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 مالحظة
ليييييييت م التاييييييةييف  املاييييييت دم  م رييييييضا املنهييييييور، و  م   ي يييييي   يييييي   ميف  يييييي ،  

يتضةن التعبري  ن أي رأي كيفن لألميفن  العيفم  لألمم املتحدة بهينن امل كيا ال ييفنوي ألي ب يد  ميف
 إق يم أو مدين  أو منط  ، أو لا طيف  أي منهيف، أو بهنن  عيني ختومهيف أو حدو ريف. أو

* 
 *  * 

 تيينلف رمييوا و يييفم  األمييم املتحييدة ميين حيي و  وأرقيييفد. ويعيير إييي ا  أحييد رييض  ال مييوا  
 اإلحيفل  إىل إحدى و يفم  األمم املتحدة.
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 مقدمة 
 ممييف يييفكهماا كل  يفد، يتهيد  مالييني البهي  م مجييع أاييفء العييفإ خطي  إخالمهيم قاي   

يفا ظيي و  الف يي  املييدقع واحل ميييفن. و يفلبييأر ، يعيهييون م   م كثييري ميين األحييييفن  ون ميينوى و 
 ايييف  حييييف   اإلخيييالء ال اييي ي  ييين صيييدم  عيييديدة  اييييفرم م  فييييفقم األواييييفع احلييف يييي   مييييف

 م كثري من األحييفن من التهةيش أو الضعف م اجملتةع. ل فئيف  اليت  عيفي أصالا 
مييي  أو وعييدث حيييف   اإلخييالء ال ايي ي م مجيييع أايييفء العيييفإ،  ييواء م الب ييدان النيف 

حيييييف   الطييييوار  وإ يييييف ة اإل ةيييييفر. وقييييد م أو  و ييييع العةيييي ايالب ييييدان املت دميييي ، م  ييييييفق الت
، ، امليفليي  و ريرييف ين األامييف  العيفمليي  احلض ي و غري املنيفخ والعومل ، عضيالا  تو ع يفرم  ايفرع ال

 ريف. ع يدم اييف ة حدة حيف   اإلخالء ال ا ي و 
اة م إ ييفر ال ييفنون اليدويل. عيفلعدييد مين بييفر ة خالء ال ا ي ظييفر  اإلو ه ل حيف    

ال اي ي  هي يدالتعاف  و وا  من املةيفر يف  اليت  نطوي   يى الت ه يدنتيفمجهيف مميف ل لنتيفمق الت
 والال و   لألع يفص من منيفاهلم وأراايهم وجمتةعيفهتم احمل ي .

حل يوق اإلناييفن، اا خطيري يفا هي ل انتهيفكييأن اإلخيالء ال اي ي اا وقد أكد اجملتةع الدويل م ار  
 بينن ح يوق اإلناييفن ري  ح يوق ميفابطي     تجياأم ريضا إقي ار . و (1) ح  م  ي ن  مي ل   يةيف و 

يفا . وإىل جيفنييب كييون اإلخييالء ال ايي ي انتهيفكيييتوقييف إ ةيييفل كييل منهيييف   ييى إ ةيييفل احل ييوق األخيي ى
  جايية   ين انتهيفكييف  مييف  ايف    ي  احلييف اا ، كثيري نيالحلظ  التدخل التعاف  أو الالقيفنوي م امل

. إر يييفد   ييى  غيييري اييل اإلقيفميي  أو   ييى التهيي   نييدميف يصييحبهيف يفا أخيي ى حل ييوق اإلنايييفن، وخصوصيي
عع يييى  ييييبيل املثييييفل، يييييؤ ي  يييدد  ييييوعري  ييي ن بييييديل كييييف  إىل  عيييي يض ايييحيفييف اإلخييييالء ال ايييي ي 

  يفييي  الصييحي ، حليييف   هتييد  حييييفهتم وصييحتهم و ف ييدرم إم يفنييي  الوصييول إىل الغييضاء، والتع يييم، وال
ميييف  اييف  حيييف   اإلخييالء ال ايي ي  يين اا والعةييل و ييوى ذليي  ميين الفيي ص املعيهييي . وبيفلفعييل، كثييري 

ع يييدان و يييي   إنتييييفأ الغيييضاء أو اكتاييييفب  بيييني عييي ل مييين األعييي يفل، أو قطيييع الط يييي    يييى إم يفنيييي  
 .الدرا   ك ييفا  ا ن طيفع  نا تة ار األ فيفل م  را تهم أو 

اإلخالء ال اي ي  ين  عيع األعي يفص إىل الف ي  امليدقع   يى  و يف ة ميف  اف  حيف   
ايييو يعييي   ح هيييم م احليييييفة نفاييي  ل  طييي . وقيييد قورنيييت   ييي  احلييييف   بيفملعيفم ييي  ال يف يييي  أو 

 نييييدميف   ييييون مصييييحوب  بيييييفلعنف أو بنييييي  متيياييييي . ع ييييالل  الالإنايييييفني  أو املهينيييي ، وخصوصيييييفا 
ص ل ةضيييييفي   أو الضيييي  ، بييييل إ ييييم ميييييف يتعيييي   األعيييي يفاا  ة ييييييف  اإلخييييالء ال ايييي ي، كثييييري 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 . 2004/28و 1993/77خن  األمم املتحدة املعني  حب وق اإلنايفن، ال  اران  (1)
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ملعيفم ييي   يييري إناييييفني  أو ل  تيييل. والناييييفء والفتيييييف  مع اييييف  بهييي ل خييييفص يفا يتع ايييون أحييفنييي
ل عنيييف، مبيييييف م ذليييي  العنييييف اخنايييي ، قبييييل حيييييف   اإلخييييالء وأ نيفءريييييف وبعييييدريف. وقييييد  اييييف  

يييل احليي   يين انتهيفكيييف   يري مبيفعيي ة ل ح ييوق الاييف يي ، ميين قبيفا حييف   اإلخييالء ال ايي ي أيضي
م التصييويت، م حيييفل أجيي  األعيي يفص   ييى ع ييدان منيييفاهلم. وقييد  صيييب   يي  احليييف   ميين 
يُ ا ون   ى إخالء منيفاهلم بن   نفا    يب  ةيي ،    ييةيف األ فييفل اليضين أعييفر  الت ييفري  

 إىل  ع اهم آل يفر قصرية األجل و وي   األجل.
  ل حيي  م ا نتصيييف  وم اآلليييي  ميييف جييي ي التن ييياا وم  ييييفق اإلخييالء ال ايي ي، كثيييري  

ال ضيييفمي  و ييواريف ميين الييييف  املايييفءل ، مبيييف م ذليي  الطعيين م أ ييبيف  اإلخييالء ال ايي ي،   ييى 
ميييف جييي ي اا اييو يييؤ ي إىل  فيييفقم انتهيفكيييف  ح ييوق اإلنايييفن املتصيي   بيفلوصييول إىل العداليي . وكثييري 

يفد  أو  املصيي ح  العيفميي  ، ختطيييو و نفيييض  ة ييييف  اإلخييالء بييداعع التنةييي  خلدميي   الصيييف  العيي
ل نهيييييف    ييييوع  اييييةيفنيف  إج امييييي  أو إجيييي اءا  قضيييييفمي  مطيفب يييي  لألصييييول. و  يييي  ريييي  احليييييفل 
بيفلنايييب  ل عدييييد مييين مهييييفريع التنةيييي  والبييي  التحتيييي ، مييين قبييييل الايييدو  ال ييي ى، وصييينيف يف  

ييييي  التعييييدين و ييييواريف ميييين الصيييينيف يف  ا  ييييت  اجي ، وحييييييفاا  األراايييي  ال يييي ى، وجتديييييد البن
 احلضيفري ، وجتةيل املدن، أو املنيف بيف  التجيفري  أو ال ييفاي  الدولي  ال  ى.

بيف ييييم التنةييييي    ختييييدد يفا و تةثييييل املهيييي    م أن حيييييف   اإلخييييالء اليييييت  ييييتم  ةوميييي 
  األولويي ييويل  يى ح يوق اإلناييفن  قييفممعبيدل  طبيي   يق يفا. مص ح  أكثي  األعي يفص احتييفجي

احلييييفاة ومهيييفرك   يي يفن أحيييفء الصييفيح بنهيييفز وح ييي  ومغياى م قيي ارا  التنةييي ، ا ييتغل ألمين 
بعييض الب ييدان إلغيييفء أحييييفء الصييفيح وحيييف   اإلخييالء ال ايي ي م ايفوليي  لال ييتجيفب  ل هييد  

  إىل ع يييي  عاييين رييييفد م مييي،   يييى ايييو وييييفلف روذ اهليييد  اليييضي ي  7اإلمنييييفم  لأللفيييي  رقيييم 
 .2020م يون من   يفن أحييفء الصفيح حب ول  يفد  م ميفحييفة ميف   ي ل  ن 

وقيييد  غيييدو  ة يييي  اإل ةييييفر م عييييفة مييييف بعيييد الناا ييييف  وال يييوارث أو  يييوء ا يييتعةيفل  
ء املنيييفال ميين قييوانني ختفيييف  يييف   ال ييوارث أو معيييفيري بنيييفء املايييفكن ريي  األخيي ى حجيي  إلخييال

 أصحيفهبيف و  حي هم.
  بيييد منييي  م  ة يييييف  التحضييي  والتنةيييي   يفا جيفنبيييياا و   هييي ل  ة يييييف  اإلخيييالء أ ييي   

  يف    عدو كو يف نتيج  لتدخال  به ي .إواإل ةيفر، إذ 
و نظي  صييحيف  الوقييفمع رييض  م حظي  حيييف   اإلخيالء ال ايي ي م اإل ييفر الييو ر حل ييوق  

اإلخيالء اإلنايفن، وا لتاامييف  احمليد ة الواقعي    يى  ييف   اليدول و يواريف مين ال ييفنييف  بيف متنييفع  ين 
 ال ا ي وحظ  ، وكيفي  احمليف ب  واإلنصيف  م حيفل وقوع انتهيفكيف  ل ح وق وا لتااميف .
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 ما هو اإلخال ء القسري؟ -أولا 
 تعريف 
يعالالالالروص هوصالالالالفد ئالالالالرواا وائمالالالالاا أو مسقتالالالالاا ألفالالالالراو أو أ الالالالر و/أو اإلخالالالالال ء القسالالالالري   

مجتمعالالات محةيالالة ضالالد مراوتاالالم مالالن المنالالاضي و/أو األراضالالا التالالا يوالالرةوناا وون أن تالالوفور 
لام أشكاي منا البة مالن الحمايالة القانونيالة أو ايرهالا مالن أشالكاي الحمايالة وتيسوالر لاالم  البل 

قتصييييف ي  وا جتةيف يييي  والث يفعيييي ، التع يييي  العييييفد )ال جنييي  املعنيييي  بييييفحل وق ا   .عةياالالالاالحصالالالوي 
 اإلخالء ال ا ي(. ة ييف  : املالمما ن ال( احل  م 1997)7 رقم

 ة وجمتةع :نف   ع يف اإلخالء ال ا ي  نيفص  عىت، م  دخل مو  
 ن املنال أو األر  أو ك يهةيف بصورة  امة  أو مؤقت ؛م ط  ال -
 اد إرا ة الايفكنني،  واء بيف ت داد ال وة أو بدون ؛ ط   نفيض ال -
 ون  يييوعري  ييي ن بيييديل مالميييم، ون يييل األعييي يفص املعنييييني  ون  طييي   نفييييض المي ييين  -

  عويضهم بدرج  كيفعي  و/أو ن  هم إىل أر  منتج ، حاب ا قتضيفء؛
ول  ون إم يفنييي  الطعيين م قيي ار اإلخييالء أو  ة يتيي ، و ون م ا يييفة األصيي طيي   نفيييض ال -

 و  ى او يتجيفرل التااميف  الدول  الو ني  والدولي .
 أنواع عمةيات اإلخال ء 
جتييي ي  ة يييييف  اإلخيييالء ال اييي ي مييين املاييييفكن واألرااييي  م العدييييد مييين احلييييف  ، م  

املنيف   احلض ي  وال يفي  وم الب دان النيفمي  واملتطيورة   يى الايواء. ويييفاوذ نطييفق اإلخيالء بيني عي   
أو جمةو يي  أو مجيف يي  واحييدة إىل حيي  بنكة يي  أو  ة ييييف    حيييل وا ييع  النطيييفق  واحييد أو أ يي ة

و يو   -ةييف ي ي  احلييف   الييت مي ين أن  يؤ ي إىل اإلخيالء  ا  ا   الاي يفن. وعي هةل  ه
 ةيف ي   بيفلتفصيل:ينيفقش بعضهيف عي

 ؛مهيفريع التنةي  احلض ي  وال يفي ، من قبيل الادو  أو الط ق -
 ؛الصنيف يف  ا  ت  اجي  و ريريف من الصنيف يف التعدين وأنهط   -
 ؛جتةيل املدن، والتجديد/التحويل احلض ي، مبيف م ذل  منع ال وارث -
 ؛ختطيو املنيف  ، والت طيو احلض ي واحلياي -
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 ؛املنيف بيف  ال  ى من قبيل املنيف بيف  الدولي  وال ييفاي  -
 ؛ ة ييف  حييفاة األراا  و نجريريف   ى نطيفق وا ع -
 ؛ ص  و/أو املضيفرب  م جميفيل اإل  يفن واألراا اخلص -
 ؛ا عت يفر إىل األمن ال يفنوي ل حييفاة، و ه يع احلةيفي  أو  نفيضريف -
 ؛م اقتصيف  الاوق التغريا  املتص   بيفلا ن واألر  م الب دان اليت  ههد عو ا  -
 ييري   ييدد  ايي يم صيي وك م  ييي  األراايي  واملنيييفال، مبيييف م ذليي  مطيفلبيييف  األراايي  -

 ؛املاّواة، و دد ا  يفا  بت   الص وك
 ؛إاال  أحييفء الصفيح وجت مي الف   -
  ؛د املصيف  العيفم  بيفملصيف  اخليفصالفايف  واصطدا -
الصييف يف  الع يفرييي  والصييف يف  اخليفصيي ، مبيييف م ذليي  املضيييفي يف  الع يفرييي  والغييش م  -

 ؛اإلق ا 
 ؛اجملةو يف  املا ح  واملي يهييف واع اليد   ى األراا ، مبيف م ذل  من جيفنب  -
 ؛ال وانني واملةيفر يف  التةيياي ، مبيف م ذل  ميف يتصل بيفإلرث -
العيش م ماتو نيف   ري نظيفمي  بابب الف   أو بابب الته   النيفجم  ين أ يبيف   -

 ؛ بيعي  أو به ي ، واهلج ة بني ال يف واحلض  أو أ بيف  أخ ى
حيييالل الطب ييييف  امليايييورة م ييييفن الطب ييييف   يييدد ال يييدرة   يييى حيييييفاة الاييي ن و/أو إ -

 ؛احمل وم 
 ؛ال  و  الا ني /التصفييف  الع يفري  أقايفز  ن  دا  اإلجييفر أو   فالت -
 ؛العنف أو  وء املعيفم   املنالي  -
 ؛م حيفل  العيفم ني املناليني أو املومسيني( حييفاة الا ن امل  بط  ب خص العةل )مثالا  -
ي  اليت   جن إىل  ة ييف  اإلخالء، وردد املنيفال واليفحييل، الص ا يف  الاييف ي  واإل ن -

ميييين أ يييي ح  احليييي  ، أل يييي ا  التطهييييري الع قيييي  ون ييييل اجملةو يييييف  يفا بوصييييفهيف  ييييالح
 ؛الا يفني 
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الصييي ا يف  املاييي ح  الدوليييي  و يييري الدوليييي  وا يييتهدا  منييييفال امليييدنيني، مبييييف م ذلييي   -
 ؛أل  ا  املعيفقب  اخةيف ي 

 ؛م يفعح  اإلرريف ميف ياةى بتدابري  -
 .نظ  امل بع أ نيف (ااإلج اءا  الع يفبي  والثنري  املندرج  م إ يفر  ال يفنون والنظيفد  ) -

، نفييييض  الهيييي     ة ييييييف  إخييييالء قايييي ي 2008كيييييفنون األول/ يايييية    16م  
 وريييدد وا يييع النطييييفق ملنييييفال م مايييتو ن   يييييت ابيييور  ميييورياف، بييييفبوا  ينيييييف اخدييييدة . عوع ييييفا 

  يييى ع ي يييييف  جيييي   م م تيييل رجييييل أ ةيييييفل اا الهيييي   ، أ يييت   يييي  اإلجيييي اءا  ر لبييفنييييف  
بيييييفل    ميييين املاييييتو ن . و هييييري الت يييييفري  إىل أن الهيييي    ا ييييت دمت ج اعيييييف  هلييييدد منيييييفال 

ع ص م املاتو ن ، ر م امتثيفهلم إلنضار الهي    بيفلتعييفون معهييف و وقييف الهي     300 او
 ييوع  احل وميي   . وإ2008كيييفنون األول/ يايية    19و 18لعيدة أعيي يفص مهييتب  هبييم يييوم  

بيال مينوى. وأعييف  الاي يفن بين م إ يب غيوا ا أو أي   يم مين نيوع اخي  ملين أصيبحو  بديالا يفا   ن
كييييفنون   22  يييى اإل يييالق بضييي ورة املغييييف رة وأن الهييي    بييييف تتهم بعيييدميف امتث يييوا ل نيييضار. وم 

لصيييف   ييو ة الايي يفن إىل منيييفاهلم م  اا ، أصييدر  احمل ةيي  الو نييي  أميي  2008األول/ يايية  
 ةت  يف .ةاملاتو ن  وأم   اله    بيفلتوقف  ن التابب م مايد من الدميفر ل 

األميييييم املتحيييييدة  نيييييداء إىل احل ومييييي  بيفحلةيفيييييي  مييييين اإلخيييييالء ال اييييي ي م بيييييور   :املصدر
، متييييفذ   يييى املوقيييع اإلل ييييفوي 2009 يوليييي متوا/ 22ميييوراف ، نهييي ة صيييحفي ، 

http://pacific.ohchr.org/docs/PR_PNG_220709.doc. 

