبيان الترشيح لعام      
وباملثل، تتاح للمدن املضيفة    . األراضي وعمليات الترحيل، ومدى تطابقها مع املعايري الدولية       

ة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخـالء والترحيـل بـدافع           مستقبالً املبادئ األساسي  
وااللتزامات اليت تقطعها املدينة املرشحة على نفسها يف مرحلة الترشيح، ملزمة إذا            . )٥٥(التنمية

  .)٥٦(اختريت هذه املدينة بصفتها مدينة مضيفة
مة إىل حد كـبري     وعلى العموم، وضعت اللجنة األوملبية الدولية آلية مهيكلة ومنظ          -٤٩

وباإلضافة إىل ذلك، تـسّهل شـفافية هـذه         . لعملية طرح وترسية عطاءات املدن املضيفة     
وبناًء على ذلك، تتيح عملية طرح وترسية العطاءات العديد         . اإلجراءات املساءلة االجتماعية  

 يـدرج  ٢٠١٦من الفرص لتناول احلق يف السكن الالئق يف مرحلة مبكرة؛ ذلك أن استبيان            
بيد أن املعلومات املتاحة ال تشري على وجود ممارسات مماثلة يف           . لفعل شواغل سكنية قليلة   با

وباملثل، ال تـشمل    . إجراءات أخرى، كخطابات الضمان أو العقود املربمة مع املدن املضيفة         
قواعد السلوك املطّبقة على مجيع املدن الراغبة يف تنظيم األلعاب األوملبية شـروطاً يف هـذا                

وبغية ضمان االمتثال ملبادئ الروح األوملبية ولاللتزامات املعتمدة يف جدول أعمـال            . دالصد
القرن احلادي والعشرين، من املهم تناول شواغل السكن بصورة وافية يف مجيع مراحل عملية              

  .العطاءات اليت تضطلع هبا اللجنة
لسابق تعاوناً مثمراً ، تعاون املقرر اخلاص ا٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠٦ويف الفترة من عام   -٥٠

وتنـاولوا يف   . مع اللجنة، عن طريق تبادل املراسالت وتنظيم اجتماعات مع ممثلي املنظمـة           
 مدى تأثري األلعاب األوملبية يف إعمال احلق يف الـسكن  ٢٠٠٧االجتماعات املعقودة يف عام     

__________ 

 .www.olympic.org: ملبية الدولية على العنوان التايلاالستبيان متاٌح يف موقع اللجنة األو )٥٤(
 .معلومات قدمتها اللجنة األوملبية الدولية )٥٥(
، اللجنة األوملبيـة، سويـسرا،      ٢٠١٢الدورة الثالثون لأللعاب األوملبية لعام      . إجراء قبول الترشيح   )٥٦(

وقواعد الـسلوك  ؛ ٢٠٠٤، اللجنة األوملبية الدولية،  ٢٠١٢؛ وإجراء واستبيان الترشيح لعام      ٢٠٠٣
 .املنطبقة على مجيع املدن الراغبة يف تنظيم األلعاب األوملبية، املرجع املذكور أعاله
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لى إعداد هذا   كما تعاونت اللجنة ع   . الالئق والتدابري الواجب اختاذها ملنع حدوث انتهاكات      
  . التقرير، وقدمت تعليقات ومعلومات مفيدة

  االحتاد الدويل لكرة القدم  -٢  
ال ميكن للجمهور العام أن حيصل بيسر على املعلومات املتعلقة بعملية اختيار البلدان               -٥١

ومل تتمكن املقررة اخلاصة عنـد اتـصاهلا        . الستضافة كأس العامل لالحتاد الدويل لكرة القدم      
ت االحتاد الدويل لكرة القدم من احلصول على معلومات تتعلق باإلجراءات واللـوائح             بسلطا

، سعى املقرر اخلاص السابق إلشـراك       ٢٠٠٦وبداية من عام    . اليت حتكم تنظيم كأس العامل    
وجددت املقررة اخلاصة احلالية، منذ     . االحتاد الدويل لكرة القدم يف حوار يتعلّق هبذا املوضوع        

، هذه الدعوة يف مناسبات عديدة؛ بيد أهنـا مل تتلـق أي رد أو               ٢٠٠٨مايو  /يارتعيينها يف أ  
وبالنظر إىل نقص الشفافية واملساءلة فيما يتعلق      . تعليقات من املنظمة إلدراجها يف هذا التقرير      