 المفاهيم الخائئة الوائعة  
ليسالالالالي جميالالالالع حالالالالالت اإلخالالالالال ء محظالالالالورة هموجالالالالب القالالالالانون الالالالالدولا لحقالالالالوق  •

يفا .   ينطبيي  حظيي  حيييف   اإلخييالء ال ايي ي   ييى احليييف   اليييت  نفييض وع يياإلنسالالان
ل ةيييييوا  املنصيييييوص   يهييييييف م املعيفريييييدا  الدوليييييي  حل ييييييوق  ألح ييييييفد ال ييييييفنون ووع ييييييفا 

اإلنايييفن. عع ييى  ييبيل املثيييفل، قييد   ييون ايي  ايي ورة إلبعيييف  األعيي يفص  يين األراايي  
املع ايييي  ل  طيييي  هتيفييييي  حلييييييفهتم. ل يييين   يييي  احليييييف   ينبغيييي ، حييييىت م ظييييل   يييي  
يف الظيييي و ، أن  تةيفعييييى وأح يييييفد ال يييييفنون الييييو ر واملعيييييفيري الدولييييي  ذا  الصيييي  ، مبيييي

 ؛يهةل م ا يفة األصول ال يفنوني 
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ل يسوي صالدور قالرار مواري أو قضالائا وحالدل هالضالرورة ملال  حالالة مخالال ء قانونيالة  •
 . عحييىت لييو اختييض  ا ةيي  و نييي  ميييف قيي اراا أو مبالالررة هالالكي شالالكل  خالالر مالالن األشالالكاي

ل تهييييي يع اليييييو ر، قيييييد  ظيييييل احليفلييييي    خيييييالء أو م حييييييفل ق اإلخيييييالء وع ييييييفا مؤييييييداا ل
إن ريي  إ متتثييل ل ةعيييفيري الدولييي  حل ييوق اإلنايييفن وا لتااميييف   قايي ييفا  إخييالء  هيي ل

 ؛املتص   بيفلدول 
. ع يد البدنيالة ل تنطوي حالت اإلخالال ء القسالري هالضالرورة عةال  ا التخداو القالوة •

ي  م األع يفص   ى اخل وأ من منيفاهلم أو مين أرايهم بايبب املضييفي   أو التهدييد 
أو باييبب أي نييوع ميين أنييواع اليفريييب. ع ييد يهيي ل قطييع إمييدا ا  املييييف  وال ه بيييفء، 
أو أي ايفوليي  أخيي ى ميين ايييفو   التضيييي    يييى عيي ص ميين األعيي يفص مبيييف جيعيييل 

وم حيييفل  يييف ر  يييفكن املنييال مناليي   ب يييفء  م املنييال   يطيييفق، حيفليي  إخييالء قايي ي.
عيفة من الامن،  واء  وا ي  أو نتيج  ل يفر    بيعي  أو نااع   ى  بيل املثييفل،   يى 

 ؛مبثيفب  إخالء قا ييفا احليفل  أيضاو مينع  من العو ة، قد  غدو 
. عبصيي   النظيي   يين نييوع ل تالالرتبا الحمايالالة مالالن اإلخالالال ء القسالالري هحقالالوق المةكيالالة •

، مجيف يييفا  ، أو    يبييفا  عيفونيييفا  ، أو  ي نيفا أو خيفصييفا يفا  يفمياا نت م  يي ، أو إجيييفر أكيف -احلييفاة 
حيييييي  ل يييييل عييييي    - يييييري نظييييييفم   أو ا يييييتيطيفنيفا  أو مؤقتييييييفا   يفرمييييييفا  ، أو  ييييي نيفا أو ا يييييتثةيفراا 

احلصييول   ييى احلةيفييي  ميين اإلخييالء ال ايي ي. كةيييف أن أ ةيييفل املصيييف رة اليييت  نفييض  ون 
 ؛الدويل إمنيف  عد ر  األخ ى حيف   إخالء قا يل  يفنون يفا   ي  مالمم أو خ ق

 حظر اإلخال ء القسري هموجب القانون الدولا -ثانياا 
 عمةيات اإلخال ء القسري تمثل انتااكات صارخة لحقوق اإلنسان 
 نتهيييي   ة ييييييف  اإلخييييالء ال ايييي ي، بصييييورة مبيفعيييي ة أو  ييييري مبيفعيييي ة، جمةييييل  يييييف  

م الصيي وك الدولييي ،  والاييف ييي  وا جتةيف ييي  امل   يي احل ييوق املدنييي ، والث يفعييي ، وا قتصيييف ي ، 
 مبيف م ذل :

 ؛(1-6احل  م احلييفة )العهد الدويل اخليفص بيفحل وق املدني  والاييف ي ، امليف ة  •
 ؛(7 دد اخلضوع ملعيفم   قيف ي ، أو  إنايفني  أو مهين  )امل جع نفا ، امليف ة  •
 ؛(1-9  )امل جع نفا ، امليف ة   ى ع ص مناألح  اله ص م  •
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احلييي  م مايييتوى معيهييي  مالميييم، مبييييف م ذلييي  احلييي  م  ييي ن و يييضاء ومييييفء وم اعييي   •
صيييحي  مالمةييي  )العهيييد اليييدويل اخلييييفص بييييفحل وق ا قتصييييف ي  وا جتةيف يييي  والث يفعيييي ، 

 ؛، وق ارا  جم ت ح وق اإلنايفن ذا  الص  (11امليف ة 
)العهييييد     أو عييييؤون أ يييي    أو بيتيييي خصوصييييييفم الهيييي ص م  ييييدد التييييدخل حيييي   •

 ؛(17الدويل اخليفص بيفحل وق املدني  والاييف ي ، امليف ة 
 ؛(1-12ح ي  التن ل واختييفر م يفن اإلقيفم  )امل جع نفا ، امليف ة  •
احلي  م الصييح  )العهييد اليدويل اخليييفص بيييفحل وق ا قتصييف ي ، وا جتةيف ييي  والث يفعييي ،  •

 ؛(12امليف ة 
 ؛(13)امل جع نفا ، امليف ة احل  م التع يم  •
 ؛(1-6احل  م العةل )امل جع نفا ، امليف ة  •
احلييييي  م ا نتصييييييف  الفعييييييفل )العهيييييد اليييييدويل اخلييييييفص بييييييفحل وق املدنيييييي  والاييف يييييي ،  •

 (؛26و 3-2 امليف  يفن
 ؛(17احل  م امل  ي  )اإل الن الدويل حل وق اإلنايفن، امليف ة  •
احليي  م التصييويت واملهيييفرك  م إ ارة الهييؤون العيفميي  )العهييد الييدويل اخليييفص بيييفحل وق  •

 .  (2)(25املدني  والاييف ي ، امليف ة 
 وقد  عو      ا نتهيفكيف  بصورة مبيفع ة أو  ري مبيفع ة إىل ميف ي  : 

)مييين قبييييل  يييدد التهييييفور أو املهييييفرك ، و يييدد  ئريقالالالة البالالالي فالالالا عمةيالالالات اإلخالالالال ء -
 ؛ي مع وميف ، و دد  وعري أي الييف   عن(اإل  ء بن

)مييين قبيييل  يييدد اإلخطيييفر، و يييدد وجييو  م ييييفن  ئريقالالة تخطالالاليا عمةيالالات اإلخالالالال ء -
 ؛لالنت يفل، و دد  وعري التعويض، والتنخري أو التع يض لظ و  م رة(

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
نظي  صييحيفمف الوقييفمع الصييف رة  يين الال يالع   يى ماييد ميين املع ومييف  بهينن ح ييوق اإلناييفن،  (2)

 مفواي  األمم املتحدة لهؤون الالجئني الوار ة م  يفي  رضا املنهور. 



 

8 

أو م ظيل أحيوال جويي  ر يئي ،  )مين قبييل  نفييضريف لييالا  ئريقة تنفيذ عمةية اإلخالال ء -
 ؛األع يفص أو ممت  يفهتم(و دد هتيفي  

)ميييين قبيييييل إكيييي ا   الةجالالالالو ء ملالالالال  المضالالالالايقات أو التاديالالالالدات أو العنالالالالف أو القالالالالوة -
األعييييي يفص   يييييى  وقييييييع ا فيفقييييييف ، وا يييييت داد اخ اعييييييف  حيييييني ي يييييون األعييييي يفص 

 ؛..(. ياالون ين ضون ممت  يفهتم،  
طيييب، )ميين قبيييل  عطيييل  را يي  األ فيييفل، و عطيييل العييالأ ال نتالالائع عمةيالالة اإلخالالال ء -

والصييدم  النفاييي ، وع ييدان األعييغيفل ومصيييف ر اليي اق، و عييضر التصييويت باييبب  ييدد 
وجو  منوى، و دد الوصيول إىل اخليدميف  األ يف يي  أو العدالي  بايبب   يف الو ييفم  

 .الثبو ي  املتع    بيفهلوي  وامل  ي  خالل  ة ييف  اإلخالء، إىل ميف رنيفل (
وقيييد أكيييد العدييييد مييين ال ييي ارا  املت يييضة م إ ييييفر اآلليييييف  الو نيييي  واإلق يةيييي  والدوليييي   

حل ييوق اإلنايييفن وجييو  العديييد ميين انتهيفكيييف  ح ييوق اإلنايييفن نتيجيي  لعة ييييف  اإلخييالء ال ايي ي. 
عع يييى  يييبيل املثييييفل، ذكييي   ال جنييي  املعنيييي  حب يييوق اإلناييييفن أن مميفر ييي  اإلخيييالء ال اييي ي  تيييدخل 

احل ييوق املدنييي  والاييف ييي  اخليفصيي  بضييحيفييف   يي  العة ييييف ،    يييةيف ح وقهيييف  بهيي ل  عاييف  م
مين العهيد اليدويل اخلييفص بييفحل وق املدنيي  والاييف يي  )التيدخل  17املنصوص   يهيف مبوجيب املييف ة 

 بصورة  عافي  أو بصورة  ري قيفنوني  م اخلصوصي ، أو األ  ة، أو املنال أو امل ا ال (.
 ي  بو عيهيييف  ة ييييف  اإلخيالء ال ايي ي بظييفر ة التةييييا العنصيي ي أو وم احلييف   اليييت  

إىل أن اإلخييالء ال ايي ي يتنيييفا وأح يييفد يفا اإل يير، خُ صييت ال جنيي  املعنييي  حب ييوق اإلنايييفن أيضيي
من العهد )املايفواة أميفد ال يفنون و دد التةييا م ريضا الايييفق(، م حيني أني  يتنييفا،  26امليف ة 

)التةييا اد أق ي    قي  أو  يني   27 ي  واألق ييف ، وأح يفد امليف ة  ندميف ميت بيفلهعو  األص
أو لغوييي (. كةييييف خُ صييت خنييي  منيفرضيي  التعيييضيب إىل أن حيي ق املنييييفال و ييدمريريف ينيييدرجيفن، م 

 ظ و  معين ، م إ يفر املعيفم   ال يف ي  أو الالإنايفني  أو املهين . )انظ  الفصل ال ابع أ نيف (.
 هالتمييز أو تسوي مل  التمييزاا القسري تتسم عمومعمةيات اإلخال ء  
عئييف   ي يفني   ميناحيفييف  ة يييف  اإلخيالء ال اي ي  ي ونم العديد من احليف  ،  

ومين ليييت ، واجملتةعييف  احمل يي  الييت  واجيي  التةيييا، واملهةهيني ع يي اا أعيد النييف  ايد ة  تةثيل م 
. هي يدرمإىل   ؤ ي  يهيف امله وع اليضي ييتغيري ال  ارا  وامل ططيف  اليت ينطوي ل لديهم نفوذ

إل يييف ة التييو ني ول نظيي  إليييهم د و يالف يي اء ل تهيي   م حييد ذا يي  ميييف يعييّ  ميييف ي ييون الف يي   وكثييرياا 
 أقل الفئيف  املاتهدع  قدرة   ى امل يفوم .  بيف تبيفررم
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المييي ،   ايييد  ة ييييف  اإلخيييالء ال ايي ي مييين الايي ن يفلل ة يي ر اخلييييفص املعيير ب عوع يييفا  
املاييييفواة والصييي اع ا جتةييييف   والفصيييل و العيييال  ورييي  متيييت  امةييييفا عييي امح اجملتةيييع  عيييدة  يييدد

 فييييفل واألق يييييف  األع ييي  واألايييعف اجتةيف يييييفا واقتصييييف ييفا واألكثييي  هتةيهييييفا، خيفصييي  الناييييفء واأل
 .(3) والهعو  األص ي 

 م  ة يييف  اإلخيالء ال اي ي. ويعير التةيييا أي نيوع ميف يهي ل التةيييا  ييفمالا  وكثرياا  
 عطيييل  ي ييون أ يي   أو الغيي   منيي  رييوعييىت  أل ييبيف ميين أنييواع التف قيي  أو ا  ييتثنيفء أو الت ييييد 

إبطيفل ا  يفا  حب وق اإلنايفن أو التةتع بت ي  احل يوق أو مميفر يتهيف. وريو مي  بو بتهةييش  أو
عئييييف   ييي يفني  ايييد ة وي ةييين  ييييف ة م صيييةيم أوجييي   يييدد املاييييفواة اهلي  يييي  م اجملتةيييع. وقيييد 

 يين   ييي  ععييل احل ييوق   ُنتهيي تةييييا احملظييور م احل ييل العيييفد أو احل ييل اخليييفص. وقييد يوجييد ال
مؤ ايييفهتيف أو وكيف هتييييف  هييييفاليييدول، مبيييف عي مبيفعيي  أو  ييري مبيفعييي    ييود بييي  أو متتنييع  ييين ال ييييفد بيي 

ال يييضين  ني ييين جمييييفيل التعييييفون واملاييييف دة اليييدولي العيفم ييي    يييى املايييتويني اليييو ر واحمل ييي ، عضيييالا 
 . يف أيضيفا ة عةل الدول  عيه

ميييف يواييع األعيي يفص املع اييون ألقصييى  رجيييف  اإلخييالء ال ايي ي م حيييف   اا وكثييري  
مييييف ينتةييي  األعييي يفص ال ييييف نون م اا مييين ريييضا النيييوع بايييبب التةيييييا. عع يييى  يييبيل املثييييفل، كثيييري 

ةو ييييف  ماييتو نيف   ييري نظيفميييي  أو مميين  عييوارم م ظييي و  أخيي ى عيي وز أمييين احلييييفاة إىل اجمل
لعة يييييف  اإلخيييالء يفا  ييين ذلييي ، قيييد   يييون اجملةو ييييف  الع قيييي  أو اإل نيييي  ريييدع املهةهييي . عضيييالا 

 .ال ا ي بابب الع ق أو اإل ني  أو الدين عديداا 
ميف  واج  األق ييف   ة يييف  اإلخيالء ال اي ي نتيجي  ل تةيييا أو اا عع ى  بيل املثيفل، كثري  

لال يتثنيفء ا جتةييف   أو العيوا يفا مين اجملتةيع مع اياا يف جياءالنااع أو التطهري الع ق ، أو بابب كو ي
أو التهةيش. وقد أ ينت  ة ييف  اإلخالء ال ا ي   ي  مين جيفنيب ال جني  املعنيي  بيفل ضييفء   يى 
التةييا العنص ي وخن  منيفرض  التعضيب. عع ى  بيل املثيفل، خُ صيت خني  منيفرضي  التعيضيب إىل 

ء ال اي ي املصييفحب  بييفلعنف جملتةيع ا ي  م يون مين أق يي  أن  غيفا  الدولي   ين  ة يييف  اإلخيال
إناييييفني  ومهينييي . كيييضل ، خُ صيييت ال جنييي  األوروبيييي  حل يييوق    قيييي  إمنييييف ييييوااي معيفم ييي  قيف يييي  و 

اإلناييييفن إىل أن اإلخيييالء ال اييي ي،  نيييدميف يصييييفحب بتوا يييؤ الدولييي  م  يييدابري  ايييف   ييين انتهييييفك 
اا  ييفع  يفا  ، مبيف عيهيف األق يييف  الع قيي ، إمنييف  هي ل انتهيفكيح وق اإلنايفن اخليفص  بيفجملةو يف  الضعيف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
املبيييييييف   األ يف ييييييي  واخلطييييييوز التوجيهييييييي  املتع  يييييي  بعة ييييييييف  اإلخييييييالء واليفحيييييييل بييييييداعع التنةييييييي   (3)

(A/HRC/4/18امل ع  األول ،.) 
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ل حييي  م  ييي ن  مييي . كةييييف رأ  ال جنييي  أن   ييي  احلييييف   رييي  مييين الفداحييي  إىل  رجييي   ايييت اد 
يفا النظيي    ييى وجيي  ا  ييتعجيفل م الهيي يفوى املنطوييي    ييى حيييف   إخييالء قايي ي و تط ييب ارتةيفميي

 .(4)أوروبيفمن جيفنب الدول األ ضيفء م جم ت   يفجالا 

( 2000)27الةجنالالالة المعنيالالالة هالقضالالالا ء عةالالال  التمييالالالز العنصالالالريق التوصالالالية العامالالالة رقالالالم 
 هوكن التمييز ضد الروما

 الحيييل ال جنييي  أن التيييدابري الييييت  ت يييضريف الدولييي  لتحايييني األواييييفع املعيهيييي  ل  ومييييف  
  نطوي   ى ميف ي  :

وبوجيي  خيييفص ميين جيفنييب اختيييفذ  ييدابري صيييفرم  ملنييع أي مميفر يييف  متيياييي  اييد ال وميييف،  •
ةيييف يتع يي  بيفختيييفذ مايي ن والوصييول  ييي  وأصييحيف  األمييالك اخليفصيي ، عيالايي طيف  احمل

   ن؛ إىل
اختيفذ  دابري صيفرم  اد اإلجي اءا  احمل يي  الييت متنيع إقيفمي  ال ومييف و  مي  إىل إخالمهيم  •

 و/أو ؛بصورة  ري قيفنوني 
م  يةييف  خييفرأ املنييف   املاي ون  املعاولي  والييت   مي ين  ا متنيفع  ين وايع ال ومييف •

 م إ يفرريف الوصول إىل م اع  ال  يفي  الصحي  و واريف من امل اع .

وقييد يييؤ ي التةييييا م الوصييول إىل الايي ن، مبيييف م ذليي  اإلجييييفر اخليييفص والعيييفد، إىل  
قيييد يفضييي  إىل  وايييع عئييييف   ييي يفني  معينييي ، مييين قبييييل املهجييي ين، م وايييع حيييييفاة  يييري ميييؤمن

اا إخالمهييم. وقييد  ييؤ ي   يي  احليفليي  إىل إكيي ا  املهجيي ين   ييى العيييش م أكثيي  املاييتو نيف  ع يي  
، والتنيييفو    ييى النييود م نفييت األ يي ة، أو عةييل  ييوء املعيفم يي  ميين جيفنييب أربيييف  وأق هيييف أمنيييفا 

 العةييل لتجنييب الب يييفء  ون ميينوى. وقييد يتعيي   املهجيي ون الييضين قييد   ي ونييون مط عييني   ييى
 اآللييف  اإل اري  وال ضيفمي ، وممن   يت  ةون ال غ ، لعة ييف  اإلخالء أكث  من  ريرم.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .58/2009، اله وى اإلخالء اد إيطيفلييفامل كا املعر حب وق اإل  يفن وحيف   انظ   (4)
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( الصالالاورة عالالن لجنالالة القضالالا ء عةالال  التمييالالز العنصالالري ٢٠٠٤)٣٠رقالالم العامالالة التوصالالية 
 هوكن التمييز ضد اير الموائنين

ينبغييي  ل يييدول األ ييي ا  م ا  فيفقيييي  الدوليييي  ل  ضييييفء   يييى مجييييع أعييي يفل التةيييييا  
العنصيييي ي  اييييةيفن متتييييع املييييوا نني و ييييري املييييوا نني   ييييى قييييدد املايييييفواة م احليييي  م  يييي ن 

 ....   م 

 عمةيات اإلخال ء القسري تنتاك الحق فا  كن لئق والحق فا أمن الحياضة 

تصالالالالاوية ( الصالالالالاور عالالالالن الةجنالالالالة المعنيالالالالة هالالالالالحقوق الق1991)4رقالالالالم العالالالالاو التعةيالالالالق 
 يتعةق هالحق فا  كن لئقما والجتماعية والثقافية في

بصيي   النظيي   يين نييوع احلييييفاة، ينبغييي  خةيييع األعيي يفص أن حيصيي وا   ييى  رجيي  مييين  
 أمن احلييفاة   فل احلةيفي  ال يفنوني  من اإلخالء ال ا ي واملضيفي   و وى ذل  من التهديدا .

ويعييير أمييين احليييييفاة، بصييي   النظييي   ةييييف إذا كييييفن املييي ء يعييييش م إ ييييفر إجيييييفر  ييييفد أو  
خيفص، أو   ن  عيفوي، أو ا تثةيفر، أو م  ي  أو  ي ن  ييفر  أو مايتو ن   يري نظيفميي ، مبييف 
م ذليي  أر  أو م  ييي  ات يي ، ايي ورة متتييع اخةيييع حبةيفييي  ال يييفنون ميين التهجييري التعاييف  ميين 

 الا ن واألر .
جييوا اختييفذ    يى الفيور وريو  يري يفا قيفنونيياا ويعد حظ   ة ييف  اإلخالء ال اي ي  يدبري  

  رون بيفملوار .م
مييف ييتم التيضرع بعيدد وجييو  صي  م  يي  أو اإلقيفمي  م مايتو نيف   يري نظيفمييي  اا وكثيري  

لت ي  حيف   اإلخالء ال ا ي. بيد أن احييفاد ح يوق اإلناييفن  يري م ريون حبيفلي  معيني ، مبييف م 
ذلييي  امل  ييييي . عع يييى  ييييبيل املثييييفل، م حيييييفل  جيييا الدوليييي   ييين إ ةيييييفل احلييي  م  يييي ن  ميييي  

يع، ينبغ  هليف النظ  م ح يول عيىت، مبييف يهيةل الايةيفذ لألعي يفص بتينمني مايتوى معيني ل جة
 من الا ن ألنفاهم، حىت ولو ق ذل   ن   ي  إنهيفء ماتو نيف   ري نظيفمي .

واليييييدول م امييييي  بيفختييييييفذ  يييييدابري عوريييييي  هتيييييد  إىل  يييييوعري أمييييين حيييييييفاة قييييييفنوي ألولئييييي   
هتيفيييي  مييين ريييضا ال بييييل، بيفلتهييييفور احل ي ييي  معهيييم. األعييي يفص ولأل ييي  املعيهيييي  الييييت  عوارييييف 

أ يد  نكيد رضا ا لتااد م العديد من احمليفعل احل وميي  الدوليي  وم نتييفمق امليؤمت ا ، مبييف م  وقد
 ذل  جدول أ ةيفل املومل.
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 ان االدول  ن تاد كضل  بيفألردا  التيفلي : 
 )...( 
الوصيييول إىل األر  خةييييع   يييوعري األمييين ال ييييفنوي ل حيييييفاة واملاييييفواة م ) ( 

صيييالحيف  إاألعيي يفص، مبيين عيييهم النايييفء وأولئيي  الييضين يعيهييون م الف يي ؛ وا اييطالع ب
 هييييي يعي  وإ اريييييي   تييييييح ل نايييييييفء الوصيييييول   يييييى قيييييدد املايييييييفواة وبهييييي ل كيفميييييل إىل املييييييوار  
ا قتصييف ي ، مبييف م ذلي  احلي  م اإلرث وم م  ييي  األر  و يواريف مين امل  يي ، وا متةيييفن، 

 واملوار  الطبيعي  والت نولوجييف  املالمة ؛
 )...( 
هتيفييييي  مجيييييع األعيييي يفص ميييين  ة ييييييف  اإلخييييالء ال ايييي ي اليييييت ختيييييفلف  )ن( 

ال يييفنون و ييوعري احلةيفييي  ال يفنونييي  هلييم و عويضييهم، مييع م ا يييفة ح ييوق اإلنايييفن؛ وكفيفليي   ييوعري 
  .ح ول مالمة  بدي  ، حاب ا قتضيفء، حيثةيف كيفن   بد من     العة ييف

 : جدول أ ةيفل املومل.املصدر

يف يد و إىل األ ف م العديد من احلييف   أن صييفنع  ال ي ار ييؤ  ون  نفييض  ة يي  ممو  
من معيفخ  املايفمل اخضري . وبيفلتيفيل، يضط  األع يفص اليضين ييتم إخالءريم مين  اإلخالء بد ا 

إنهيييييييفء   يييييي  ماييييييتو نيف   ييييييري نظيفمييييييي  إىل ا لتحيييييييفق مباييييييتو نيف   ييييييري نظيفمييييييي  أخيييييي ى أو 
املايييتو نيف   يييري النظيفميييي  م م ييييفن اخييي  لعيييدد وجيييو  أي خيييييفر اخييي  ليييديهم و يييدد معيفخييي  

 األ بيف  اخضري  حليفل    نهم.
بييييد أن ع ييي اء احلضييي    ي تصييي ون   يييى مييين يعيهيييون م مايييتو نيف   يييري نظيفميييي .  

ت يييفر إىل  يي ن  يين ا عيفا حل ييوق اإلنايييفن وقييد ي ييون نيفمجيياا خطييري يفا عيفنعييداد امليينوى يعييد انتهيفكيي
ميييييف قييييد ييييينا نتيجيييي  انت يييييفل  ب يييييف  أيايييي  إىل   يييي  املنيييييف  ، أو اا كثييييري يفا،  م ييييدور   ييييي  ميف ييييي

ميييف ُيضييط  ميين رييم اا املضيييفربيف  أو قييوى الاييوق، مصيييفحب  مجيعهيييف بتةييييا   قيي  أو إ يير. وكثييري 
ميينوى إىل العيييش م ماييتو نيف  نظيفمييي ، ميين قبيييل امل يةيييف  اليييت  يييف ة ميييف  تعيي   خلطيي   بييال

م احليييف   اليييت وضييع عيهيييف اإل يي يفن يفا اإلخييالء ال ايي ي. وقييد حيييدث اإلخييالء ال ايي ي أيضيي
العيييفد أو ا جتةيييف   ل  ص صيي  أو حييني ياييعى املييالك م ال طيييفع اخليييفص إىل اييييف ة إجييييفراهتم 
 ون أن ي ييون ايي  أي  ييدابري هتيفييي  حاييب األصييول. كةيييف أن جتيي مي ظيييفر ة انعييداد امليينوى  يين 

اخيي  يييؤ ي إىل  فيييفقم انيي  أولئيي  الييضين  العيي   واملةيفر يي  إمنيييف يهيي ل  يييفمالا   ييي  ال يييفنون و 
 من  ة ييف  اإلخالء ال ا ي. يعيفنون أصالا 
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 عمةيات اإلخال ء القسري قد تنتاك الحق فا الرذا ء 
جمةيييييييوع األعيييييييي يفص اليييييييضين  يييييييييفنوا مييييييين  يييييييوء  ييييييييضاء ميييييييامن م عيييييييييفة  بييييييييفلنظ  إىل 
،   يييياال  يييد  األعييي يفص اخييييفمعني م نييييفا م يو  870، واليييضي نييييفرا 2012-2010 الاييينتني
. وبيفلنايب  لأل  بيي  العظةيى امل وني  مين صيغيفر املالكيني أو (5)إىل حيد  يري م بيوليفا م  فعالعيفإ 

األمسييييفك احلييي عيني وأعييي ا  اجملتةعييييف  احمل يييي  األصييي ي ، يعيييد  ييف ي ني، وال  ييييفة، وصييير اااملييي ليفةيييالع
 ، مبيف م ذل  احل  م الغضاء.(6)مالمم لتح ي  ماتوى معيه يفا  ى األر  ع   صول احل

إىل الغيضاء أو و ييي   يفا واقتصييف ييفا ويُ صيد بييفحل  م  يضاء كيييف  احلي  م الوصيول ميف ييي 
احلصيول   يي ، مبيييف م ذلي  إنتيفجي  أو عيي اش . ومين عينن  ة ييييف  اإلخيالء ال اي ي أن   ييو  

الغييضاء. عع ييى  ييبيل  احليي  م الغييضاء حب ميييفن األعيي يفص ميين الوصييول إىل و يييفمل احلصييول   ييى
املثيفل، قد  ؤ ي  ة ييف  اإلخيالء ال اي ي إىل اخيوع و يوء التغضيي  حيني عي د   ي  العة يييف  
األعي يفص واجملتةعييف  احمل ييي  مين أراييهم، وميوار رم امليفميي  واملييوار  األخي ى اليييت يعوليون   يهيييف 

يفهلم  ةيييتم إخالشريم أم إنتيفأ الغضاء اليضي يتنيفولوني  أو يبيعوني . وقيد يف يد األعي يفص اليضين 
أمييفكن  م حييفل أ ييد ن  هيم إىل أمييفكن بعييدة  ين   ا جتةيف ي ةيفياحلخطو ا  تفيف ة من أو 

 يد ع. معيني  م منط ي  م  بطي  بإقييفمتهمأو م حيفل ح ميف م من ا تح يفقيف  اجتةيف ي    ة هم
 ع اء الغضاء. الابب  ري قيف رين   ىضل  ل صبحوني

  ييو   اإلنايييفن املنطب يي    ييى حييييفاة وا ييع  النطيييفق أو و يينص املبيييف   الييدنييف حل ييوق 
، اليييت واييعهيف امل يي ر اخليييفص املعيير بيييفحل  م الغييضاء،   ييى حظيي  إجييييفر  وي يي  األجييل لألراايي 

. و هييد  املبيييف   (7) ة ييييف  اإلخييالء ال ايي ي اليييت    تايي  واملعيييفيري الدولييي  حل ييوق اإلنايييفن
األ ضييي  والارا ييي  بهيينن احل يييم ال عيييد حليييييفاة األر  التوجيهييي  الطو ييي  الييييت واييعتهيف منظةييي  

 والثييي و ني الاييية ي  واحل جيييي  م  يييييفق األمييين الغيييضام  اليييو ر   يييى اييي ورة أن  يييوع  أعييي يفلُ 
 ة يييييييف  اإلخيييييالء  عةييييي  مييييين حيييييييفاة األر  والثييييي و ني الاييييية ي  واحل جيييييي  كيفعييييي  ايييييةيفنيف 

 .ناع امل  ي  ييفق  حىت مال ا ي، 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

منظة  األمم املتحدة لأل ضي  والارا  ، ب نيفمق األ ضي  العيفمل  والصندوق الدويل ل تنةيي  الارا يي ،  (5)
: النةيو ا قتصييف ي اي وري ل ني   يري كييف  2012حيفل  انعيداد األمين الغيضام  م العييفإ م  ييفد 

 (.2012ي  )روميف، منظة  األ ضي  والارا  ، لتا يع و يفم  احلد من اخوع و وء التغض
 (.A/65/281    ي  امل  ر اخليفص املعر بيفحل  م الغضاء  ) (6)
(7) A/HRC/13/33/Add.2  2امل ع ، امليف ة. 
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 القسري قد تنتاك القانون اإلنسانا الدولا وتوكل جرائم ووليةعمةيات اإلخال ء 
الع قي  أو أي مميفر ييف  مميف  ي   ة ييف  ن ل الاي يفن، والطي   اخةييف  ، والتطهيري إن  

مين املةيفر ييف  الييت  ا ، والع ييف  اخةييف   و يو  أو الع قيي  أو الدينيي  اإل نيي   كيب  الا يفن  غرّي 
 يري هلم وأرااييهم وجمتةعييفهتم احمل يي    يى ايو قاي ي و األعي يفص مين منييفا   هي يد نطوي   يى 

 .(8) و    ه ل ر  األخ ى  ة ييف  إخالء قا ي
هتجييييري  1977وب و وكو هتيييييف اإلايييييفعي  لعيييييفد  1949وعظيييي  ا فيفقييييييف  جنيييييف لعيييييفد  

و دمري ومصيف رة امل  ي    ى نطييفق وا يع    ي ر  الضي ورة العاي  ي  م اا الا يفن املدنيني قا  
 .(9) ة ييف  إخالء قا ييفا النااع املا ح الدويل و ري الدويل، والضي قد يه ل أيض ييفق 

من نظيفد روميف األ يف   ل ةح ةي  اخنيفميي  الدوليي ، م إ ييفر جي امم  8و هةل امليف ة  
احليي  ،  ييدمري امل  ييي  ومصيييف رهتيف   ييى نطيييفق وا ييع    يي ر  الضيي ورة العايي  ي  ومنفييض بهيي ل 

ييفق الصيييي ا يف  الدولييييي  و ييييري الدولييييي . وريييي   يييينص   ييييى أن  ن ييييل  ييييري قيييييفنوي و يفعييييم م  يييي
الاييي ط  ال يفمةييي  بييييف حتالل   يييى ايييو مبيفعييي  أو  يييري مبيفعييي  لهييي امح مييين  ييي يف يف امليييدنيني إىل 
املنيييف   اليييت عت هيييف، أو   حيييل أو ن ييل مجيييع  يي يفن اإلق يييم احملتييل أو عيي امح ميينهم إىل  اخييل 

 (.‘8‘) ((2)8   )امليف ة ذل  اإلق يم أو خيفرج   يه ل ج مي  ح
اا مييين نظييييفد رومييييف األ يف ييي    يييى أن   حييييل الاييي يفن أو ن  هيييم قاييي   7و ييينص املييييف ة  

يهيي الن ج مييي  اييد اإلنايييفني   حييني ي   بيييفن م إ يييفر رجييود وا ييع أو منييتظم ياييتهد  أي 
 جمةو   من الا يفن املدنيني،  ن  يفب    م بضل  اهلجود .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
انظ ،   ى  بيل املثيفل، املبيف   األ يف ي  واخلطوز التوجيهي  املتع    بعة ييف  اإلخالء واليفحييل  (8)

(، واملبيييييييييف   التوجيهيييييييي  املتع  ييييييي  بيفلتهييييييي يد الييييييييداخ   1، امل عييييييي  A/HRC/4/18بيييييييداعع التنةيييييييي  )
(E/CN.4/1998/53/Add.2.) 

املتع    حبةيفي  األع يفص  1949من ا فيفقي  جنيف ال ابع  لعيفد  53انظ    ى  بيل املثيفل امليف ة  (9)
 1949جنييف لعييفد  من ال و وكول اإلاييفم األول   فيفقيييف  54املدنيني م امن احل  ، وامليف ة 

 من ال و وكول اإلايفم الثيفي. 14وامليف ة 
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ا ي ل ا يفن  ن ل األع يفص املعنيني قا اا مين يعر  إبعيف  الا يفن أو الن ل ال  
املنط يي  اليييت يوجييدون عيهيييف بصييف  مهيي و  ، بيييفلط   أو بييني ععييل قايي ي اخيي ،  ون ميي را  

 .ياةح هبيف ال يفنون الدويل
 ) (.2-7نظيفد روميف األ يف  ، امليف ة  :املصدر

وتنتاك وريد التعسفا من شكن عمةيات اإلخال ء القسري أن تتسبب فا الت
 والالجئيناا األشخاص الموروين واخةيحقوق 

 يييين  ال اييي ي إىل نيييااع أو أي نهييييفز بهييي ي اخييي ، عضيييالا  هييي يدقيييد يعيييو   يييبب الت 
عةي  يفا، ال وارث الطبيعي . و واء كييفن املتضي رون مين الالجئيني أو األعي يفص املهي  ين  اخ يي

لييييدويل األعيييي يفص ال ييييوانني الو نييييي  واإلق يةييييي  والدولييييي  حل ييييوق اإلنايييييفن وال يييييفنون اإلنايييييفي ا
 من التهجري التعاف  وال ا ي.اا عديد

اا موالروين واخةيالاا أشخاصالل ةبيف   التوجيهي  املتع    بيفلته يد الداخ  ، يعيد يفا ووع  
 أي أع يفص أو جمةو يف  من األع يفص أُلامت بيفلف ار من منيفاهليف أو أميفكن إقيفمتهييف املعتييف ة 

نتيجييي  الصييي اع املاييي ح، أو حييييف   العنيييف أو مغييييف رة   ييي  املنييييفال واألمييييفكن، وبوجييي  خييييفص 
املعةم، أو انتهيفكيف  ح وق اإلنايفن، أو ال وارث الطبيعي  أو اليت ر  مين صينع اإلناييفن، أو 

 هبيف .يفا  ولي  معيفعاا آل يفر     ال وارث، ممن إ يع وا حدو يفا جتنب
 

 التعاف : ه يد  ى احل  امل كاي م احلةيفي  من الت 6ينص املبدأ التوجيه   
 احل  م احلةيفي  من أن يه    عافيفا من ما ن  أو من ال إقيفمت  املعتيف . إنايفنل ل  -1
 يندرأ عت حظ  الته يد التعاف  الته يد م األحوال التيفلي : -2

 ندميف ي ود   ى أ يف   ييف يف  الفصل العنص ي، أو  التطهيري الع قي  ، أو  )أ(
إىل  غيييييري اليفكيبيييي  اإل نييييي  أو الدينييييي  أو  أييييي  مميفر يييييف  مميف  يييي  رامييييي  أو مؤ ييييي 

 الع قي  ل ا يفن املتض رين؛
م حيف   النااع املا ح، ميف إ يتط ب  أمين امليدنيني املعنييني أو عتةي  أ يبيف   ) (

  ا  ي ؛
م حيييف   مهيييفريع التنةييي  الوا ييع  النطيييفق اليييت     رريييف مصيي ح  اخةهييور  )أ(

 الع ييف والغيفلب ؛
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ال وارث، ميف إ ي ن ا ورييفا إجالء األعي يفص املتضي رين حفيفظييفا م حيف    ) (
   ى  المتهم وصحتهم؛

  ندميف يات دد كن اة ل ع وب  اخةيف ي . ( )ر
 أن ياتة  الته يد مدة أ ول مميف   تضي  الظ و . جيوا   -3
 

األعييي يفص ويييينص   يييى هتييييفيتهم مييينهم. و نطيييوي  هييي يد  6وحيظييي  املبيييدأ التيييوجيه   
  يي  احلةيفييي    ييى  ييد  ميين الضييةيفنيف  اإلج امييي  و ييوى ذليي  ميين الضييةيفنيف . ويتعييني   ييى 
الا طيف  أن   فل ا ت هيف  مجيع البدامل العة ي  ال في   بتجنيب اليفحييل، كةييف يتعيني، م 

األ ىن والت فيييف مييين  حيييفل حتةييي  اليفحيييل، اختييييفذ  ييدابري لتنفيييض   يي  العة يييييف  اييةن احلييد
 ييين ذلييي ،  تط يييب الضيييةيفنيف  اإلج اميييي ، م  (. عضيييالا 1-7ا يفررييييف الاييي بي  )املبيييدأ التيييوجيه  

مج يي  أمييور: اختيييفذ قيي ار اييد  بيفختيييفذ  ييدبري ميين رييضا ال بيييل ميين جيفنييب  يي ط  الدوليي  املاييؤول ؛ 
يتع ييييي  و يييييوعري إم يفنيييييي  وصيييييول األعييييي يفص املييييي ح ني إىل كيفميييييل املع ومييييييف ، مبييييييف م ذلييييي  مييييييف 

بيييفلتعويض وا نت يييفل وعيي  احليفليي ؛ والتةيييف  مواع يي  أولئيي  األعيي يفص  يين   ييم وحب ييي ؛ واختيييفذ 
الاييي طيف   يييدابري إلعييي اك أولئييي  املتضييي رين،    ييييةيف الناييييفء، م ال ييي ارا  املتصييي   بييين  هم؛ 
و ييوعري عيي ص عع ييي   نتصيييف  األعيي يفص امليي ح ني؛ مبيييف م ذليي  إجيي اء م اجعيي  قيفنونييي  ل  يي ار 

 (.3-7بدأ التوجيه  )امل
وم حيييييفل حتةييييي  اليفحيييييل، ايييي   ييييد  ميييين الضييييةيفنيف  املتع  يييي  بهيييي وز  نفيييييض   يييي   

العة ييف ، مع التهيديد   يى مايؤولي  الاي طيف  إااء بيضل أقصيى اخهيو  العة يي  لتيوعري  ي ن 
مالمم، و نفيض  ة يييف  اليفحييل مبييف ي ييب عي وز الايالم ، وي ا ي  احمليفعظي    يى وحيدة األ ي ة، 

(. ويتةثيييل املعيييييفر األ يف ييي  م أن 2-7و 8التغضيييي  والصيييح  والنظيفعييي  )املبيييدان التوجيهيييييفن و 
 ة ييييي  التنفيييييض    جيييييدر أن  نفييييض   ييييى اييييو ينتهيييي  حيييي  األعيييي يفص املتضيييي رين م احلييييييفة، 

احلي  م يفا (. وخةييع األعي يفص املهي  ين  اخ يي8وال  ام ، واحل يي ، واألمين  )املبيدأ التيوجيه  
هيييي  مالمييييم، و  ييييى الايييي طيف  امل تصيييي   ييييوعري احلييييد األ ىن ميييين امليييينوى والايييي ن ماييييتوى معي

و ييينمني وصيييوهلم بايييالم  إىل ذينييي  املييينوى واملاييي ن، بصييي   يفا، لألعييي يفص املهييي  ين  اخ يييي
 (.18النظ   ن الظ و  و ون إ ةيفل أي متييا ادرم )املبدأ التوجيه  

حبةيفيي  الهيعو  يفا خيفصييفا تاامي  ى أن    يى  ييف   اليدول ال 9ويهد  املبدأ التوجيه   
  ييييى يفا خيفصيييياا األصيييي ي  واألق ييييييف  والفالحييييني وال  يييييفة و ييييريرم ميييين الفئيييييف  املعتةييييدة ا تةيييييف 