هبذه اإلجراءات، فإنه من الصعب القيام بتحليل شامل لألساليب واآلليات القائمة، وحتديـد             
  .يدة والسيئة للمؤسسة فيما يتعلق بإجراءات ترسية العطاءاتاملمارسات اجل

وبالرغم من عدم وجود معلومات رمسية يف هذا الصدد، فإن اإلعالن العام املتعلـق                -٥٢
 ٢٠٢٢ و ٢٠١٨بعملية العطاءات لكأس العامل لالحتاد الدويل لكرة القدم لـدوريت عـامي             

ين احلدثني تتيح بعض اإلرشادات عـن       وتسجيل العطاءات وقواعد السلوك املنطبقة على هذ      
ووفقاً لإلعالن، ُيتوقع من البلدان املضيفة مستقبالً أن تكفل بذل جهود لتحقيق            . هذه العملية 

من أجل األلعـاب، مـن أجـل    : "تغيري إجيايب يف االلتزام بفلسفة االحتاد الدويل لكرة القدم   
ختيار البلـدان املـضيفة لعـامي       ويتضمن اإلعالن كذلك اإلجراءات الكفيلة با     ". )٥٧(العامل

ويف خمتلف مراحل الترشيح، جيب على رابطـات العـضو املرشـح أن             . ٢٠٢٢ و ٢٠١٨
تستكمل وتقدم إىل االحتاد الدويل منوذجاً تبدي فيه رغبتها يف التنظيم، ومنـوذج تـسجيل               

ويف . قالعطاء، واتفاقاً يتعلق بالعطاء، وكتاب عطاء، واتفاقية االستضافة وغريها من الوثـائ           
ضوء مقترحات العطاءات اليت يتلقاها االحتاد الدويل لكرة القدم، تعّين جلنته التنفيذية رابطات         

 .)٥٨(٢٠٢٢ و٢٠١٨العضو املضيف لدوريت كأس العامل لالحتاد الدويل لكرة القدم لعامي 

ووفقاً لنموذج تسجيل العطاء وقواعد السلوك، فإن الرتاهة عنصر أساسي يف عملية              -٥٣
مي العطاء؛ وجيب على رابطات العضو املرشح أن تلتزم مبدونة أخالقيات االحتاد الـدويل              تقد

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لالحتاد أن يطلب إىل جلنة األخالقيات تقييم عمليـة             . لكرة القدم 
وبالرغم من أن ذلك ميثل إطـاراً معياريـاً وأداة مـساءلة            . العطاء بالنظر إىل تلك القواعد    

، فإن قواعد السلوك تشكل توجيهاً خاصاً ينطبق على هذا          ٢٠٢٢ و ٢٠١٨امي  لعطاءات ع 
__________ 

 وكأس العامل لالحتـاد     ٢٠١٨عملية العطاءات املتعلقة بكأس العامل لالحتاد الدويل لكرة القدم لعام            )٥٧(
  . ٢٠٠٩، زوريخ، ٢٠٢٢الدويل لكرة القدم لعام 

 . ٢ و١املرجع نفسه، الصفحتان  )٥٨(
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وفضال عن ذلك، مل تدرج     . العطاء يف حد ذاته، بينما يظل إطار العطاءات املقبلة غري واضح          
أي لوائح أو شروط تتعلق بالسكن يف مدونة األخالقيات، وال يف منوذج تسجيل العطاء، أو               

تنص مدونة األخالقيات على مطالبة مجيع مسؤويل االحتـاد         ومع ذلك،   . يف قواعد السلوك  
  .الدويل لكرة القدم باالمتناع عن إتيان أي سلوك ميكن أن ينال من مبادئه وأغراضه

 عدداً من الفـرص     ٢٠٢٢ و ٢٠١٨وتتيح عملية تنظيم كأس العامل لدوريت عامي          -٥٤
بل إن كتاب العطاءات ينص     . إلدماج شواغل السكن يف املراحل املبكرة من التحضري للكأس        

على أن تتيح رابطات العضو املرشح فرصة للمطالبة مبعلومات مفصلة تتعلق بـاألثر املتوقـع     
  .للحدث على قطاع السكن

بعض الـشواغل   ) ٢٠٠٧(وتتناول التوصيات والشروط املتعلقة مبالعب كرة القدم          -٥٥
 من املناطق السكنية القائمة هو أكثر ويطالَب املنظمون بأن ُيراعوا أن القرب  . املتعلقة بالسكن 