 هبيف، من اليفحيل .يفا خيفصيفا األر ، واملتع     ع  
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  الالجئييني   ييى التييااد الييدول األ يي ا  مبعيفم يي الالجئالالينبواييع  اخليفصيي  فيفقييي   و يينص ا 
ةييف يتع ي  بيفلاي ن، و  يى أيي  حييفل   أقيل معيفم ي  حاي  مين األجيفنيب   ى أعضيل ايو مم ين عي

يفا  ين ذلي ، لالجئيني واألعي يفص املهي  ين  اخ يي (. عضيالا 21م الظ و  نفايهيف )املييف ة يفا  ةوم
(، والعييو ة إىل منيييفاهلم وأميييفكن إقيييفمتهم 21احليي  م هتيفييي  م  يييتهم وممت  يييفهتم )املبييدأ التييوجيه  

 يين ذليي   يينص املبييييف    . عضييالا (10)يفال واألراايي  اليييت أخ ييييف منهةيييف قايي اا ا  تييف ييي  وإ يييف ة املنيي
  يييى واجيييب الاييي طيف  إجيييييف  الظييي و  الييييت  تييييح لألعييي يفص املهييي  ين  30إىل  28التوجيهيييي  

م مج يي  أمييور، العييو ة إىل منيييفاهلم وأميييفكن إقيييفمتهم ا  تييف ييي  اليييت ينبغيي  أن يتةتعييوا عيهيييف يفا،  اخ ييي
إىل اخليييدميف  العيفمييي ، وماييييف دهتم   يييى ا يييتعيف ة م  ييييتهم وممت  ييييفهتم إىل  بيفملاييييفواة م الوصيييول

أقصييى حييد مم يين وم حيييفل  عييضر ذليي ، ينبغيي  مايييف دهتم م احلصييول   ييى   عييويض مالمييم أو 
يفا أي عييي ل اخييي  مييين أعييي يفل التعيييويض املنصيييف . و هييي ل إ ييييف ة املنييييفال واألر  وامل  يييي  أيضييي

 .(11)والالجئني العيفمدين إىل ب د منهئهميفا ن  اخ يلتح ي  ح ول ماتدمي  ل ةه  ييفا مفتيفح
وينتهييييي   هييييي   األعييييي يفص بإقييييييفمتهم م  يةييييييف  أو مايييييتو نيف . بييييييد أن معظيييييم  

األع يفص امله  ين يعيهون بني  ي يفن اجملتةعييف  املضييف . ور يم وجيو   يوعري هتيفيي  خيفصي  
إىل اإلخييالء ال ايي ي ميييف يتعيي   رييؤ ء اا لألعي يفص الييضين يعيهييون م  يةيييف  املهيي  ين، كثييري 

من     امل يةيف . وم رضا الاييفق، مي ن النظ  إىل  ة ييف  اإلخالء أو الن يل الييت   متتثيل 
ل ةعيفيري الدولي  حل وق اإلنايفن   ى أ يف حييف   إخيالء قاي ي  تنييفا وأح ييفد ال ييفنون اليدويل 

) (، 15وجيه  ل ةبييدأ التيييفا الييضي ييينص   ييى  ييوعري هتيفييي  خيفصيي  لألعيي يفص املهيي  ين. عوع يي
 احل  م احلةيفي  من اإل يف ة ال ا ي  إىل امل ييفن اليضي قيد  تعي   يفا لألع يفص امله  ين  اخ ي

 عي  حييفهتم أو  المتهم أو ح يتهم ل  ط ، ومن إ يف ة  و ينهم م ذل  امل يفن .
احلييي  م ح يييي  التن يييل واإلقيفمييي  واختيييييفر حيييل مايييتدمي يفا ملهييي  ين  اخ ييييألعييي يفص اول 

م اجملتةييييع املضييييييف أو يفا ميييييف إذا كيييييفنوا ي  بييييون م العييييو ة أو ا نييييدميفأ ا ييييياا يييييد ييييو  ، وعد
يتع ايون م بعيض احلييف   يفا ا تيطيفن جاء اخ  من الب يد. بييد أن األعي يفص املهي  ين  اخ يي

ل خييالء ال ايي ي، بعييد أن   ييون مضييت   ييو    ييى  هيي  رم وا ييتيطيف م م اييواح  املييدن، 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
نظي ،   يى  يبيل املثييفل، مبييف    بينييريو  بهينن إ ييف ة الاي ن وامل  يي  ل الجئيني واملهي  ين ا (10)

(E/CN.4/Sub.2/2005/17 مبدأ ،)1-2. 
 احل يييييول ( A/HRC/13/21/Add.4)ِ   إ ييييييفر احل يييييول املايييييتدمي  لألعييييي يفص املهييييي  ين  اخ يييييييفا  (11)

املاييييييييتدمي : إ يييييييييفء التهيييييييي   م أ  يييييييييف  النييييييييااع ، قيييييييي ار خنيييييييي  الاييف يييييييييف  التيفبعيييييييي  لألمييييييييني 
 .2011 ه ين األول/أكتوب   4بهنن احل ول املاتدمي ،  2011/20 العيفد
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م ييييفن إقييييفمتهم األصييي  . ومييين األتيييي  مب ييييفن أن  ظيييل   ييي  حييييط يط يييب مييينهم العيييو ة إىل 
  يييى يفا أيضيي (12)ال يي ارا   و ييي  ومبنيييي    ييى   يييم. و نطييوي صييي وك ميين قبييييل ا فيفقييي  كةبييييف 

 وخييفر إقيفمتهم.يفا اةيفن ح ي   ن ل األع يفص امله  ين  اخ ي

فالالا تعالالرل لجنالالة البةالالدان األمريكيالالة المعنيالالة هحقالالوق اإلنسالالان عالالن قةقاالالا مضا ء الحالالالة و 
 مخيمات الموروين فا هايتا

الايييةيفذ بيفختييييفذ يفا قييي ر  خنييي  الب يييدان األم ي يييي  املعنيييي  حب يييوق اإلناييييفن أيضييي...  
ةيييييف يتع يييي  حبيييييف   اإلخييييالء ال ايييي ي ميييين  يةيييييف  األعيييي يفص املهيييي  ين  ييييدابري وقيفمييييي  عي

 ولييييي  رييييييفييت بتجةييييييد  ة يييييييف  الطييييي   مييييين  يةييييييف  يفا ... وأوصيييييت ال جنييييي  أيضييييي  اخ يييييييفا 
إىل حني قييفد ح وم  جدييدة؛ ومينح أولئي  اليضين  ي  وا   يى يفا امله  ين  اخ ي األع يفص

او  ري قيفنوي من امل يةييف  ع صي  ا نت ييفل إىل أمييفكن  تةتيع بهي وز صيحي  وأمنيي   نيييف، 
إىل و ييييييفمل يفا مث ن  هيييييم م حييييييفل ميييييواع تهم؛ وكفيفلييييي  وصيييييول األعييييي يفص املهييييي  ين  اخ يييييي

يف مييين الاييي طيف  امل تصييي ؛ و نفييييض  يييدابري أمنيييي  ععيفلييي  انتصييييف  ععيفلييي  أمييييفد احملييييفكم و يييوار
ل حفيفظ   ى الاالم  البدني  ل  يف نني م امل يةيف ، واةيفن هتيفي  النايفء واأل فيفل   يى 
اييو خيييفص، و ييدريب قييوا  األميين م جميييفل ح ييوق األعيي يفص املهيي  ين،    يييةيف ح هييم 

 م الدويل ل ة يةيف .م  دد التع   ل ط   من امل يةيف ؛ وكفيفل  وصول وكيف   الد 
 18، 114/10خنييي  الب يييدان األم ي يييي  حل يييوق اإلناييييفن، النهييي ة الصيييحفي  رقيييم  :املصدر

 .2010 ه ين الثيفي/نوعة  

 من شكن حالت اإلخال ء القسري أن تنتاك حق الوعول األصةية فا األرض  
اإلناييييييفن ةييييييف يتع ييييي  بيفملعييييييفيري العيفمييييي  حل يييييوق ع الهيييييعو  األصييييي ي  بيفحلةيفيييييي    عي تةتييييي 

عهض  املعيفيري     بيفلعالقي  الث يفعيي  املةيياة الييت  ي بو اا. عحاب، بل وبيفملعيفيري املنطب     يهم عديد
الهييعو  األصيي ي  بنراييهيف وعةيهيييف ميين اليفحييييل. وييينص إ ييالن األمييم املتحييدة حل ييوق الهيييعو  

 ايف   ين  األص ي    ى متتيع الهيعو  األصي ي  بضيةيفنيف  هتيفيي  خيفصي    فيل منيع أي إجي اءا 
مصييييف رة م  يتهييييف ألرااييييهيف أو انتصييييفعهيف ايييد   ييي  اإلجييي اءا . وم ريييضا الايييييفق،   جييييوا ن يييل 

ميين أراايييهيف  ون مواع تهيييف حب ييي  و  ييى اييو ماييب  ومبيير   ييى   ييم وبعييد اا الهييعو  األصيي ي  قايي  
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ع ي يي  املتع  ييي  حبةيفيييي  األعيي يفص املهييي  ين  اخ ييييف م إع ي يييييف وماييييف دهتم األا فيفقييي  ا عييييف   (12)
(2009.) 
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قيد خبيييفر العيو ة. و يفا، مواع تهيف   ى  عويض  يف ل ومنصف، مع احتفيفظهيف، حيثةيف كيفن ذل  مم ني
 .(13)أ يف   ال جن  املعني  بيفل ضيفء   ى التةييا العنص ي التنكيد   ى     املبيف  

من أرااي  أجيدا   مين اا و  ى املفواي  اإلع ي ي  أن إخالء ععب اإلندوروي قا   
م احل ييي  الدينييي  وأااليي  ميين  جيفنييب الدوليي  املييد ى   يهيييف قييد خيي ق حيي  عييعب اإلنييدوروي

األراا  امل د ي  الييت  تايم بنتيي  أ يف يي  م مميفر يت  لدييفنتي ،   يى ايو جعيل مين املتعيضر 
   ى اجملتةع مميفر   ععيفم   الديني  اليت  تام بنتي  م كاي  بيفلناب  لث يفعت  و ين .

ق ييييف  م التنةيييي  املفواييي  اإلع ي ييي  حل يييوق اإلنايييفن والهييعو ، م كيييا ح ييوق األ :املصدر
)كينيييف( واجملةو يي  الدولييي  حل يوق األق ييييف  نييفبيي   يين جم يت رعيييف  عييعب إمييدورويا 

 .2010عبيفز/ع اي   4، ال  ار املؤرخ 276/2003اد كينييف، البالغ رقم 

 تتسم حالت اإلخال ء القسري هكثر شديد عة  حقوق المرأة 

 ينوا ،  10ين   ى مدى واوج  جبهد و طف كبري أنيف رأيت منايل الضي بنينيف   
 ... م املنال.  قيفم . ل د ا تثة نيف مدخ ا  حييف نيف 10يتحول إىل ركيفد م 

 ام أة رندي  ُأخ يت من مناهليف م هبيفب ي يفر نيف يفر
م كا ح وق اإل  يفن و ة ييف  اإلخالء، العنيف: أ ي   ة يييف  اإلخيالء ال اي ي  :املصدر

 (.  2002  ى النايفء م ع اطني واهلند ونيجريييف )

مييف  تعي   اا م حني أن  ة ييف  اإلخالء ال ا ي  عو  بين   اييفر   يى اخةييع، كثيري  
النايفء آل يفر  ري  نيف بي  جتع هييف  تحةيل العيبء األكي  لايوء املعيفم ي  خيالل  ة يييف  اإلخيالء 

 ال ا ي. 
و اتتبع  ة ييف  اإلخيالء مميفر ي  العنيف بصيورة مبيفعي ة و يري مبيفعي ة ايد املي أة قبيل  

مييييف   يييون املييي أة مايييتهدع  مبيفعييي ة بن ةييييفل اليفرييييب واملضييييفي   اا دث وخاللييي  وبعيييد . ع ثيييري احلييي
النفايييي  واخايييدي  قبيييل  ة يييي  اإلخيييالء. ويييييؤ   اإلجهييييف  والضيييغو النفاييي  املييي  بو بيفلتهديييييد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ا فيفقييي   ( بهيينن الهييعو  األصيي ي . انظيي  أيضيييفا 1997)23لتوصييي  العيفميي  ل جنيي  رقييم انظيي  ا (13)

 املتع    بيفلهعو  األص ي  وال ب ي  م الب دان املات   . 169منظة  العةل الدولي  رقم 
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اا   يييى احلواميييل. وم اجملتةعييييف  الييييت ي يييون عيهييييف  ور يفا خيفصييياا بييييفإلخالء أو اإلخيييالء نفاييي   ييين ري 
ميف  ؤقييتت  ة يييف  اإلخيالء حبييط  نفيض م  يييف  ال جيل وحيني اا كثري يفا،  اد ين    يدي اخناني

مييف مييييفر  اا   يون املي أة وحيدريف حبييط    هي ل م يفومي   يضك . وخيالل  ة يييف  اإلخيالء، كثيري 
 األذى ال فظ  والعنف اخادي، مبيف م ذل  العنف اخنا .

 نيييدميف  صيييبح يفا   املييي أة، وخصوصيييمييييف ييييا ا   عييي  اا و  يييب  ة يييييف  اإلخيييالء، كثيييري  
ميييينوى أو   ييييي     ييييى ا نت يييييفل إىل  ييييي ن  ييييري مالمييييم. ومييييين عيييينن ا عت يييييفر إىل املييييينوى  بييييال

 واخلصوصي  أن يفض  إىل اييف ة التع   ل عنف اخنا  و وا  من أع يفل العنف.
مييييف عييييفول بنييييفء بيئتهييييف اا ور يييم مييييف  تعييي   لييي  املييي أة مييين إجهييييف  وايييغو نفاييي ، كثيييري  

 اآلمن  وإ مشل اجملتةع املهتت. األ  ي 
يتصييل مب  ييي  املنييال واألر ، مبيييف م اا عييديداا وم العديييد ميين األميييفكن،  واجيي  امليي أة متييييا  

مييف ييتم اا  ن اإلرث. عف  بعيض الايييفقيف  ا جتةيف يي  والث يفعيي ، كثيري  ذل  امل  ي  الاوجي ، عضالا 
بيف ييييم ال جيييييفل،   ييييى اييييو ييييي رن النايييييفء ا تبيييييفر الايييي ن واألر  وامل  ييييي  و  ييييييدريف و اييييجي هيف 

بنق بيفمهن من الضكور أل  ا  أمن احليييفاة. وم ريضا الايييفق،   يون الناييفء أكثي    اي  لعة يييف  
اإلخالء لدى وعيفة أاواجهن أو ابيفمهن. وقيد يتجايد ريضا النيوع مين التةيييا م األنظةي  ال يفنونيي ، 

  مباييفواة املي أة بيفل جيل م ح وقهييف. وم بعيض  ن ال وانني واملةيفر يف  الع عي  اليت    عييف  عضالا 
احليف  ، قد يؤ ي ق ار املي أة الب ييفء  اخيل مناهلييف أو أرايهيف إىل  ع ايهيف ل عنيف مين جيفنيب أق بييفء 

األنايبيفء إىل إحلييفق األذى  . وقيد يبييف ر ين إبعيف رييف اجتةيف يييفا  اوجهيف أو حىت اجملتةع ك ل، عضيالا 
خييفص. يفا أ ي ييفا يُنظي  إىل   ي  املاييفمل بوصيفهيف عينن بيفألرامل  ون أي خو  مين الع ييف ، حييط

 إىل العنف األ  ي.يفا وم بعض احليف  ، قد يعو   بب اإلخالء أيض

 إن ال جن  املعني  حب وق اإلنايفن، 
... إذ  عيييد  نكيييد أن الن يييل ال ايي ي واإلخيييالء ال ايي ي مييين منييال وأر  يتايييم  

ذل   ندميف     ب     األ ةييفل مين جيفنيب بن   عديد  ري  نيف يب بيفلناب  ل ة أة، مبيف م 
 ... األاواأ أو أرل الاوأ

احل وميييف    ييى معيفخيي  مايينل  الن ييل ال ايي ي و ة ييييف  اإلخييالء ال ايي ي  عييط 
  ... من املنال واألر  وإاال  األ    ري التنيف يب الضي ي ح  بيفمل أة

املتع ييي  مباييييفواة املييي أة م امل  يييي   2005/25قييي ار ال جنييي  املعنيييي  حب يييوق اإلناييييفن  :املصدر
 والوصول إىل األر  والتح م هبيف واملايفواة م ح وق امل  ي  والا ن املالمم.
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 لعمةيات اإلخال ء القسري أثر خطير عة  حقوق الطفل ونمائد 
م منيييو الطفيييل ونهييين  . وم حيييني أن  ة يييييف  اإلخيييالء يفا حيفمسييياا ييييؤ ي الاييي ن  ور  

  ييى أي عيي ص، ميين عيين يف أن  هيي ل صييدم  ح ي ييي    ييت  ار  ال ايي ي  تاييم بيين   صيييف د
األ فيييييفل واأل يييي ة. و صييييف عييييهيف ا  أ ىل هبيييييف أ فيييييفل مظيييييفر  العنييييف واهل ييييع والتهييييو  اليييييت 
اا أصيييييب هبيييييف األ فيييييفل ميييين جيييي اء  ة ييييييف  اإلخييييالء وجت بيييي  نييييومهم و يهييييهم م العيييي اء. وكثييييري 

. ويهي ل ريدد منييفال األ ي  (14)ابيت نهن لديهم أ  ا  ميف بعد الصدم ، مبيف م ذل  ال و  ميف
أو إبعيف ريف  نهيف جت ب  مهين  لأل ي ة ك يل، و   ييةيف األ فييفل اليضين يهيع ون بينن   قيةي  هليم 

 يين خايييفرة منيييفاهلم وميييف يتصييل  . وعضييالا (15)أو أل يي رم،   ييى اييو يييؤ   م   ييدي رم ألنفاييهم
مييف يف يد األ فييفل إم يفنيي  الوصيول إىل امليدار  وإىل ال  يفيي  الصيحي . اا بضل  مين صيدم ، كثيري 

و ايييد  ة ييييف  اإلخييالء واليفحيييل ميين خطيي  انفصيييفل األ يي ة   ييى اييو يعيي   األ فيييفل خلطيي  
 ا جتيفر و ري  من ا و   وء املعيفم  .

ل ييييد أ    ة ييييي  اإلخييييالء إىل ذ يييي  اخةيييييع. وكيييييفن األ فيييييفل يب ييييون. وإ ي يييين  
ي  ع ء. وكنت أاعف من أن أمت ن من مجع أمتعييت أو إن ييفذ أي ممت  ييف  بيف تطيف يت رش 

باييبب الغيييفا املايييل ل ييدموع. وإ ي يين بيف ييتطيف يت أن ألييت و  ييوى أ فيييفيل. وقييد أصيييب 
ا نيفن من أ فيفيل بيفلغثييفن نتيج  الغيفا املاييل ل يدموع وظيال يت ييون ييومني ا نيني بعيد ذلي . 

يفل  ب لدى رشي  ج اعي ؛ وريم ياينلون إن كيفنيت   ي  و  ياال أ فيفيل حىت اليود يصيفبون ب
 اخ اع  ا ي  خ   منالنيف من جديد.

 كومبييي ، أد أربعينييي  ألربعيي  أ فيييفل، أخ يييت ميين  ي ك ارييورد م كيييفنون الثيييفي/ 
 .2009ينيفي  

كةبو يييف،    ة يييف  اإلخيالء وإ ييف ة   -مفواي  األمم املتحيدة لهيؤون الالجئيني  :املصدر
 را يي  بهيينن حيييف    -و ييييف: الت يييفليف البهيي ي  واآل يييفر واحل ييول التييو ني م كةب

 .2012إ يف ة  و ني حض ي   تيفرة ، 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
(14) T. Rahmatullah, The Impact of Evictions on Children: Case Studies from Phnom Penh, 

Manilla and Mumbai (New York, United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific and the Asian Coalition for Housing Rights, 1997.) 

انظ      ي  امل ي ر اخلييفص املعير بيفلاي ن الالمي  بوصيف   نصي ا مين  نيفصي  احلي  م مايتوى  (15)
 (.E/CN.4/2004/48)معيه   م ، مي ون كو يفري  
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مالالالا يجالالالري ا الالالتاداص المالالالدافعين عالالالن حقالالالوق اإلنسالالالان وضالالالحايا حالالالالت  كثيالالالراا 
  ء القسريالخاإل

  ى ايو مييف ريو وار  م اإل يالن املتع ي  حبي  األعي ا  واجملةو ييف  وريئييف  اجملتةيع م  
وهتيفيي    ي  احل يوق واحل يييف ، يفا حب وق اإلنايفن واحل يييف  األ يف يي  املعييف  هبييف  يفملييالنهو  

وماييييييؤولي  أولئيييييي  األعيييييي ا  هبييييييضا الهيييييينن، حييييييي  ل جةيييييييع،  ييييييواء بصييييييورة ع  ييييييي  أو مهيييييييفك ، 
ح يييييوق اإلناييييييفن واحل يييييييف  األ يف يييييي  والايييييع  إىل هتيفيتهييييييف وإ ةيفهلييييييف   يييييى املايييييتويني   عاييييييا
 والدويل. الو ر

أن  ،هييي يد، مبييييف م ذلييي  حييييف   اإلخيييالء والتواألحيييوالالظييي و   مجييييعم  ، ينبغيييو  
 يتةتع كل ع   بإم يفني  ال ييفد مبيف ي  :

 ا اطالع بننهط  ح وق اإلنايفن و  وين اخةعييف  واملنظةيف   ري احل ومي ؛ -
 التجةع بصورة   ةي ، والتةيف  املع وميف  واحلصول   يهيف و   يهيف واحلفيفظ   يهيف؛ -
دمي عيي يفوى حبيي  أعيي ا  الهيي    واألععيييفل املتع  يي  حب ييوق اإلنايييفن والنظيي  م   يي    يي -

 اله يفوى من جيفنب امل اجع امل تص ؛
أو أي نيييوع اخييي  مييين أنيييواع املهيييورة يفا  ييي   و يييوعري املاييييف دة ال يفنونيييي  املؤر ييي  مهنيييي -

 واملايف دة م الدعيفع  ن ح وق اإلنايفن؛
  واإلجييييي اءا  واحمليفكةييييييف  بغيييييي    يييييييم امتثيفهلييييييف  نييييييحضيييييور ج اييييييف  ا  يييييتةيفع الع -

 ل  يفنون الدويل وا لتااميف  الدولي  حل وق اإلنايفن؛ 
املةيفر يييي  ال يفنونييييي  لنهيييييفز أو مهنيييي  الييييدعيفع  يييين ح ييييوق اإلنايييييفن؛ والتةيييييف  املييييوار   -

 و   يهيف وا ت دامهيف بغ   هتيفي  ح وق اإلنايفن )األموال اآل ي  من اخليفرأ(.
 إنايييفن  كداعع  ين ح وقييمين ييياأل يف م العديييد مين أايييفء العيييفإ أن يف يييد و إىل مميو  

  أولئيي  األعيي ا  واخةيف يييف  واجملةو يييف  ي يين ايييفم ، عضييالا ، ميين أعيي ا  ومجيف يييف اإلخييالء ميين
األخيي ى اليييت  ايييف درم، يتعيي   ل ةضيييفي يف  والتهديييدا  بييل يييدعع م بعييض احليييف   حييف يي  

 ألمني العيفد املعر حب وق اإلناييفن أن   ييفي أكثي  الفئييف  لتاام . وقد أكد املةثل اخليفص ل انيفا 
امليييداععني  رييي  عئييي خلطييي  ال تيييل بايييبب أنهيييطتهيف م جمييييفل اليييدعيفع  ييين ح يييوق اإلناييييفن  ُ  اييي ا 

 (.A/HRC/4/37العيفم ني م جميفل ح وق األر  واملوار  الطبيعي  )
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ت انييييييف كور وبييييييف، ورييييي  نيفعيييييط  مع وعييييي  حبةيف يييييهيف حل يييييوق ، ل ي ييييي2011م  ييييييفد  
األر ، مص  هيف بط  يف  نيفري    ى يد ما ح إ عد  رويت  م حيفع   م مدين  مييدي ني، 
ورييي   ييييفي مدينييي  م كولومبيييييف.  إ يييم  يييو  ي ت يييونر، ل ييين مييييف أرييييد  ريييو العدالييي  ، ريييضا 

 كيفنت      . ميف
 Constanza Vieira, “Murdered activist’s children go into exile”, Inter Press :املصدر

Service, 15 June 2011. 

 آلخرين؟اما ها اللتزامات المفروضة عة  الدوي ومسسوليات  -ثالثاا 
 رنييييفكامليييالذ األخيييري،  اإلخيييالء وإ يييف ة التيييو ني ينبغييي  أن   ونيييف يتم حييني أن  ة يييي 
  حييل النييف  مين املبييفي املهجيورة يفا اي وري . عع ى  بيل املثيفل، قد ي ونمي ن جتنبهيف ظ و   

أو املنييييف   املع اييي  ل  طييي  هتيفيييي  حليييييفهتم وح يييوق اإلناييييفن اخليفصييي  هبيييم. وم   ييي  احلييييف  ، 
مبيييف مينييع وقييوع  جيييب أن  نفييض  ة ييييف  اإلخييالء مبيييف ميتثييل متيييفد ا متثيييفل ملعيييفيري ح ييوق اإلنايييفن،

ع، ينبغيييي  أن  اييييف   ة ييييييف  اإلخييييالء أي ا يييييفر  يييي بي  أو وفييييف ميييين   يييي  اآل يييييفر. وم الواقيييي
 وإ يف ة التو ني الالام   ن عاني واع األع يفص الضين أخ وا. 

 ة يييي  اإلخيييالء م حييييفل ا  يييتة ار م  يييدد  عيييع  أن   ييي ريفا ومي ييين ل ةح ةييي  أيضييي 
اإلجيييييفر أو الييي رن الع ييييفري ر يييم إ بييييف  ال يييدرة   يييى اليييدعع  ون اإلخيييالل بييييفحل وق األ يف يييي  

ذلي  الغيضاء، والتع ييم والوصيول إىل ال  يفيي  الصيحي (. بييد أني  ينبغي  لعة يييف   األخ ى )مبيف م
اإلخيييالء، حيييىت م ريييض  احلييييف  ، أن  تةيفعيييى وأح ييييفد ال ييييفنون اليييو ر واملعييييفيري الدوليييي  ذا  

 لألصول ال يفنوني .يفا الص  ، مبيف م ذل   دابري احلةيفي  الواجب اختيفذريف وع 
والتهيي   ونطيفقهةيييف م العيييفإ، حييد   ريئيييف  ح ييوق اإلنايييفن لو يييفم  اإلخييالء اا ونظيي   

واليييييييف  اخلييييي اء بيفلتفصييييييل التاامييييييف  اخةييييييع وقيييييدمت إرعييييييف ا  بهييييينن كيفيييييي   نفييييييض   ييييي  
 :(16)ا لتااميف ، و  ى وج  اخلصوص من خالل ميف ي  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
  متيفذ من  (16)

www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx 
 (.2013أ اطت  26)الدخول م 
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   املبيييف   التوجيهييي  الهيييفم   املتع  يي  حب ييوق اإلنايييفن م جميييفل اليفحيييل بييداعع بيفلتنةييي
(E/CN.4/Sub.2/1997/7) ؛، امل ع 

  ( 1991)4ال جنييي  املعنيييي  بييييفحل وق ا قتصييييف ي  وا جتةيف يييي  والث يفعيييي ، التع يييي  العييييفد رقيييم
 ؛( بهنن  ة ييف  اإلخالء ال ا ي1997)7بهنن احل  م   ن  م  ورقم 

 (   املبيف   التوجيهي  املتع    بيفلته   الداخE/CN.4/1998/53/Add.2)؛ 
  املبييييف   األ يف يييي  واملبييييف   التوجيهيييي  املتع  ييي  بييييفحل  م ا نتصييييف  واخييي  لضيييحيفييف

ا نتهيفكيييف  اخاييية  ل  يييفنون الييدويل حل ييوق اإلنايييفن وا نتهيفكيييف  اخلطييرية ل  يييفنون 
 ؛(60/147اإلنايفي الدويل )م ع  ق ار اخةعي  العيفم  

 عييييييييي يفص املهييييييييي  ين املبييييييييييف   املتع  ييييييييي  بييييييييي   املاييييييييييفكن واملةت  ييييييييييف  لالجئيييييييييني واأل
(E/CN.4/Sub.2/2005/17 وAdd.1)؛ 

 املنطب يي    ييى  ة ييييف  الهيي اء أو ا  ييتئجيفر ال يي ى  املبيييف   الييدنييف حل ييوق اإلنايييفن
 ؛، امل ع (A/HRC/13/33/Add.2لألراا  )

  املبيييييف   األ يف ييييي  واملبيييييف   التوجيهييييي  املتع  يييي  بعة ييييييف  اإلخييييالء واليفحيييييل بييييداعع
 مل ع  األول(.، اA/HRC/4/18التنةي  )

أمثةالالالالة عةالالالال  ا الالالالتخداو المبالالالالاود األ ا الالالالية والمبالالالالاود التوجيايالالالالة المتعةقالالالالة هعمةيالالالالات 
 اإلخال ء والترحيل هدافع التنمية

املبييييف   األ يف يييي  واملبييييف   التوجيهيييي  إىل احمل ةييي  الع يييييف م  هلييي ، اهلنيييد،   جييين  
 ة ييييييف  لييييتح م بعيييدد جييييواا  نفيييييض  بعة ييييييف  اإلخييييالء واليفحييييل بييييداعع التنةييييي  املتع  ييي 

تم ييييييعييييي يفص اليييييضين األوايييييع  يييييدد جيييييواا اإلخيييييالء  ون  يييييوعري أر  وماييييي ن بيييييدي ني و 
 ينغ واخي ون ايد ح ومي    و اميفإخالمهم ) أ وأ مميف كيفنوا   ي  قبلإخالشرم م ظ و  

 (.2010ع اي  عبيفز/ 11 هل ، احل م الصيف ر م 
 

إ ةييفل احل يوق ا قتصييف ي ، املتع  ي  ب التوجيهيي بيف   األ يف ي  واملبييف   امل هري و 
وا جتةيف ي  والث يفعي  م امليثييفق األع ي ي  حل يوق اإلناييفن والهيعو ، الييت ا تةيدهتيف ال جني  

 م بييفوول، 2011ه ين األول/أكتيوب    24 األع ي ي  املعني  حب وق اإلنايفن والهعو  م
اليييوار ة م املبيييييف    رعيييييف ا واإلإىل حظيييي   ة يييييف  اإلخييييالء ال اييي ي    يييى نطيييييفق وا يييع

 .التنةي  بداعع عة ييف  اإلخالء واليفحيلاملتع    باأل يف ي  واملبيف   التوجيهي  
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   ييييي ع ييييييل مجييييييع    يتةثيييييل مم حيييييني أن الغييييي   مييييين صيييييحيف  الوقييييييفمع ريييييض  و  
ا لتااميييف  بيفلتفصيييل، يايي و امل طييع التيييفيل الضييوء   ييى بعييض العنيفصيي  ال مياييي  اليييت جيييب أن 

 . ؤخض م ا  تبيفر م حيفل  عضر  فيف ي  ة ييف  اإلخالء

 اللتزامات العامة -لفأ
 المواروهاا وليس مرهونكثر فوري ه حظر عمةيات اإلخال ء القسرييتسم  
بإنفييييفذ احل ييييوق    تيييادإمنيييييف   يييى معيفرييييدا  ح يييوق اإلناييييفن، إن اليييدول، بتصيييدي هيف  

م حييييني أن  نفيييييض بعييييض و و يتهيييييف ال ضيييييفمي .  م إ يييييفراملنصييييوص   يهيييييف م   يييي  الصيييي وك 
عيوري و  حيتييفأ إىل ميوار . بين   يتايم اليبعض اآلخي  يفا، امنيا لتااميف  قد يتط يب ميوار  ميفليي  و 

م ريييضا الايييييفق، جييييب   يييى اليييدول أن  يييوع  . و ورييضا يهيييةل ا متنييييفع  ييين إخيييالء النييييف  قاييي اا 
احلييفاة لضيةيفن احلةيفيي  ال يفنونيي   أمنكيفعي  من ،  رج   مالنظ   ن نوع حييفاهت ص  ، بل جةيع

 .(17)،   ى او جم   من التةييامن اإلخالء ال ا ي واملضيفي   والتهديدا  األخ ى
ا قتصيييف ي  وا جتةيف ييي   ح ييوق لبتييدرور احلةيفييي  ال يفمةيي   و  جيييدر بيفلييدول الاييةيفذ 
الوصييول إىل  إااليي قييد  عتيي  ميييف إ   يين رنيييفك ميي را  قوييي . وم كثييري ميين احليييف  ،  ،والث يفعييي 
أو  غييري هتيفيي   ت يف أعي يفل احليييفاة   أو ا يت دام، ، ولو كييفن  ون املايتوى املط يو الا ن

 بييل، يتعيني   يى الريضا  مين  دبري   اجع  متعةد. ولت ي   يدبريمبثيفب    ى او يض  بيفلا يفن 
أجيي   أمعنييت النظيي  م مجيييع اخلييييفرا ، و أن  الدوليي  إ بيييف  أ يييف إ   جيين إىل ا تةيييف   إ  بعييد

 لديهيف أقصى ا ت داد. املوار  املتيفح ت أل   وا ت دمليفا   يية
 ييالوة   ييى ذليي ، يتط ييب العهييد الييدويل اخليييفص بيييفحل وق ا قتصيييف ي ، وا جتةيف ييي   

الييدول أن  ت ييض خطييوا ، مبيييف م ذليي    يين   ييي  املايييف دة والتعيييفون الييدوليني، والث يفعييي  ميين 
بغييي   التوصيييل ، ]هيفديلييي[وار  املتيفحييي  امليييا قتصييييف ي والت ييير، بنقصيييى مييييف  ايييةح بييي    ييييةيف  

مبييييف م ذلييي  ل املنيف يييب ، و ييييفمةييييع الجب احل يييوق املعييييف  هبييييف م ريييضا العهيييدإىل إ ةييييفل يفا  يييدرجيي
 (.2   )امليف ة ا تةيف   دابري  ه يعي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
(، 1991)4ال جنيي  املعنييي  بيييفحل وق ا قتصيييف ي  وا جتةيف ييي  والث يفعييي ، التع ييي  العيييفد رقييم ظيي  ان (17)

التوجيهي  الطو ي  ملنظة  األمم املتحدة لأل ضي  والارا   بهنن احل م ال عييد عضالا  ن املبيف   
 حلييفاة األر  والث و ني الاة ي  واحل جي  م  ييفق األمن الغضام  الو ر.
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 الدوي اتخاذ جميع التداهير لمنع حدوث عمةيات اإلخال ءعة   
بصييي   النظييي   ييين نيييوع احليييييفاة ل جةييييع،  اليييدول التيييااد بتيييوعري  رجييي  مييين أمييين  يييى  

ي فل احلةيفي  ال يفنوني  من اإلخالء ال ا ي، واملضيفي   و ري ذلي  مين التهدييدا . مبيف احلييفاة، 
أميين احلييييفاة، كةيييف رييو مييضكور م العديييد ميين الصيي وك وا لتااميييف  الدولييي ، ميين   بييني أنع ييد 

يف يييؤ ي مبيا  يتثةيفر الييضاا م جمييفل اإل ي يفن، ياييفرم م  هيجيع قبييل جيدول أ ةييفل املومييل، 
ومي ييييين . (18)الغييييضاءم إ ةيييييفل احلييييي  اييييي وري م يفا ريييييو أيضييييإىل عاييييني الظييييي و  املعيهييييي . و 

 .(19)ل ييف  الت دد احمل ا م أمن احلييفاة، من قبيل واع املؤع ا ا ت داد منهجييف   ت ف  
 
 أمن الحياضة حسينت

 املبيف   التوجيهي  املتع    بنمن امل  ِّرة اخليفص  املعني  بيفلا ن الالم   تواع 
م معيفخ  من ال ييفنيف  ( ملايف دة الدول و ريريف A/HRC/25/54) احلييفاة لف  اء احلض  

اليت م  يفإ متاايد التحض ، و اليود اليت يواجههيف ع  اء احلض   احلييفاةأام  انعداد أمن 
  غط   ه ة جميف  :

 ؛ عايا أع يفل احلييفاة املتنو   -
 ؛عاني أمن احلييفاة -
 ؛ ح ول م املوقعل  ولويإيالء األ -
 ؛النهو  بيفلوظيف  ا جتةيف ي  ل ة  ي  -
 ؛م يفعح  التةييا   ى أ يف  احلييفاة -
 ؛م احلييفاة ح  امل أة عايا  -

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
د م اإل ةييفل التيدرجي  ل حي  م املتع    بينظة  األ ضي  والارا   ملاملبيف   التوجيهي  الطو ي   (18)

 .يفءب 8من الغضام  الو ر، املبدأ التوجيه  األ  ييفقم  كيف  ضاء  
والهب   العيفملي  ( وملاملنظ ،   ى  بيل املثيفل، ب نيفمق األمم املتحدة ل ةاتو نيف  البه ي  )ا (19)

، األر  والاييف ييف  )نيريوف، نييف لو يفمل ا تغالل األراا ، رصد أمين احليييفاة م امليدن: ال
 (.2011 وملامل
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 ؛احيفاد أمن احلييفاة م األنهط  التجيفري  -
 بنيفء املايفكن؛ ييف  عايا األمن الوظيف  م جميفل  عيفون -
 ؛مت ني ع  اء املنيف   احلض ي  وإخضيفع الدول ل ةايفءل  -
 .اةيفن الوصول إىل العدال  -

 
 

  والممار اتاإلخال ء من خالي القوانين تجميد عمةيات عة   أمثةة
)ال يييييييفنون اخةهييييييوري  1992عيييييييفد ل احلضيييييي ي و ييييييععيييييي   قيييييييفنون اإل يييييي يفن والت 

جهيد م إ ييفر مد ي   يالث  ينوا    يى  ة يييف  اإلخيالء اا جتةييد( م الف بني 7279 رقم
 ا ر  يييييفء بنوايييييفع املييييوا نني احمليييي ومني والييييضين   ميييينوى هلييييم م  يهييييد  إىليفا أو ييييع نطيفقيييي

ميايورة ال  في   م ي  و ماييفكن   ينمني إ يف ة التو ني مين خياللمنيف   م املنيف   احلض ي  و 
 اخلدميف  األ يف ي  وع ص العةل .  ن عضالا  ،هلم

  ة ييييف جتةيييد  م ع نايييف رش يييفء الب ييدييف  ميين 20اييو  ، أ  يين2012م  يييفد و  
 لب يفمهم  ون منوى.إجييفراهتم منع  دا   م ناملتعث ي ع يفصإخالء األ

مالمةيي  م جميييف   التهيي يع، واإل ارة، واملياانييي ،   ييدابرييتعييني   ييى الييدول ا تةيييف  و  
 ي ن  مي   مإ ةييفل احلي  ال يفميل  أخي ى  فضي  إىل دابري  وال ضيفء، واليفويق، إىل جيفنب

منييييع  ة ييييييف  اإلخييييالء ال ايييي ي. وينبغيييي  ل ييييدول أن  عتةييييد ا يييييفا يجييف  و نييييي  اييييد ة و 
ميين جيفنييب  ت ييف عئيييف  اجملتةييع، احليي  م  يي ن  ميي ،  اييتند إىل مهيييفرك  ععيفليي  إل ةيييفل 

التييدابري وخطييو ت يي   يييف ة ميين  ة ييييف  اإلخييالء ال ايي ي. وينبغيي  ل ةاملتضيي ر    يي خيفصيي  و 
  ييى  يييدد ، ، ميييثالا  يينصأن حظيي   ة يييييف  اإلخييالء ال اييي ي و  العةييل أن  هييري صييي اح  إىل

قاييي ي. وبوجييي   ييييفد، ينبغييي  أن   يييون  ءخيييالإ ة يييييف    ييينخطيييو التنةيييي   ايييف  أن  جييواا
 إىلمين ا ييفا يجي  أو خطي   ةيل و نيي  عييفم   اا   من  ة ييف  اإلخالء ال اي ي جياءاحلةيفي

ميييين قبيييييل اييييةيفن احليييييفاة، والايييي ن الالميييي ، واحلييييد ميييين الف يييي   ،مايييييفمل ذا  صيييي   جيفنيييب
 والوصول إىل  بل العيش.
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 وروا )كينيا(تا كان مو ال ء أمر قضائا همنع مخ مصدار
مباييف دة منظةيي  حييني صيدر لصيييفحلهم، حصيل  ي يفن موهتييوروا   يى مه يي  مؤقتي   

 يي  تح يفقيف  الت يف د ا نظيفد قضيفم  مؤقت اد أمنيفء أم ، كيتو  هيف عريييف  ري احل ومي 
 ملوظف  الا   احلديدي  ال يني .