وباإلضافة إىل  . القضايا حساسية يف بناء ملعب جديد، وبالتايل ينبغي تفادي ذلك، إن أمكن           
ذلك، يطالَب املنظمون بإقامة اتصاالت ومشاورات مبكرة مع ممثلي اجملتمع احمللي بشأن موقع     

تمع احمللي وتعزيز حيـاة املقـيمني       وتصميم املالعب، بغية كفالة إدماج هذه املالعب يف اجمل        
ورغم أن هذه التوصيات تكتسي أمهية بالغة حلماية احلق يف السكن الالئق للسكان             . احملليني

احملليني، فإنه من املهم إدراجها يف شروط العطاء بالنسبة إىل البلدان املرشـحة وكـذلك يف                
  . عالةالعطاءات واتفاقات االستضافة، من أجل ضمان تنفيذها بصورة ف

وعلى العموم، فإن إجراءات االحتاد الدويل لكرة القدم تشوهبا قلة املعلومات الـيت               -٥٦
فالشفافية واملساءلة عـامالن حامسـان لـضمان     . ميكن لعامة اجلمهور احلصول عليها بيسر     

وباإلضافة إىل ذلك، ورغم    . بل يعززها  ينال احلدث من حقوق اإلنسان للسكان احملليني       أال
اد يضع بانتظام قواعد سلوك تنطبق على كل عملية عطاء، فإنـه ال يوجـد إطـار                 أن االحت 

وجيب على االحتاد أن يعتمد مبادئ توجيهيـة جلميـع          . معياري يطبق على العطاءات كافة    
وحيث إن شواغل السكن مل تدرج يف عملية عطاءات االحتاد، يبدو أنه            . إجراءات العطاءات 

  .رشحني للحق يف السكن الالئق وكفالة ذلكال توجد وسائل لتقييم امتثال امل
وتأمل املقررة اخلاصة يف إجراء حوار بناء يف املستقبل القريب مع االحتـاد بـشأن                 -٥٧
  . القضايا هذه

  املمارسات اإلجيابية والسلبية : دور املدن والبلدان املرشحة يف عملية العطاءات  -دال   
 أثناء عملية العطـاءات، اسـتراتيجياهتا       تعرض سلطات املدن والبلدان املرشحة، يف       -٥٨

لتنظيم احلدث وتقدم التزامات إىل اللجنة األوملبية أو إىل االحتـاد أو إىل الـسكان احمللـيني                 
بيد أنه كثرياً ما ُتهمل الشواغل وااللتزامات املتعلقة بالسكن يف عملية           . واجملتمع الدويل بأسره  

  .ي إىل انتهاك حقوق اإلنسانالتخطيط والعطاء، األمر الذي ميكن أن يؤد
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وهتمـل  . ويقع على الدول واجب احترام احلق يف السكن الالئق ومحايته وإعمالـه             -٥٩
الدول واجباهتا إن مل حتترم، عند التخطيط الستضافة األحداث وطرح عطـاءات بـشأهنا،              
 الفرص القائمة يف جمال احلصول على السكن، وإن مل تنظم وتتابع أعمال عمـالء الدولـة               

واألطراف الثالثة بغية منح أشكال احلماية القانونية واملؤسسية املالئمـة، والتحقيـق مـع              
  .املنتهكني ومقاضاهتم أو إتاحة سبل تظلم للضحايا

ويف السنوات األخرية، أدت عمليات طرح العطاءات للجنة األوملبية الدولية واالحتاد             -٦٠
السيئة من جانب املدن املرشحة فيما يتعلق       الدويل لكرة القدم إىل بعض املمارسات اجليدة و       

وعند التركيز على األحداث املزمع تنظيمها يف السنوات القادمة، من املهـم            . مبسألة السكن 
  .الرجوع إىل االلتزامات السكنية الواردة يف مقترحات العطاءات وتقييم مدى االمتثال هلا

 تقييم األثـر البيئـي إىل   ٢٠١٢ ومشل كتاب لندن للعطاءات لأللعاب األوملبية لعام    -٦١
 االقتصادية، بيد أنه مل يول عناية ألثر احلدث على السكن، ومل     -جانب اجلوانب االجتماعية    

. جير أي تقييم مستقل هلذا األثر، ومل يدرج التزام واضح باحترام حقوق اإلنسان يف املقترح              
ن اجلديدة لتفادي اإلخالل    ومع ذلك، يتضمن عطاء لندن التزاما بتشييد حد أدىن من األماك          