مييييييين جيفنيييييييب ميييييييوظف  نظييييييييفد  ةمايييييييتة   كييييييييفن الاييييييي يفن يتع ايييييييون ملضييييييييفي يف ع يييييييد   
الاي   احلديديي  ال ينيي ، اليضين أجي ورم   يى إخيالء منييفاهلم  مليوظف  ي الت يف د ا  تح يفقيف 

ر يييم  يييدد وجيييو   ييي ن بيييديل. ع يييد ريييدمت منييييفال  ييي يفن موهتيييوروا بهييي ل جامييي ، وقطعيييت 
 .اليت كيفنوا يات دمو يف  ورا  املييف  وامل اع  الصحي  نهم، كةيف ردمت إمدا ا  املييف  

ياييييييةح يفا مؤقتييييياا   مو يييييينغيف أمييييييال يفايييييي   ، أصيييييدر2011ع اييييييي  /عيييييبيفز 17وم  
صيدر احل يم النهييفم  و . بنكة هييف  يتةيفع ل  ضيي ا  ل ة يةيني م موهتيوروا بيفلب ييفء م انتظييفر

 (.2010لعيفد  65تةيف  رقم ل)ا  2013ن احمل ة  الع ييف م كينييف م ا /أ اطت  

 يتعييني   ييىالعنيفصيي  اهليفميي  اليييت  أحييد يفا أيضيي القالالدرة عةالال  تحمالالل التكالالاليف و هيي ل 
ميثيل من احلصول   ى   ن  م . عع يى  يبيل املثييفل، عيفختهيف من أجل مت ني اخةيع م الدول

حيييول  ون  عيي   يفا نيفجعيي  ييوعري الايي ن بن ييعيفر مع وليي  م قطيييف   الاييوق العيييفد واخليييفص حييالا 
عة يييف  اإلخيالء ال اي ي   يى أ ييف  لاليدخل املين فض ريو اخةيف ييف   ذا  لفئيف او  اء الف 

 ليف الا ن )اإلجييفر، وال رن الع يفري، إخل.(. كةيف أ يف  وع  بيديالا   يف  دا  دد قدرهتم   ى 
 ل ةاتو نيف   ري النظيفمي  .

 سكنلأضمة الماي وا
 ييييؤ ي األاميييي  احليفلييييي  إىل  فيييييفقم مهيييييفكل ال ييييدرة   ييييى عةييييل   يييييفليف الايييي ن  

ال يييدرة   يييى عةيييل ريييواجت واألر  م مجييييع أاييييفء العييييفإ. كةييييف أ ييييف  يييضكري صييي يح بييينن 
الفئييييف  ذا  اليييدخل املييين فض، عحايييب، بيييل  تعيييدارم إىل الف ييي اء  م ؤ   يييالت ييييفليف   

ار فييييفع مايييتوييف   مالفئييييف  ذا  اليييدخل املتو يييو. ويعتييي  التفييييفو   إىلوبهييي ل متااييييد 
يفا م رييضا الاييييفق، إذ يبعييط لييدى األ يي  خوعيييفا املايييفكن واإلجييييفرا  مهةيي الييدخل، وأ ييعيفر

 أقايفز اإلجييفر أو ال رن الع يفري.  دا ع دان منيفاهليف م حيفل خت ّفهيف  ن  منيفا ماتدمي

 .49، الف  ة A/HRC/10/7 :املصدر
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يتعالالين عةالال  الالالدوي أن تحمالالا الجميالالع مالالن عمةيالالات اإلخالالال ء القسالالري مالالن جانالالب 
 أئراص ثالثة

ميين الييدول أن  ويتط ييب عييوريبيين   ا لتييااد بيفحلةيفييي  ميين  ة ييييف  اإلخييالء ال ايي ي  اييميت 
عييي   قيييد  ت ييي ا  الثيفلثييي  مييين التيييدخل م التةتيييع حب يييوق اإلناييييفن، مبييييف م ذلييي  أي ح يييوق األمتنيييع 

 بييير  هييي يعيف  أو  يييدابري  تعيييني ة يييييف  اإلخيييالء ال اييي ي. وم ريييضا الايييييفق، ي جييي اءل  طييي  مييين 
ك، امليييياّل  ن قبيييييلميييي، اخليييييفصالعيفم يييي  م ال طيييييفع أنهييييط  اخهيييييف  الفيف  يييي   اناييييجيفدضييييةيفن اييييد ة ل

ح ييييوق و يفا  يفميييييفا اناييييجيفممؤ ايييييف  األ ةيييييفل، عييييىت ، وميييييفل   األراايييي  و يالع يييييفر  عيييي كيف  البنيييييفءو 
 اإلجيييفرا أ يواق اإل ي يفن و  اإلنايفن. وينبغي  ل يدول،   يى  يبيل املثييفل، أن  عتةيد  هي يعيف   ينظم

ع التةييييا نييمتال يييفنون، و  ل جييوء إىلام املاييتنج ين حيي  األراايي ، ميين قبيييل قييوانني اإلجييييفر اليييت عةيي  و 
 .(20)اإلخالءح وق اإلنايفن م حيفل  عضر  فيف ي  ة ييف  متواع   و  ضةن إج اءا  و 

م املضيييفي يف  ميين جيفنييب ميفليي  أو وكيييل اإلخييالء  ييري ال يييفنوي و و عتيي   ة ييييف   
 .1977مبوجب قيفنون احلةيفي  من اإلخالء لعيفد يفا جنيفمي ععالا املة    املتحدة 

الييدول، مبييييف م ذليي  التنظيةييييف  خبييال  ةيفييي  مييين أنهييط  اخهيييف  الفيف  ييي  احلومتثييل  
يفضي  إىل  ة يييف  ا يتيالء   يى األرااي  وإخيالء  ، ممييف يهييف يامل واريف من عب  العا  ي  و 

 وااح املعيفإ. لدول من التااميف  ااخ  يفا التاام ،قا ي
  عمةيالات يتعين العمل هناع قائم عة  حقوق اإلنسالان فالا أي حالالة تنطالوي عةال

 اإلخال ء
  يف امل  ر اخليفص املعر بيفلاي ن الالمي   إىل اخةيع بيني  يق إناييفي واخي  قييفمم   يى  

يفليي  املاليييني ميين األعيي يفص الييضين يعيهييون م ظيي و   يي ني   يييئ   تصييدي حلح ييوق اإلنايييفن ل
  .املتصل بضل والعنف  األر ، والته  املنوى و  ن يعيفنون من احل ميفن منل غيفي  و ريرم مم

 .A/HRC/7/16 :املصدر
 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
املتع  ي  املبيف   التوجيهيي   نظيم األنهط  التجيفري ، انظ  إااء الدول   التااميف املايد  ن  ملع ع  (20)

 احلةيفيي ، وا حييفاد  املتع ي  بيي يفأل ةيفل التجيفري  وح وق اإلنايفن:  نفيض إ يفر األمم املتحيدةب
 (.XIV.5.13 )منهورا  األمم املتحدة، رقم املبيع نصيف  اإلو 
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 حيةيييل ونتيجييي  م ان واحيييد لعة يييييف  اإلخيييالء. عةييين نيفحيييي ، قيييديفا  يييبب الف ييي ميثيييل و  
ال يييدرة   يييى عةيييل   ييييفليف الاييي ن الف ييي اء   يييى العييييش م و يييييفرا  وأمييين احليييييفاة انعيييداد اخل

وم خييييو  ميييين اإلخييييالء. وميييين نيفحييييي  أخيييي ى،  هييييري األ ليييي  إىل أن  ماييييتو نيف   ييييري نظيفمييييي 
  يفر أو العوا.تإىل املايد من ا عيفا  ةوم  ة ييف  اإلخالء ال ا ي  ؤ ي

 ال يييف رجيي ة ع يي اء مأحييد أ ييبيف  اا ييييف   ييد  الف يي اء م املنيييف   احلضيي ي  ويتةثييل  
مييييف يعتةيييد الف ييي اء م اا كثيييري وم الواقيييع،  . مييين أرايييهماا والاييي يفن األصييي يني اليييضين و يييون قاييي  

ح هييم م ماييتوى معيهيي   م إ ةيييفل تح م هبيييفاألر  أو اليي املنيييف   ال يفييي    ييى الوصييول إىل
 .نته  ح وقهم األخ ى أيضيفا  ُ اا، قا   نالغضاء، و ندميف ُو و   م ، مبيف م ذل  ح هم م

 م مجييع أاييفء العييفإ احلضي ي  صيفيحأحييفء القدر  د  امل يةني م ، 2010وم  يفد  
 يوعري يتم  ن   يي  يف  تدام  احلض ي  وم حني أن النهو  ب. (21)م يون ع ص 830بنحو 

حيفلييي  الاييي ن  يييري النظييييفم   مييييف  يييؤ ياا م املوقيييع، كثييري  ا ر  ييييفء بيفملعييييفيري ييوعري ايييةيفن احليييييفاة و 
طيي  اإلخييالء ال ايي ي. وم بهيي ل متاايييد خلاحلضيي   ع يي اءم واقييع األميي  إىل  عيي    والتهةيييش

األولوي   حتييفجيف  اجملتةعييف   أن يويلينبغ   حني أن  ق التنةي  ال يفمم   ى ح وق اإلنايفن
 ء ف ي اء احلضي  ريؤ  يؤ ي ب  ة ييف  اإلخالء ال ا يأن املةيفر   العة ي    بنياحمل ي  املهةه ، 

 إىل مايد من الف  .م أ  ب األحييفن 
يفلنييييف  مييين م اكيييا امليييدن إىل بيفا وم املنييييف   احلضييي ي ،  يييدعع  ة يييييف  اإلخيييالء  ةومييي 

اخليييدميف  األ يف يييي  وكايييب الييي اق. ل وصيييول إىل  يييضك    ع صييي،  ون أن  تييييح هليييم أي عهييييفأ  ا
من أجيل احلصيول   يى اخليدميف  وعي ص العةيل،  ن لتالوقت م الردر من اا ورضا ياتتبع مايد

نظييم إىل رييدد يفا أيضيي  يي  العة ييييف  . و ييؤ ي ايييفعي اإلالنف يييف   يين  رييضا إن وجييد ، عضييالا 
 ييييف ة حييييفء ال دمييي . وم معظييم احليييف  ، الييد م ا جتةيييف   الدقي يي  م اجملتةعيييف  احمل ييي  واأل

كايب راقهيم وإنهييفء مايتو ن  أخي ى  يري نظيفميي  عيي   مي ينهم  الضييعو  النيف  إىل امل يفن  ميف
 .ح    مف   ، ميف يه ل جمد اا هم منهيف مبإخالينته  األم  

النظييييفد اليييدويل    يييى  ميييق قوا يييد ح يييوق اإلناييييفن ال ييييفمم   يييى وينطيييوي  يييق التنةيييي  
  نطيييوي   ييي م اخلطيييو والاييف ييييف  والعة يييييف  اإلمنيفميييي . و   ومبيف مييي  اإلناييييفن ومعييييفيري حل يييوق 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
(21) UN-Habitat, State of the World's Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide 

(London, Earthscan, 2010) . 
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ملهيفرك  م اختيفذ ال ي ارا   ن ااملتض رين أميفد  وق اإلنايفن، واملايفءل  ا ر بيفز حبالعنيفص    ى 
 املتع    بيفلتنةي ، و دد التةييا وا رتةيفد بيفلفئيف  الضعيف  واملهةه .

   م التنةي : عايا الهةول واملهيفرك
ريع، ريييل ق ايييةيفن أو يييع نطييييفق مم ييين مييين يفأ نييييفء إجييي اء الت ييةييييف  و صيييةيم املهييي •

 املهيفورا  مع الفئيف  املاتهدع ؟
منعييي  و  ييي  بييييفلنفت اجملةو ييييف  أقيييل   ييي  ريييل ق بيييضل أي جهيييو  لضيييةيفن مهييييفرك   •

فييييريو  ن ييييص املنيف ييييي  البهيييي ي ، واأل فييييييفل، صييييييفبون ب)أي النايييييفء، واألعيييي يفص امل
و اإل يفقيي ، والهييبيف ، و ييري املييوا نني(، مبيييف م ذليي  هتيئيي  الظيي و  و واألعيي يفص ذ

 م العة ي ؟   ى قدد املايفواةلضةيفن مهيفركتهم 
ح ييييوق اإلنايييييفن م اييييةيفن مهيييييفرك   التنةييييي  ال يييييفمم   ييييى  ييييق ا ييييت دادرييييل ق  •

 نهط  وح ة وريف ع  م  ة ييف  التنةي ؟بصورة  ملتض رينا
مبيييف الو نييي ، واييع الاييف يييف  واليي امق م هيي و   لألق ييييف  املصيييف  امل رو يييترييل  •

 ؟تنفيضالو  ت طيوال ة يتيف م ذل  
 United Nations Development Programme (UNDP), Marginalised minorities :املصدر

in development programming: A UNDP Resource Guide and Toolkit (New 

York, May, Mai 2010), p. 114. 
  

ا ييت داد    يى مين جنييو  أع ي يييف مثييف ا  (51  يي  أوليفيييف  ويييف )ات يييبري  يوع  قضيي   
مئييف  بداعع التنةي . ع د كييفن يعتياد إخيالء  حظ   ة ييف  اإلخالء ال ا ي م  ييفق اليفحيل

م جوريفناي غ. مهي وع  ةي اي لأل  يييفء  اجملييفل أمييفدم يفا مين منيفاهلييف إعاييفحاا األ   الف رية قاي  
ل اي ن حيىت مين جييفنبهم، كييفن  ععيالا ر منيفاهلم  يري صييفحل  يف تباظ وعهم املعيهي  و ر اءة ور م 
املييدار ،  مبيييف ي طييع  يينهم  ييبل الوصييول إىلإىل أ يي ا  املدينيي  اا قايي   ل   يي  األ يي ن يياا م يي ر 

، ريفناييي غ تنةيييي  احلضييي ي  م جو ل  يضييييفا نبتعبيييري اخييي ، كييييفن وم اعييي  ال  يفيييي  الصيييحي  والييي اق. و 
 .ع  اا  أع   الف  اءأن  ايد  ،األصلم هليف  ططيفا كيفن      ى او ميف
   هتيفيي مايؤولي الاي طيف  إ يفر ح يوق اإلناييفن،، ب جومهيف إىل األ       ت هتّ ل د  

احمل ةيي   ح ةييت، 2008  يييفد مميي . و  معيييفيري ح ييوق اإلنايييفن، مبيييف م ذليي  احليي  م  يي ن 
يتجييفوا مبييف إ ةيفهلييف، م احيفاد معيفيري ح وق اإلناييفن وهتيفيتهييف و     األ   الد توري  بإنفيفذ ح  
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احليي  م ا  ييتفيف ة ميين بيي امق التنةييي  واملهيييفرك  بصييورة جمدييي  م مجيييع إىل  احليي  م  يي ن  ميي 
ال ييفمم   يى ح يوق اإلناييفن بفعيفليي   ال  ارا  ذا  الصي  . وم ريض  احليفلي ، ا يُت دد  يق التنةيي 

ة بيييني األ ييي  الف يييرية الييييت  واجييي   ة يييييف  اإلخيييالء ال اييي ي والاييي طيف   يييو ال  م معيف لييي   ينيفميييي
 قيد أ ييفذيي  اخليفصي  هبييف. و منيفمحل يول اإلا ماؤول   ن  صيةيماأل     ى او جيعل     احل ومي ، 

بهيي ل نهييو وريييف   م التوصييل إىل  ييوعري  يي ن بييديل  مهيييفرك  الايي طيف  لأل يي  قيي ار احمل ةيي 
نفيت امليدار  وم اعي  ال  يفيي     يى م  بي  مين أعضيلم  ي ن الييود األ ي     ي  ومالمم. و عييش

 نت   ى وع  ع دا يف.ال اق اليت كيف ومصيف رالصحي  
 غايد مديني  جوريفناي   51  يي  أوليفيييف  واحمل ة  الد توري  خنو  أع ي ييف، ات  :املصدر

 .2008ع اي  عبيفز/ 19 واخ ون، احل م الصيف ر م
 

 المترتبة فا حاي تعذر تفاوي عمةيات اإلخال ء القسرياللتزامات  -ها ء
 اا تاماا المبررة تبرير عمةيات اإلخال ء  تنفيذفا ظروص ا تثنائية  يجوض 
. وقييد خييالء  ون ميي ر ح ي يي اإلصيييف رة و املم العديييد ميين األميييفكن، جتيي ي  ة ييييف   

 أوقبيييل  الصيييف  العيييفد ،    ييى ا ييت داد  عيييفبري ميين ،  ييي    يي  العة ييييف  رجييت العيييف ة، م 
 املصيي ح   أو مصيي ح  الدوليي  ،  أو ، املنفعيي  العيفميي   أو املصيي ح  العيفميي  ،  أو ال عيييف  العيييفد ، 

أن مصييييف رة و/أو ذلييي  ةييييف يعييير وعيالصييييف  العييييفد .    ال عييييف  املهييييفك  أو  خدمييي أوالو نيييي  ، 
اخييي  و   وجيييد أي  ييييط ة  أي إيضييييفذ مي  يييد  يصييييفر إىل صييييف  األكث يييي ، ريييو ل أق يييي إخيييالء 

  بيل.رضا ال من   ى ق ار

املايتو نيف   يري النظيفميي   ماييفح  وي در املهنيون العييفم ون م جمييفل اإل ي يفن أن 
حيفجييي  ح ي يييي  أل ييي ا  التنةيييي   ثيييلمت ممييييف ريييو مبييير   يييى أر  م معظيييم امليييدن اآل ييييوي ،

العيفمييي  امل حييي  األخييي ى، مييين قبييييل الطييي ق اخدييييدة، وخطيييوز الصييي   الصيييح ، ومهييييفريع 
 .م امليفم  20 ،    تجيفوا نابتهيف م يفعح  الفيضيفنيف  أو املبيفي احل ومي

 Source: United Nations Economic and Social Commission for Asia and :املصدر
the Pacific (ESCAP) and UN-Habitat, Housing the Poor in Asian Cities – 
Eviction: Alternatives to the Whole-scale Destruction of Urban Poor 

Communities, Quick Guides for Policy Makers, No. 4 (2008), p. 13 
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املتع  ييي   يييد  مييين الهييي وز ميييع احلجيييق   ييي  ال ييي ارا  املبنيييي    يييى  جييييب أن  تواعييي  
 من قبيل:ةيفي  ح وق اإلنايفن و ييف ة ال يفنون، حب

 ؛ تثنيفمي ا الظ و   مإ    ا ت داد حج   املص ح  العيفم   ي    دد جواا  -

م ظييل أ  يييتم اختيفذريييف إ  كةييالذ أخييري  مع وليي   و    يي  ال يي ارا  أن   ييونايي ورة  -
 ؛عضر وجو  بديل اخ  

 ت يييف بيفلنايييب  مل   يييييم أ ييي  ال ييي ار ومنيفععييي  احملتة ييي حبييييط ييييتم أن   يييون   نيف يييبي   ) -
 ؛إج اء   ييم أل    ة ي  اإلخالء(يهةل مبيف  ،الفئيف 

 ؛النتيج     أ ل    ى  أن   ا عايا ال عيف  العيفد، و أن  ؤ ي إىل  -
 ؛التةييا م ال يفنون أو م املةيفر   العة ي  أ   عةل -
 ؛ ةم ال يفنون ومنظور    معّ عأن   ون  -
 ؛  ييم  واع هيف مع الد تور وا لتااميف  الدولي  ل دول بغي  ل  قيفب    اعيفخ  ون أن  -
 ؛  ني  وعفيفع  ريفع وميف  بهنن ال  ارا  ومعيفيري   ي  املأن   ون  -
 ل تهيفور واملهيفرك   اعيفخ  ون أن  -
 املتن  ين بط ي   مبيفع ة أو  ري مبيفع ة.ألع يفص ل ععيفل  لييف  انتصيف ا أن  تيفذ -

الييت  ك امي  البهي م ا يفة  من األمور األ يف ي  م   ييم مدى مع ولي   ةل الدول   
 نييدميف أقييل ب ثييري ميين قيةيي  ورقيي     ييون  يةيي  الد ييتورع. ل ينييونتهميفا مالاميييفا  هيي ل جيفنبيي

إىل ال يةيي  الد ييتوري  األ يف ييي   إل يي يفن  ون النظيي م جميييفل امع ولييي   ةييل الدوليي   عييد 
 ل   ام  اإلنايفني .