ومشل عطاء  . بالرصيد املوجود من املساكن، واحلد من عدد حاالت اإلخالء القسري املمكنة          
وتشري . )٥٩( يف املائة من البيوت للسكن االجتماعي      ٥٠لندن كذلك التزاماً بتخصيص نسبة      

 بأمثـان    يف املائة منها سـُتتاح     ٣٥ بيت جديد،    ١٠ ٠٠٠اخلطط الرمسية كذلك إىل إنشاء      
معقولة، وإىل تشييد مرافق جمتمعية عدة يف املعلب األومليب للتصدي للحرمان التارخيي يف هذه              

وبغض النظر عن هذه االلتزامات، جيري تدمري عـدد مـن الوحـدات الـسكنية               . املنطقة
 ٢٣انظر الفقـرة    (االجتماعية يف إطار األلعاب، ويرّحل السكان احملليون من املواقع األوملبية           

بيد أن السلطات سعت، يف بعض احلاالت، إلعادة توطني اجملتمعات احمللية املرّحلة؛            ). أعاله
 من أسر الرحل مـن      ٣٥من ذلك أن اهليئة اإلمنائية للندن تشّيد مواقع جديدة إلعادة توطني            

  .)٦٠(هاكين ونيوهام
كوفر وُيعّد بعض ممارسات عملية العطاءات لأللعاب األوملبيـة الـشتوية يف فـان              -٦٢
وعند اعتماد كتاب العطاءات لأللعـاب األوملبيـة        .  مثالً على املمارسة اجليدة    ٢٠١٠ لعام

لفانكوفر، إىل جانب االتفاق الشامل لألحياء الفقرية يف املدينة واالتفاق املتعدد األطـراف،             
 ومشلت هذه االلتزامات ضمان   . حرص املنظمون على كفالة استدامة األلعاب اجتماعياً وبيئياً       

استفادة مجيع األشخاص من األلعاب األوملبية وعدم تأثر أكثر شرائح اجملتمع حرماناً بعوامل             
وتضمن االتفاق الشامل لألحياء الفقرية يف املدينة التزامـات بتفـادي عمليـات     . )٦١(سلبية

__________ 

 . ، املرجع املذكور أعاله"إنصاف حقوق السكن" )٥٩(
 . معلومات أتاحتها اللجنة األوملبية الدولية )٦٠(
 ١٩بطاقة التقرير املرحلي للمراقبة األوملبية، التحالف املعين بتقييم األثر علـى اجملتمعـات احملليـة،             )٦١(

 .١. ، ص٢٠٠٩أبريل /نيسان
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اإلخالء، وبضبط أسعار البيوت، وكفالة عدم تعرض أي شخص للتشريد نتيجة األلعـاب              
وسـُتحوَّل  .  يف املائة من املساكن اجلديدة للسكن االجتمـاعي  ٣٠يص نسبة   األوملبية وختص 

إىل حي سكين، حيث ستكون أكثرية الوحدات مقيـدة الـثمن           " القرية األوملبية يف ويسلر   "
 وحدة من القرية األوملبية يف فانكوفر للسكن غري         ٢٥٠وخمصصة للمقيمني احملليني؛ وختصص     

لتثبيـت  " الفنادق ذات الغرف الفردية   " فنادق من فئة     ١٠ت  اخلاضع لقواعد السوق؛ واقُتنيَ   
 دوالر  ٢٥٠ ٠٠٠الرصيد من املساكن املخصصة لذوي الدخل احملدود؛ وُخـصص مبلـغ            

 دوالر للمالجـئ املؤقتـة أثنـاء        ٢٥٠ ٠٠٠لتوسيع ملجأ الطوارئ يف كوفننت هاوس و      
لسكن االجتماعي  األلعاب؛ وتوّجهت املساعي حنو إجراء مفاوضات لضمان عدم ختصيص ا         

 من بني االلتزامات املقطوعة، البالغ      ١٩بيد أن التقارير تفيد أن      . )٦٢(إليواء األطراف الفاعلة  
 التزاماً، لن ميكن الوفاء هبا، بل إن التقارير تشري إىل زيادة عدد املشردين، بالفعل،              ٣٧عددها  