ح وم  مجهوري  جنو  أع ي ييف واخ ون اد احمل ة  الد توري  خنو  أع ي ييف،  :املصدر
 .83، الف  ة 2000 ه ين األول/أكتوب   4، احل م الصيف ر م   و بود واخ ين

)أ( م ظييييل    يييي  العة ييييييف  إ   نفيييييض   جيييييدر،   ييييي   ة ييييييف  اإلخييييالءكيييي  يييييتم  
يييع البييدامل اجملدييي  لعة ييي  اإلخييالء اليييت مج  يفا ت هيي) ( بعييد ؛  ييتثنيفمي الفيفم يي  ا  ظيي و ال

)أ( بعيد مينح ع اجملتةعييف  احمل يي  املتين  ة؛ وبيفلتهييفور مي ، تثنيفمي ا الظ و    فض  إىل معيفخ 
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  جييييدر بعة يييييف  اإلخيييالء أن و . (22)، أو اخةيف ييي  أو اجملتةيييعحايييب األصيييول ل فييي  احلةيفيييي  
منوى أو   ا   نتهيفكييف  أخي ى   ون ن األع يفصميفا جتعل ع صأن  نفض بط ي   متيياي  أو 

 حل وق اإلنايفن.
 ةية مخال ءأي عمقبل مجرا ء الواجبة اللتزامات  -1

   كافة  هدائل اإلخال ءيتعين فا البد ء النظر فا  
هيي ل  ة ييييف  اإلخييالء   ييى ،    ظيي و  ا ييتثنيفمي  م بعييض احليييف   ر ييم وجييو  

مجيييع    ييى وجييو  ا ت هيييف . عيييفألم    ي تصيي  احليييف  عيفخيي    يي  الييدواد الاييبيل الوحيييد مل
بيييل إن ، ، عحايييبل ةعييييفيري الدوليييي  حل يييوق اإلناييييفنيفا وع يييالء، إلخييياملة نييي  لعة يييييف  بيييدامل ال

ث  ا يتدام  مين  ة يييف  اإلخيالء. وأكهيف أعضل أقل ونتيفمجك فتهيف   ميف   ونيفا البدامل  يفلب    
املتضي رين مين  ة يييف  اإلخيالء م  األع يفصإىل مهيفرك   كبري من رض  النتيفمقاى جيفنب  يعو 

 . ةي يفا اا حييفهتم  ن ري  ممهيفريع الت طيو والتنةي  اليت  ؤ   
تييوعري أميين احلييييفاة، وإاييفيفء عوقييد أ بييت العديييد ميين بييدامل  ة ييييف  اإلخييالء ويفحيي .  

ا  يتثةيفر م  فاعنن  أن حي رعع ماتواريف مناملاتو نيف   ري النظيفمي  أو    ىالطيفبع اله    
أن حيايين الظيي و  املعيهييي   ييري  . عةيين عيينن رعييع ماييتوى   يي  املاييتو نيف قطيييفع اإل يي يفن

 ططيييف    يف ييم األرااي  أن  اييوي الناا يييف   أن ميين عينن؛ كةيييف لاي يف يف الصيحي  أو اخلطيي ة
أراايييييهم.   إ ةيييييفراحلضيييي  وميييييفل   األراايييي  اخليفصيييي  الايييييف ني إىل    ييييى األراايييي  بييييني ع يييي اء

يفا  يد  األعي يفص املتين  ين  ي بأن ي  يل مين  صيةيم املهييفريع بط ي ي   ت في   مين عيننكضل ، 
 من األ   الا يب ل ةهيفريع. ، م احلد األ ىن،من  ة ييف  اإلخالء أو الت فيف

 
 إلخال ءاهدائل عمةيات 

مايييتو نيفهتم  يييري  لرفالالالع مسالالالتو العةيييل ميييع الف ييي اء  مث تالالالكمين الحيالالالاضة يهييي ل 
النظيفميييي  أحيييد اخليييييفرا  اهليف عييي  إىل عايييني ظييي و   ييي نهم ومعيهيييتهم. ومييين عييينن ريييضا 

لضيةيفن  ي ن أعضيل ر يم  أن يهي ل  يبيالا يفا التعيفون بني الا طيف  واجملتةعيف  احمل ي  أيض
 ال يو  ا قتصيف ي .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
انظيييييييي  ال جنيييييييي  املعنييييييييي  بيييييييييفحل وق ا قتصيييييييييف ي  وا جتةيف ييييييييي  والث يفعييييييييي ، التع ي يييييييييفن العيفميييييييييفن  (22)

 .(1997)7( ورقم 1991)4 رقم
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 األر  بييني   ييىالناا يييف   تاييوي ا يييفا يجي   وعي ييي  ل تقا الالم األراضالالا يهيي لو  
لايي ن وميييفل   األراايي  اخليفصيي .  وبعييد عيييفة  يي ا  اليييت عتيييفأ إليهيييف أل تةعيييف  احمل ييي اجمل

  يييى األر ، حييييط   ايييم  ‘مهييييفرك ‘ مييين املفيفواييييف  والت طييييو، ق التوصيييل إىل ا فييييفق
إ ييف ة بنييفء ... أل ي ا   قايةني: قايم ميينح أو يبييفع أو ييؤج  ل ةجتةيع احمل ي التاوي  إىل 

صيي ب  ة ييي    يف ييم األر  قييدرة م  ... و  ةيين بيييفق  األر  مليفل هيييف عيةيييف يعيييف ،  منيفاليي
مييين يفا جميييدييفا م ةو ييي   مجييي  ا حتييفجييييف  واملطيفليييب املتعيفراييي  إىل  ايييوي   نخيييض عييي الا   يييى 
 . كيفع   األ  ا  املعني دى ل وم بو ا اخوانب مجيع 

 18و 13، الصفحتيفن اإلخالء - وعري الا ن ل ف  اء م املدن اآل يوي   :املصدر
 

امل يةيني  عيويض إم يفنيي   ميفا النظي  أيضي يؤ ي إىل   حيل النيف  ي مه وعألوينبغ   
 ا نتهيفء من امله وع.بعد و و هتم  ص ينياأل

 عمةيات اإلخال ء ألثراا أن تتضمن تقييم جميع المواريعنبرا لي
م اجملتةيع احمل ي  واجملتةيع  ريفعة ييف  اإلخالء وأ   لايف  ال  ف  احل ي ي  تحويه ل ا 

نيييفال امل ييع   ييوق   ييى اإلخييالء      تصيي  ك فيي ألي مهيي وع إمنيييفم . و يفا أ يف ييييفا عيي  يفا  ةوميي
 .(23)الف  اء اليت ي طنهيف
 يدة  هيري إىل  ييف   اا   يو  أج ى   ةيفء ا جتةيفع وخي اء اخي ون  را ييف  امتيد  
مين   نيفصي م   يف   اإلع ييفر وإ ييف ة اإل ةييفرمنوذأ عع ى  بيل املثيفل، ينظ  ر. يف تعالته   وا 

معيد   ا  يتالل والوعيييف ،  ار فييفعش، و ي، والتهةته  ، والالبطيفل األر ، و  قبيل احل ميفن من
  ييى  ت ييف  وانعييداد األميين الغييضام ، وع ييدان الوصييول إىل امل  ييي  العيفميي  والتف يي  ا جتةيييف  

 .(24)ماتوييف  
  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 OHCHR and UN-Habitat, A Loss More Significant Than They Think: A Reviewانظيي   (23)

of Eviction Impact Assessment Methodologies (2011). 
(24) Michael M. Cernea et Christopher McDowell, dir. publ., Risks and Reconstruction: 

Experiences of Resettlers and Refugees (Washington, D.C., Banque mondiale, 2000). 



 

36 

البيفلغيي  التو ييع املتع  يي  بإ يييف ة التييو ني إىل  األنيفوبولوجييي  خ صييت البحييوثل ييد  
 مم ا ييتعيف ة الييدخل بييل   عة ييييف  اليفحيييل  تةثييل الايييفمدة ل تيجيي نال ا ييتنتيفأ موحييد أن

م العدييييد مييين الب يييدان م ا يييييف، وأم ي ييييف ورييي   تطييييفب  واأل لييي  امليفاكةييي   امغييي ،   يييفر.تا ع
 .الال يني ، وأع ي ييف

 Michael. M. Cernea, “Financing for development: benefit-sharing mechanisms :املصدر

in population resettlement”, in Development and Dispossession: The Crisis of 
Forced Displacement and Resettlement, A. Oliver-Smith, ed. (Santa Fe, New 

Mexico, School for Advanced Research Press, 2009). 
 

املتع  يي  بعة ييييف  اإلخيييالء أ اة قوييي  م  صييةيم املهييييفريع   عييد   ييةيييف  اآل ييييفر ،الييض 
صيييل إىل الفئييييف  املايييتهدع  و   تعييييفر  ميييع ال صيييد   يييوق اإلناييييفن، و متتثيييل حلاإلمنيفميييي  الييييت 

ذليي  يعييد و . أيايي  قبييو ا اا ايي ر قييل البييدامل األ،  غييدو  نييدميف  عيي   الت يييفليف الفع ييي و األويل. 
 ييدابري ل ت  يييل ميين أ يي   ة ييييف  كييل ميييف ي يياد ميين م اييةيفن اختيييفذ  يفا أ يف ييياا  نصيي  يفا أيضييالت ييييم 

 اإلخالء اليت   مف  منهيف.
الايي يفن  جمةو يييف   يى  عة ييييف ال  ي  أ يي     يييم  فيييفو يتعني ومين الوااييح أني   يي 
 م امل ت ف .أنواع التدابري اليت مي نهيف   بي  احتييفجيفهت ن  ، عضالا امله  ين

ةو يييف . اجمل  و ااألعيي    يين ري  ة ييييف  اإلخييالء   ييىقييييف  األ يي   ب أن ي ا يي جيييو  
ع يى  ييبيل املثييفل، يالحييل امل يي ر اخلييفص املعيير بيييفلعنف ايد امليي أة أنيي   حيني  تيين   األ يي ة ع
عهيين يضييط رن م  أكثيي  ميين  ييريرن. اا  عيييفي النايييفء   ي ار يف بعة ييي  اإلخييالء ال ايي ي، ن ي رب

اييبل ول يين باملعهييو ة، النهييو  مباييؤولييفهتن و التيينق م مييع الظيي و  اخديييدة، كييل ميي ة إىل 
  اد رم هن .أك  ل  دوالعةل بأاي ، 
 الاييف يييييييييي  ا قتصيييييييييييف ي  وا جتةيف ييييييييييي  وأ  ريييييييييييف   ييييييييييى العنييييييييييف اييييييييييد امليييييييييي أة   :املصدر

(E/CN.4/2000/68/Add.5 الف  ة ،)55  . 

أن تحتالالرو ق يجالالب عةالال  تةالالك العمةيالالات اإلخالالال ءتجنالالب عمةيالالات فالالا حالالاي تعالالذر 
 حقوق اإلنسان واإلجرا ءات القانونية

األصيييول انعيييداد  م عدييييد مييين  ة يييييف  اإلخيييالء لهييييفك   تةثيييل إحيييدى الايييةيف  امل 
واليييييييف   إقيفمييييي  العيييييدل(م إ ييييييفر   لييييييععيفو وذا  كفييييييفءة   منصيييييف معيفم ييييي ال يفنونيييييي  )احلييييي  م 
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 نفييض   ي  العة ييييف   وجيو صي اح    ييى يينص الء بعض  ة ييييف  اإلخيعي ديي .اجملنتصييف  ا 
  يييويل، قيي ار الايي طيف  و كة جييع لتاييهيل عيي وى. ويعةييل بعييض احمليييفكم     ييدميحييىت م حيييفل 

 ح ييوق األ يف ييي  اليييت حيةيهيييف ال يييفنون الييو ر والييدويل. وم  لاا ا تبيييفر قيي ارا ،  ميينةيييف يت ييض  عي
احمل ةيي  أو  ون إ طيييفء الايي يفن ميييف ي فيي  كثييري ميين احليييف  ، يييتم  ييدمري املنيييفال  ون أميي  ميين 

 من الوقت لال تئنيف  اد ق ار اإلخالء.
ال  خبييييهيييييف لتح ي رنيييييفك ظيييي و  ا ييييتثنيفمي  وإ  تييييوع  بييييدامل جمدييييي   تحييييىت لييييو كيفنيييي 
  يفنونيي الجي اءا  اإلم مجيع امل احل،    يةيف احلي  م  ح وق اإلنايفنجب احيفاد اإلخالء، و 
ع صييي  التهييييفور احل ي ييي  ميييع  الواجبييي : )أ( إ يفحييي  ال يفنونيييي  يييي و هيييةل إجييي اءا  احلةيفالواجبييي . 

املو ييد  ميين اييةن مه يي  امنييي  مع وليي بهيي ل وا  و  املتضيي رينمجيييع يفر خطيياملتضيي رين؛ ) ( إ
 يف بعة ييييي، اييييةن مه يييي  مع وليييي ، امل يييي ر ل خييييالء؛ )أ( إحيف يييي  مجيييييع األعيييي يفص املتضيييي رين

البييييديل امل يييي ر ا ييييت داد األر  أو  ا قتضييييفء، بيييييفلغ   إبال هييييم، حاييييباإلخيييالء امل يفحيييي  و 
، هم خيييالل  ة يييي  اإلخيييالء  ييين  مايييؤولني ح يييوميني أو ممث ييينيو وجييي املاييي ن مييين أج ييي ؛ ) (

األعيي يفص  مجييع؛ )ه( عدييد رويي  عي يفصميف يتع ي  األمي  مبجةو ييف  ميين األ نيديفا وخصوصي
م ظييييل   نفيييييض  ة ييييييف  اإلخييييالء ييييدد )و( حاييييب األصييييول اليييضين ينفييييضون  ة ييييي  اإلخييييالء 
يييل إ ّ م حيييفل مواع يي  األعيي يفص املتضيي رين؛ )ا(  ييوعري  ييبل  ظيي و  جوييي  ر يئيي  أو أ نيييفء ال

لألعييي يفص يفا، ، حيثةييييف كييييفن ذلييي  مم نييي يفنونيييي الاييييف دة امل )ذ(  يييوعريوا نتصييييف  ال يفنونيييي ؛ 
 ابل ا نتصيف  من احمليفكم.ليفا التةيف  يهيفالضين حيتيفجون إل

لهييفيفعي . وينبغيي  أن   ييون و يييفمل اإل ييالد م احييل العة ييي  بيفمجيييع أن  تاييم  ويتعييني 
 و غطيتهيف. األحداثم تح ي  القيف رة   ى 
وى وممث يييهم ميين يفحلةيفييي  أصيحيف  الهيي  واعييي  اختييفذ  ييدابرييتعييني  يالوة   ييى ذليي ،  

 التهديدا .املضيفي يف  و 
الحصالالالالوي عةالالالال  الخاصالالالالة هفالالالالا جميالالالالع مراحالالالالل العمةيالالالالة احتالالالالراو الحقالالالالوق  ينبرالالالالا

 هاوفة هصورة المعةومات والتواور والمواركة 
وصيييول إىل الال ييي ارا  ذا  الصييي   املبيفعييي ة ب يييم وبن ييي   م، و ا  يييالع   يييى  ويعتييي  

بهيي ل ريييف   مييع الايي طيف  و  ييدمي املييدخال  م  اخلطييو واملهيييفريع، والييتة ن ميين التفيف ييل
 ا ييييتطيفعثييييري ميييين احليييييف  ، ح ييييوق اإلنايييييفن. وم كأ يف ييييي  ميييين يفا ح وقيييي ة ييييي  صيييينع ال يييي ار 

. وم حيييفل رييمإخالشرييم اقيييفاذ بييديل ل ةهيي وع والب يييفء حيييط يفا األعيي يفص الييضين كيييفن مفيفايي
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جمديييي  م اختييييفذ ال ييي ارا  بصيييورة هييييفرك  املأخ يييوا احلييي  م كييييفن ملييين اا،  وحييييداا اإلخيييالء خيييييفر بييدا 
بضيييةيفن املهييييفرك   املتع  ييي  بتيييوعري الاييي ن البيييديل، وإ ييييف ة التيييو ني والتعيييويض. عيفليييدول م امييي 

بييدان )امليفا املهيي  ين  اخ ييي األعيي يفص   املتضيي رة، ميين قبيييلفئيييفالفعيفليي  ل ةجتةعيييف  احمل ييي  وال
املهيييييييفرك  م  مالهييييييعو  األصيييييي ي ، مميييييين لييييييديهم احليييييي  و واألق ييييييييف  (، 28و 14 يفنالتوجيهييييييي

 يف  والفئيف .، والتهيفور مع     اجملتةعيهم وم املنيف   اليت يعيهون عيهيفعال  ارا  اليت  ؤ   
 يي و  أب يي ار اإلخييالء م وقييت مب يي ، وبهيي ل و اا ينبغيي  أن يت  ييى امل يةييون إعييعيفر و  
ا عت ييييفر إىل بيييديل  يييبب يوايييح أن . وينبغييي  أن يتضيييةن اإلخطييييفر مييي را  ال ييي ار، و مالمةيييني

إ يييف ة التييو ني والتعيييويض، وأن  يين  ة يييييت اخيي ، وأن يب ييغ  يين التا ايييل الييامر لألحييداث و 
إبيالغ امل يةيني  ين املاييف دة الييت يفا  ن إج اءا    دمي اله يفوى. وينبغ  أيضي مع وميف  دد ي

 اخديد.وقع املن ل حيفجييفهتم وموا  البنيفء إىل ةيف يتع   بعي يت  و يف 
ملنيع أي  يو   م ا نت ييفل ا تهييفرة اجملتةعييف  احمل يي  ال  يبي  مين مواقيع  تعني، يكضل  

 ميين عيينناألراايي  واملييوار  عييحيح ، ةيييف كيفنييت حيثعيفا. املاييت بل مييع األعيي يفص املن ييولني حييديث
 أخيي ى مجيف يييف إىل أرا  مهييغول  أو مم وكيي  ميين جيفنييب انت يييفل مجيف يي  ق إخالشريييف أو هتجريريييف 

  ن انعداد األمن الغضام . أن يؤ ي إىل التو  ، عضالا 

مبواع ييي  إ    م ا يييت داد األرااييي  أن  يييتم و ي عييي  مي ييين ألوبهييي ل  ييييفد،  
نتيي  خيفصي  بيفلنايب  ب ذلي ويتايم  .  احمل ي  املعني  بصورة ح ة، ومايب   ومايتنريةاجملتةعيف

 قييييد  يييي  اجملتةعيييييف  ل تةييييييا والتهةيييييش اليييييت كيفنييييت اا جملتةعيييييف  الايييي يفن األصيييي يني، نظيييي  
  ع ات ل   يفروييف.