للمـشردين، وإىل عـدم     " تذاكر املخالفـات  "تشري التقارير إىل التزام السلطات بالزيادة يف        
استفادة املشردين من اخلدمات األساسية يف املناطق األوملبية املخصصة، وإىل إزالة الفنـادق             
ذات الغرفة الواحدة اليت تتيح السكن االجتماعي، ومقترحات خلفض التمويـل املخـصص             

 التشاور  للسكن امليسور الكلفة، ونقص سبل التظلم من عمليات اإلخالء غري املشروعة، وقلة           
 .)٦٣(مع املقيمني، وانتهاك حرية التعبري والتجمع للنشطني يف جمال السكن

 حتسني ونقل بعـض     ٢٠١٦ويتوقع كتاب العطاءات لأللعاب األوملبية لريو يف عام           -٦٣
بيد أن تقارير وسائط اإلعـالم      . )٦٤(املستوطنات وااللتزام باالمتثال للمعايري الوطنية والدولية     

ت بعمليات إخالء يف بعض املستوطنات، دون وجود معلومات تتعلق بإعادة           تشري إىل هتديدا  
  ). أعاله٢٥انظر كذلك الفقرة (التوطني أو دفع تعويضات 

ويف جنوب أفريقيا، ُوضع برنامج إمنائي أُدرج يف ملف العطاء اخلـاص باستـضافة              -٦٤
التصدي للفـصل   وبغية استخدام احلدث كحافز للحد من الفقر و       . ٢٠١٠كأس العامل لعام    

العنصري، التزمت جنوب أفريقيا ال ببناء أو جتديد األماكن الرياضية واهلياكـل األساسـية              
الالزمة للحدث فحسب، بل أيضاً بوضع برامج رياضية يف األحيـاء احملرومـة، وحتـسني               
اخلدمات الطبية وتطوير مراكز الفنون اجملتمعية، من بني مجلة مبادرات لتحسني حياة الشرائح             

بيد أن التركيز على التنمية يف عطاء جنوب أفريقيا والتزامها بتعزيـز       . األقل حظوة يف اجملتمع   
وتبني التقارير  . جمتمع أكثر إدماجاً ورخاًء، ال ينقل، على ما يبدو، صورة صادقة عن الواقع            

__________ 

 .٥٦. فانكوفر، ص، ٢٠٠٨- ٢٠٠٧، ٢٠١٠تقرير فانكوفر لالستدامة لعام  )٦٢(
، "إنصاف حقوق السكن  " و ٦. بطاقة التقرير املرحلي للمراقبة األوملبية، املرجع املذكور سابقاً، ص         )٦٣(

  .١٩١ و١٩٠املرجع املذكور سابقاً، الصفحتان 
  .www.rio2016.org.br:  على العنوان التايل٢٠١٦انظر موقع مدينة ريو املرشحة لعام  )٦٤(
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تفعت أن املوارد املخصصة، يف إطار التحضري للكأس، مليزانية السكن ال تزال متدنية، بينما ار             
  .)٦٥(املوارد املخصصة للرياضة والترفيه ارتفاعاً كبرياً

  دور اجلهات الراعية والشركاء وغريهم من الشركات يف املناسبات الكربى  -هاء   
ينبغي للشركات اخلاصة اليت تشارِك يف التحضري للمناسبات الكربى واستضافتها أن             -٦٥

وباإلضـافة إىل  .  االحتاد الدويل لكرة القدمتتصرف وفقاً ملبادئ وقيم احلركة األوملبية ومهمة    
ذلك، تتيح معايري حقوق اإلنسان إرشاداً إضافياً، شأهنا شأن الصكوك الـيت تركـز علـى                

  .املسؤولية االجتماعية للشركات
والدول هي املسؤول األول عن محاية واحترام وإعمال حقوق اإلنسان؛ بيـد أنـه                -٦٦

 حقوق اإلنسان الدولية وكذلك قوانني الـدول الـيت          يتعني على الشركات أن حتترم معايري     
وينبغي أن ُيتناول دور القطاع اخلاص من منظور حقوق اإلنسان، مبـا يف             . )٦٦(تشتغل فيها 

  .)٦٧(ذلك وصول الضحايا إىل العدالة وحقهم يف تلقّي تعويضات
ية الدولية  وللسلطات احمللية والوطنية ومنظمي املناسبات الكربى، مثل اللجنة األوملب          -٦٧

وتلتزم السلطات العامة،   . واالحتاد الدويل لكرة القدم مسؤوليات تتعلق بدور اجلهات الراعية        
يف إطار ممارسة مسؤوليتها يف جمال احلماية، بوضع اإلطار القانوين واإلجرائي املالئم لضمان             

ة حمليـاً يف    عدم انتهاك املؤسسات اخلاصة، مبا فيها اجلهات الراعية، وكذلك اجلهات العامل          
  .التحضري للحدث، للحق يف السكن الالئق للسكان احملليني

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
بالنظر إىل أثر املناسبات الكربى، من املهم أن يعتمد مجيع أصـحاب املـصلحة                -٦٨

املعنيني موقفاً مسؤوالً إزاء اآلثار املمكنة لأللعاب األوملبية وكأس العـامل لكـرة القـدم               
وينبغي مراعاة آثارها على التمتع حبقوق      . واألحداث املماثلة على احلق يف السكن الالئق      

  .اإلنسان يف مجيع مراحل احلدث ومن جانب األطراف الفاعلة كافة

__________ 

 . سابقاكارولني نيوتن، املرجع املذكور )٦٥(
انظر تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات َعرب الوطنية وغريها من  )٦٦(

، الذي جاء فيه أن الوفاء باملسؤولية عن احترام حقوق (A/HRC/11/13)مؤسسات األعمال التجارية  
د ما ُتلحقه أنشطتها وعالقاهتا اإلنسان يقتضي أن تتخذ الشركات احليطة الواجبة فيما ميكنها من حتدي

 . من آثار سلبية هبذه احلقوق والعمل على منع هذه اآلثار وختفيف وطأهتا، وإتاحة آليات للتظلم
، تقرير جلنة التمكني القانوين للفقراء وبرنامج األمم املتحدة         "القانون يف خدمة اجلميع   "انظر كذلك    )٦٧(

 .٢٠٠٨اإلمنائي، نيويورك، 
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  التوصيات املقدمة إىل الدول  -ألف   
ينبغي أن تتخذ السلطات الوطنية واحمللية مجيع التدابري الالزمة الحترام ومحايـة              -٦٩
  .إعمال احلق يف السكن الالئق يف سياق املناسبات الكربىو

. وعندما جتّهز املدن والبلدان املرشحة عطاءاهتا، جيب أن تراعي شواغل الـسكن         -٧٠
وينبغي للمدن املضيفة أن ُتدرج االلتزامات املتعلقة باالمتثال للحق يف السكن الالئـق يف            

ية التأكد من أن أثر استضافة حدث لـن         وبغ. ترشحاهتا، وعطاءاهتا ويف عقود االستضافة    
يؤدي إىل انتهاكات للحقوق األساسية، جيب أن متتثـل عمليـات طـرح العطـاءات               

  .والتخطيط جلميع املعايري الدولية والوطنية ذات الصلة
  :وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تتضمن املقترحات ما يلي  -٧١

  ك واملستأجرين والشاغلني؛الضمان القانوين للحيازة بالنسبة إىل املال  )أ(  
احلماية من عمليات اإلخالء القسري، والتمييز واملضايقة اليت تستهدف           )ب(  

  السكان احملليني يف إطار احلدث، وإتاحة سبل تظلم للضحايا؛
  .وضع برامج إلعادة توطني السكان املتضررين ودفع تعويضات هلم  )ج(  

احملليـة أن ُتجـري تقييمـاً ألثـر         وقبل طرح عطاء، ينبغي للدولة وللسلطات         -٧٢
وينبغي أن ُيرَصد هذا    . التحضريات للحدث على احلق يف السكن الالئق للمقيمني احملليني        

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي القيام بعمليات مراجعـة        . األثر يف مجيع مراحل تنظيم احلدث     
  .بعد انتهاء احلدث لتقييم حمصلة احلدث يف قطاع السكن

ز الشفافية واملساءلة، جيب على السلطات احمللية أن ُتشرك يف عمليـة            وبغية تعزي   -٧٣
التخطيط، بدايةً من عملية طرح العطاء، مجيع األشخاص املتضررين من التحضري للحدث            

وينبغي لعملية التحضري أن تكون منفتحـة علـى     . وأن تأخذ يف احلسبان آراءهم بصدق     
  .العاِملة يف جمال تعزيز احلق يف السكن الالئقمنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات 

وينبغي للسلطات احلكومية واحمللية أن متتنع عن عمليات اإلخالء القـسري يف              -٧٤
وعندما تكون هذه العمليات ُمربَّرة، ينبغي أن ُيضطلع هبا يف . التحضري للمناسبات الكربى

حلقـوق اإلنـسان ووفقـاً      كنف االمتثال الكامل لألحكام ذات الصلة للقانون الدويل         
 ويف املبادئ األساسية واملبـادئ التوجيهيـة        ٧لإلجراءات الواردة يف التعليق العام رقم       

  .املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية
ومن املهم التأكد من أن الرصيد من املساكن املشيَّدة يف إطار تنظـيم املناسـبة                 -٧٥

وينبغي إيالء العناية للمـشاريع     . كن يف املدينة املضيفة   الكربى يستجيب الحتياجات الس   
وخطط االستثمارات اليت ُتوجد السكن حملدودي الدخل وحتسنه، مبا يف ذلـك حتـديث              

  .وتنظيم املستوطنات غري النظامية
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وينبغي للسلطات أن تكفَل أن أعماهلا، وأعمال األطراف الثالثـة املـشارِكة يف               -٧٦
وميكن اختاذ تدابري ملنع املضاربة على      . إجياد سوق سكن مستقرة   تنظيم احلدث، ُتسهم يف     

  .أسعار املساكن وتوفري مساكن بأسعار أكثر ُيسراً
وينبغي توجيه العناية الفورية لألشخاص الذين يعيشون يف ظروف سكنية شـاقة              -٧٧

  .وللمشردين لكفالة عدم تدهور أوضاعهم نتيجة املناسبات الكربى
عات لضمان عدم تعرُّض املشردين للمضايقة ولكفالة تلقـيهم         وينبغي سن تشري    -٧٨

وميكن تقدمي ضمانات لكفالـة عـدم جتـرمي         . الدعم واخلدمات واإليواء بصورة مالئمة    
املشردين وغريهم من اجملموعات مثل املشتغلني بـاجلنس والباعـة اجلـائلني، يف إطـار            

  .احلدث تنظيم
 تتعرض باخلصوص للتمييز بغية ضـمان       وينبغي توجيه عناية خاصة للفئات اليت       -٧٩

وجيب للدول أن تكفل احترام مبدأي عدم . عدم تأثري استضافة املناسبة الكربى فيهم سلباً
  .التمييز واملساواة بني اجلنسني

وينبغي للدول أن تعتمد إطاراً قانونياً لضمان أن تكون أعمال اجلهات الراعيـة               -٨٠
ترك يف املناسبة الكربى ممتثلة للحـق يف الـسكن          وغريها من املؤسسات اخلاصة اليت تش     

وينبغي اعتماد جمموعـة شـاملة ونظاميـة مـن املعـايري الختيـار اجلهـات                . الالئق
  .والشركاء الراعية
وينبغي اعتماد أحكام تتعلق باحلق يف السكن الالئق يف مجيع االتفاقات التعاقدية              -٨١

 وينبغي للدول أن حتقـق يف أي انتـهاك          .مع األطراف الثالثة املشارِكة يف تنظيم احلدث      
لاللتزامات الواردة يف االتفاقات ويف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأن تعاقب املسؤولني    

  .االنتهاك عن هذا

  توصيات للجنة األوملبية الدولية ولالحتاد الدويل لكرة القدم  -باء   
 إىل انتهاك احلق يف الـسكن       بغية ضمان أال تؤدي األلعاب األوملبية وكأس العامل         -٨٢

الالئق، ينبغي للجنة األوملبية الدولية ولالحتاد الدويل لكرة القدم أن يقيِّما ملفات الترشيح             
من منظور االمتثال للمعايري الدولية للحق يف السكن الالئق وأن يكفال قبول العطـاءات              

  .اليت حتترم هذه املعايري دون سواها
بغي للجنة األوملبية الدولية ولالحتاد الدويل لكرة القدم أن         وباإلضافة إىل ذلك، ين     -٨٣

يطلبا احلصول على معلومات مفصلة يف استبيان الترشح املتعلق بقـضايا الـسكن، وأن              
وينبغي للجنة ولالحتاد أن يطلبا إىل      . يطالبا بتقييم أثر مشروع الترشح على قطاع السكن       

  :اول ما يليالرابطات واملدن املرشحة تقدمي معلومات تتن
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استراتيجيات رصد األثر علـى الـسكن يف مجيـع مراحـل تنظـيم                )أ(  
  وبعده؛ احلدث

إجراءات للتحقيق يف انتهاكات احلق يف السكن الالئق واملعاقبة عليهـا             )ب(  
  وإتاحة ُسُبل تظلم للضحايا؛

  لوائح وإجراءات إلنفاذ أمن احليازة؛  )ج(  
إلخـالء القـسري، والتمييـز      نظم وإجراءات للحماية من عمليات ا       )د(  

  واملضايقة اليت تستهدف السكان احملليني يف إطار احلدث؛
  .آليات إلتاحة تعويض األشخاص املتضررين وإعادة توطينهم  )ه(  

وعند اختيار املدينة أو الرابطة املضيفة وإبرام اتفاق معها، ينبغي للجنة األوملبيـة               -٨٤
  . علق بالسكن يف اتفاقات االستضافةالدولية واالحتاد أن ُيدرجا أحكاماً تت

وينبغي للجنة األوملبية الدولية ولالحتاد أن يكفال أن تكـون إجـراءات طـرح                -٨٥
وينبغـي هلمـا أن يطلبـا إىل        . وترسية العطاءات قابلة للتدقيق من جانب اجملتمع املدين       

 املرشحني التأكد من أن عمليات التخطيط وطرح العطاءات مفتوحة وشـفافة وتـشمل            
  .اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات اليت متثل قطاع السكن واألشخاص املتضررين

وينبغي للجنة األوملبية الدولية ولالحتاد أن يقيِّما ما إذا كانت أعمال األطـراف               -٨٦
الثالثة املتوخاة يف مشاريع املدن املضيفة منظمة على النحو الوايف وال تسمح باخلروج عن              

  .السكن معايري
وباملثل، ينبغي أن ختتار اللجنة األوملبية الدولية واالحتاد جهات راعية ألحـداثها              -٨٧

وفقاً ملعايري مفصلة تأخذ يف احلسبان سجالت الشركات فيما يتعلق مبسؤولية الشركات            
وينبغي إعطاء األولوية للـشركات الـيت       . االجتماعية واحترامها ملعايري حقوق اإلنسان    

نات سـلوك مناسـبة أو اختـاذ مبـادرات تتعلـق باملـسؤولية              بادرت إىل وضع مدو   
  .للشركات االجتماعية

ويف االتفاقات التعاقدية مع اجلهات الراعية والـشركاء والـشركات اخلاصـة              -٨٨
لتحضري األحداث، ينبغي للجنة األوملبية الدولية واالحتاد أن ُيدرجا شروطاً تعاقدية ُتنظّم            

وينبغـي  . يري حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف السكن        أعمال هذه الشركات وفقاً ملعا    
إدراج أحكام صرحية ملنع الشركات من القيام بعمليات إخـالء قـسري، ومـضايقة أو     

وأخرياً، ينبغـي للـشركات أن      . ختويف السكان احملليني والتمييز ضد الفئات الضعيفة      
  .ُتساءل عن ضحايا أي انتهاك وتتيح هلم ُسُبل تظلم

ي للجنة األوملبية الدولية ولالحتاد أن ُيدرجا إشارة إىل معـايري الـسكن يف              وينبغ  -٨٩
الصكوك املعيارية الرئيسية مثل امليثاق أو األنظمة الداخلية أو مدونـة األخالقيـات أو              
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وينبغي هلما أن ينظرا يف إنشاء آليات لرصد وتقييم االمتثال هلذه املعايري            . قواعد السلوك 
املصلحة املعنيني املشاركني يف املناسبات الكربى، والتحقيـق يف         من جانب مجيع أصحاب     

  .االنتهاكات واملعاقبة عليها ووضع إجراءات لتقدمي الشكاوى
وينبغي للجنة األوملبية الدولية ولالحتاد أن يكفـال تـضمني اُألطـر املؤسـسية         -٩٠

  .والقانونية لعمليات طرح وترسية العطاءات، احلق يف السكن الالئق
واعتماد آليات أكثر هيكليةً وتنظيماً لعمليات ترسية العطاءات داخل االحتاد هي             -٩١

  .عملية مرغوب فيها بشدة لرصد امتثال اجلهات املرشحة اللتزاماهتا املتعلقة بالسكن
وجيب أن يسهر االحتاد على أن تكون مجيع إجراءاته ونظمه املتعلقة بالتحـضري               -٩٢

  .عملية طرح وترسية العطاءات، علنية ومتاحة بيسراملناسبات الكربى، مبا فيها 

        