املبيييييف   الييييدنييف حل ييييوق اإلنايييييفن املنطب يييي    ييييى  ة ييييييف  الهيييي اء أو ا  ييييتئجيفر  :املصدر
 .2، املبدأ ، امل ع (A/HRC/13/33/Add.2لألراا  )ال  ى 

متاحالة مالن و الائل النتصالاص أن تكون و الائل النتصالاص القانونيالة وايرهالا  نبراي
 فا جميع األوقات

 بييييييفحل  م  يفإلخالء ال اييييي ي أو اخليفايييييعني ليييييبييييي يتةتيييييع مجييييييع األعييييي يفص املهيييييد ين 
  يييييى املهيييييورة ال يفنونيييييي   ج اييييي  ا يييييتةيفع  يف لييييي ، واحلصيييييوليهيييييةل مبييييييف م حينييييي ، نتصيييييف  ا 

وى يفعيي  إج اءا بيي العةييلإذا ليياد األميي (. إايييفع  إىل ذليي ، مي يين يفا، واملايييف دة ال يفنونييي  )جميفنيي
ررين ال ضيي  مييف  اميت  أي  ة يي  إخيالءيتعيني وقيف  نفييض ريئ  مات   . و   تو ريفأو مصيفحل  

 اهليئيف .نظ  أي من     
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 ل  التوروعمةيات اإلخال ء القسري أن تسوي مل نبرال ي 
م هم أو واييع األعيي يفص ديعة ييييف  اإلخييالء ال ايي ي أن  ييؤ ي إىل  هيي  ل نبغيي   ي 
 نفيييض أي إقيفميي  بدي يي  وماييتدام  قبييل  هتييد  حييييفهتم أو صييحتهم. وينبغيي   ييوعري أميييفكنمواقييف 

  ة ي  إخالء.

)أ(، مييين العهيييد،  عيييد الدولييي  الطييي   م امييي  بييينن  يييوع  3، الف ييي ة 2ل ةييييف ة  وع ييييفا  
ألصيييحيف  اليييبالغ و يييي   انتصييييف  ععيفلييي ، مبييييف م ذلييي  ا متنييييفع  ييين إخالمهيييم مييين جمتةيييع 
 وبيي ي جي ييييفاكو  احمل يي   يفمليييف ميييف  امييوا   يتةتعييون مبيفعيي ة بايي ن بييديل ميي  . كةيييف أن 

 ت بل.الدول  الط   م ام  بضةيفن  دد حدوث انتهيفكيف  مميف    م املا
، اليييييييبالغ نيفييييييييدينوعيف واخييييييي ون ايييييييد ب غيفريييييييييفال جنييييييي  املعنيييييييي  حب يييييييوق اإلناييييييييفن،  :املصدر

 .2012/أكتوب   ه ين األول 30، اآلراء املعتةدة م 2011/2073 رقم
 

   يضتني: متيا ععب  اإلحصيفءا  بيفألمم املتحدة بني عئيت  ه   
األعي يفص اليضين يعيهيون م (. و هةل ريض  الفئي   ييف  الا ف) ويلالته   األ )أ(

 ؛املعيه  نطيفق الا ن مي ع  الهوارع أو من رم  ون منوى
 أمييفكنبيني اا يتن  يون كثيري اليضين  عي يفصاأل هيةل ريض  الفئي  قيد الته   الثييفنوي.  ) (

و أمييييفكن املعيهييي  األخييي ى(؛ أواملالجييي   ،املاييييفكن م ذلييي  يف ت فييي  )مبيييامل قيفمييي اإل
   يبييف  أي أو األجيل لطوي ي  اواألع يفص امل يةني  يف ة م املالجي   ا نت يفليي   

 .ن رم  ون منوىمميف    مل
 2انظييييي  املبييييييف   والتوصيييييييف  املتع  ييييي  بتعيييييدا ا  الاييييي يفن واملاييييييفكن، التن ييييييح  :املصدر

 (.E.07.XVII.8)منهورا  األمم املتحدة،  رقم املبيع  

 متتثييلجيييب أن و  يفمييل قبييل  نفيييض  ة ييي  اإلخييالء. يفلبا نت يييفل مواقييع  هييغيل غيي  ينب 
الدوليي  حل يوق اإلناييفن،    ييةيف احلي    ةعييفيريلاملالمة  وأميفكن الا ن البديل  ا نت يفلمواقع 

 :ينبغ  ل  الوعيفء بيفله وز الدنييف التيفلي يفا، اعيا نت يفل و موقع ول   ي ون  .(25)م   ن  م 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 21رقييم األمييم املتحييدة حل ييوق اإلنايييفن مفواييي  صييحيف  وقيييفمع احليي  م  يي ن  ميي ، انظيي   (25)

 (.1)التن يح 
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 ؛ يفنوني الةنيفا يف   لأ  وضع احلييفاة، و أن يوع  أمن  -
 ؛أو  و   اتةل مع اجملتةعيف  املضيف  إىل ص اع  ي و  وأ أن ي ون امنيفا  -
أ  ي ون م موقع م وث، بيفل    من مصيف ر   وث أو م منيف    ري امن  ومع اي   -

 ؛ل  ط 
صيييي   الصييييح ، وال ه بيييييفء الييييييف ، و ميييياو ة بيفملمايييييفح  كيفعييييي ،  ذا منيييييفال  أن يييييوع  -

 ؛مع املعيفيري الدولي يفا متهي ،والتدعئ  و ريريف من امل اع 
عةييل، واخلييدميف  الصييحي ، واملييدار ، وم اكييا ر يفييي  األ فيييفل الالوصييول إىل أن يييوع   -

 ؛واخلدميف  ا جتةيف ي (
  ون الوصيول إىل املاييفع  وأال  في    يى أ  عيول الن يل العييفد )أن يوع  الوصيول إىل  -

 ؛(العةل

 ؛  ى املدى الطويل   ن ذي ك ف  متيفح   وعري -
 . وعري مايفكن وم اع  مالمة    يفعييفا  -

املتضيي رون  ييري قيييف رين   ييى إ يفليي  أنفاييهم، جيييب أن  ةيييف كيييفنإايييفع  إىل ذليي ،  حيث 
ميين أجييل صييى ميييف  اييةح بيي  موار ريييف املتيفحيي ،  ت ييض الدوليي  الطيي   مجيييع التييدابري املنيف ييب ، وبنق

أرا  منتجيي ،  مت ييينهم ميين الوصييول إىلأو  همإ يييف ة  ييو ين وأ يي ن بييديل مالمييم هلييم،  إ يفحيي 
ل حيفليييييي   )ال جنيييييي  املعنييييييي  بيييييييفحل وق ا قتصيييييييف ي  وا جتةيف ييييييي  والث يفعييييييي ، التع ييييييي  العيييييييفد يفا  بعيييييي
 ((.1997)7 رقم

خصييييفمص  يييالث  امق إ ييييف ة التيييو ني الييييت عيييد مييين الف ييي  ليييو ظهييي  الدرا ييييف  أن  
) (  واجد املوقع بيفل    مين عي ص العةيل؛  نفيض  ة ي  الن ل؛ إ دا  املوقع قبل رمياي : )أ( 

 .(26)و)أ( املهيفرك  الطو ي  لألع يفص املعنيني

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
: CMB/00/003املهي وع   يى    بي املهيفرك  م رصيد و  يييم اآل ييفر امليف ، وملاملاألمم املتحدة،  (26)

 . بنود بن  م مه وع احلد من الف   م املنيف   احلض ي 
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 تقديم التعويض الكافا فا وقي مبكرينبرا  

إىل الايي ن أو األر  إ يييف ة بيييف ر   ييى الفييور إىل ةيييع احل وميييف  أن  خ ينبغيي و  
أولئيي  األعيي يفص واخةيف يييف  و عييويض اا، إخالشرييم قايي  الييضين ق   يييف ةيفاألعيي يفص واخ

مبيف يتف  مع ر بييفهتم واحتييفجييفهتم، بعيد   هلم، ومالمة ي كيفع   بدي أو أر   إقيفم و/أو  وعري 
 الفئيف  املتض رة. إج اء مفيفوايف  م اي  ل ط عني مع األع يفص أو

 .  1993/77ال  ار  ،خن  ح وق اإلنايفن :املصدر

 واألراايي  واملةت  يييف  قبييل  ة ييي  اإلخييالء. ومي يين أن ،املايييفكنتعييويض  يين الينبغيي   
ايييف  التعييويض تحاوقييد عيي ل  ة ييييف  الن ييل.  ييدابري أخيي ى، مبيييف م ذليي  يييتم ذليي  إىل جيفنييب 

أجي  قيف نورييف الف ي اء املووي اليت ال ية  الاوقي  ل ةنيفال أو اقتص    ى  ندميف يفا خصوصو معض  ، 
 بييييل ل نييييف  ا نت ييييفل إىل  ييي ن كييييف . كةييييف أنييي  ريييضا ال  عيييويض مييينو  يتييييح عيييع ى إخالءرييييف. 

 من اخوانب  ري امليف ي .  وى ذل أو  الا نم املو      نوا  ا  خيفر وا  تثةيفر غط ي  
مييين خايييييفم  يفا أيييي مجييييع اخلاييييفم  ييين ينبغييي  أن يهيييةل التعيييويض املنصيييف والعييييف ل و  

احل يوق أو  مبييف م ذلي ع، اي مين املةت  ييف  أو ال  يوى ذلي أو  أو الع يفري  اله صي امل  ي  
امل  ي  وأي من اخلايفم  ا قتصيف ي  وا جتةيف ي  اليت   بيدريف أولئي  اليضين  الفوامد امليف ب    ى

حايب ا قتضييفء ومبييف يفا، أخ وا. كةيف ينبغ    دمي  عويضيف   ن أي ا ر مي ن   ييةي  اقتصييف ي
  ييى حييدة، ميين قبيييل ع ييدان احلييييفة أو أحييد  يتنيف ييب مييع جايييفم  ا نتهيييفك وظيي و  كييل حيفليي 

أ ضيييفء اخاييم؛ الضيي ر البييدي أو الع  يي ؛ اييييفع الفيي ص، مبيييف م ذليي  عيي ص العةييل، والتع يييم 
، مبيييييف م ذليييي  خايييييفم  اإلييييي ا ا  ألايييي ار امليف ييييي  وخايييييفم  اإلييييي ا ا واملنيييييفعع ا جتةيف ييييي ؛ وا

املاييييف دة ال يفنونيييي  أو ماييييف دة ل حصيييول   يييى  احملتة ييي ؛ والضييي ر املعنيييوي؛ والت ييييفليف الالامييي 
 النفاي  وا جتةيف ي . اخل اء، واأل وي  واخلدميف  الطبي ، واخلدميف 

ميين حيييط املبييدأ أن حيييل التعييويض الن ييدي اييل التعييويض العييير م عيي ل  جيييدرو   
أخ يوا  عي يفص اليضيناألر ، ينبغ   عويض األ صيف ر  حيثةيفعاألر  وموار  امل  ي  املهيفك . 

 .(27)أعضلبنر    م النو ي  واحلجم وال ية ، أو تنيف ببنر  م

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .60امل ع  األول، الف  ة A/HRC/4/18 انظ ،  (27)
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و بني التج ب  أن التعويض قد ينطوي   ى  د  من الصعوبيف  واملظيفإ، مبييف م ذلي   
  ييين هييفيفعي ، عضييالا الوااييح و اإل ييالد الميين األتييي  اييةيفن الت طيييو الايي يم، و  الفايييف . لييضا،

 ة ي .ت    اله يفوى، م مجيع م احل العاملتيفح  للييف  اآل
 ثر عمةيات اإلخال ءأتقةيل من لةينبرا اتخاذ جميع التداهير الالضمة  

جييييب اختييييفذ  يييدابري مالمةييي  ملعيفخييي    نيييدميف جتييي ي  ة يتييييف اإلخيييالء وإ ييييف ة التيييو ني،و  
 ع ييييييةهم  وريييييضا يهييييةلبيفأل فيييييفل )ن عيييييهم ا حتييفجيييييف  اخليفصيييي  بيفألعييييي يفص الضييييعفيفء، مبييييي

فييييريو  ن يييص املنيف يييي  ن عييييهم املصييييفبون باملدر ييي (، واألعييي يفص اخليفاييييعون لعيييالأ  ييييب )مبيييي
   ييون لييدى، والنايييفء احلوامييل وكبيييفر الايين. و نييد الضيي ورة، ينبغيي  أن ذوو اإل يفقيي البهيي ي (، و 

األعيي يفص الييضين ق إخالشرييم إم يفنييي  الوصييول إىل اخلييدميف  النفاييي  وا جتةيف ييي . و  جيييدر 
ينبغ  العةل، قدر اإلم يفن،   ى  دد الفصل بيني أعي ا  . كةيف ملو ع األ  ة ا أع ا  بني فصلال

ويتاييم ذلييي    ييى متيف ييي    يي  اجملتةعييييف  و واصيي هيف ا جتةييييف  . يفا اجملتةعيييف  احمل ييي ، حفيفظييي
 وأاةيفن متتع األق ييف  والهعو  األص ي  حب وقهم اخةيف يي  املتع  ي  بيفهلويي ، بيفألتي  م يفا أيض
 الث يفع  أو الدين. وأ ، ال غ

يييييتم إخالشريييم إم يفنيييي  الوصيييول إىل: )أ( امليييوا  الغضامييييي   تيييوع  ليييدى مييين جييييب أن و  
والايييييي ن األ يف ييييييي ، واملييييييييف  الصيييييييفحل  ل هيييييي   وخييييييدميف  الصيييييي   الصييييييح ؛ ) ( امليييييينوى 

الييييي اق؛  )أ( املالبيييييت املنيف يييييب ؛ ) ( اخليييييدميف  الطبيييييي  األ يف يييييي ؛ )ه( مصييييييف ر ؛األ يف ييييي 
 ع يييم  )ا(يفك  الييت  ييب  ا  تةييف    يهييف؛ واملواعي  والوصيول إىل مييوار  امل  يي  املهي  يف  )و(

 األ فيفل ور يفي  األ فيفل.
يفا منعييي ،مبييييف م ذلييي  امل اعييي  الصيييحي واخلصوصيييي ، ا كتظييييفظ وجييييب م ا ييييفة ماييينليت  
  يضاء البدي واخنا .ل النايفء واأل فيفللتع   

مييين خيييالل  ،واملتو يييو والطوييييل ،امليييدى ال صيييري م  يييييم وييييفذ ريييض  التيييدابري  بوجيييي 
 و يفمل عفيفع  قيفب   ل  ييف  ومنهجييف    ييم األ  .

 اللتزامات خالي عمةيات اإلخال ء -2
يفا ينبغ  أن   ون  ة ييف  اإلخالء جيدة الت طيو وأن  تام بإج اءا  واايح  منعي 

جيدر  نفيض     العة يييف  م ع ى  بيل املثيفل،   عل  امت . يفا  نتهيفك ح وق اإلنايفن واحيفام
عي يفص املعنييني م املنيال. كةييف األ  و أو م حيفل  يدد  ي جيح وجي ظل أحوال جوي  ر يئ ، ليالا 
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رييم   ييى رييدد مايييفكنهم ومبيييفنيهم وينبغيي  أن  تيييفذ ش عيي يفص الييضين ق إخالاأل  جيييدر إكيي ا  
الء   ييى اييو يهييد  و  جيييدر ال ييييفد بعة ييييف  اإلخيي. ميين أمتعييتهم ميييف  يايي هلييم الف صيي  إلن يييفذ 

  يييييياال الييييييت ريييييم، مييييين قبييييييل  يييييدمري املبييييييفي ش إخال جيييييي ياليييييضين أو حيييييييفة األعييييي يفص صيييييح  
 .متهأمتعإن يفذ    ىاألع يفص يعة ون عيهيف 

 مبيف م ذل :، الوعيفء بعد  من املتط بيف  اإلج امي  ويتعني أيضيفا  
 ؛وجو  الا طيف  -
 ؛إم يفني  وجو  م اقبني مات  ني -
 ؛وااح لألع يفص ال يةني   ى  نفيض  ة ييف  اإلخالءعديد إج اء  -
 ؛عة ي  اإلخالءبمنح   خيص ال مس   -
 .اإلج اءا  اليت  ُيعةل هبيف  ن وعري مع وميف  وااح   -

الضيي ورة  دأيمبيي احيييفادا ييت داد ال ييوة إىل  قيييفنوياييو ي أ لييدى ال جييوء   ييىجيييب  
  ععيفليييي  أخيييي ى لتح ييييي  أحييييد و ييييي  ييييدد وجييييو  أي م حيييييفل  إ د ال ييييوة اا ييييت د  ييييدد )أي

ال يوة ميع اهليد  املهي وع  عةيفل نيف ب ا توجو   األردا  امله و   وامل ح ( والتنيف ب )أي
األ يي ح  النيفرييي  ميين و  يف ييتعةيفل ال ييوةاملتع  يي  ب املبيييف   األ يف ييي  جيييب م ا يييفةامليي ا  ع ي يي (. و 

معييفيري نايجم و   أو ا يي   امل  فني بإنفيفذ ال يفنون وأي مدون  قوا د   وك و نيي األع ا  جيفنب
 .ال يفنون الدويل وح وق اإلنايفن

مييييين اهلجةييييييف  أو  ييييييتم إخالشريييييموينبغييييي  اختييييييفذ  يييييدابري حلةيفيييييي  األعييييي يفص اليييييضين  
يتعييني كةيييف ضي ياييتهد  امليي أة.  أ يي ا   يفلثيي ، مبيييف م ذليي  العنييف اليي التهديييدا  ميين جيفنييب
 الا ق  والنهب.وراءرم من أولئ  األع يفص  فهيف وهتيفي  املةت  يف  اليت 

 عقب عمةية اإلخال ء ينبرا اتخاذها اللتزامات التا  -3
يفمل اع  ميييف يتع يي  بيي عييور  ة ييي  اإلخييالء اختيييفذ مجيييع  ييدابري اإل يف يي ، مبيييف م ذليي يتعييني  

 .الطبي 
امليدى ال صيري واملتو يو والطوييل م موقيع ا نت ييفل، م  د  من املاييفمل يتعني رصد  

 مبيف م ذل :
 ؛ع يفص الضين أخ وا   ب  ة ي  اإلخالءاألاحتييفجيف   -



 

44 

 ؛  ى مصيف ر راقهماجملتةع، وبوج  خيفص  مأ    ة ي  اإلخالء  -

 ؛الت يفليف اإلايفعي  النيفمج   ن ا نت يفل بابب موقع امل يفن اخديد -
 ؛ا  تدام  ونو ي  اخلدميف  -
 ؛إم يفني  قييفد اجملتةع احمل   ببيع منتجيف   ون  هيف -
 ؛قع اخديدا تدام  املو  -
 ؛التفيف ل مع اجملتةعيف  احمل ي  احمليط  -
 كفيفل  أمن احلييفاة. -

 مسسوليات اآلخرين -يمج
حبةيفيييي  ح يييوق اإلناييييفن التيييااد يفا اليييدول أيضييي ي يييع   يييى  ييييف  كةييييف ريييو مبيييني أ يييال ،  

اخهيييف  الفيف  ي   ييري احل ومييي . إاييفع  إىل ذليي ، رنيييفك مين ثيفلثيي  و ال يي ا  لألعي ا  كيفعيي  مين األ
أعيييي ا   ، مييييناليييييت  تحة هيييييف اخهيييييف  الفيف  يييي  األخيييي ى م اجملتةييييع  اييييؤولياملدى ملييييعهييييم متاايييييد 

، مبييف م تهييفوهتيفي ح يوق اإلناييفن  عاييا إااء ،ومنظةيف  ح ومي   ولي  و ري ح وميي  وعي كيف 
 .ع يفص قا اا األ إخالءم بصورة مبيفع ة أو  ري مبيفع ة  دد اإل هيفد ذل  

 وكالت األمم المتحدة والمس سات المالية الدولية 
مبيفعي ة أو  بط ي  األمم املتحدة واملؤ ايف  امليفلي  الدولي  واخهيف  امليفا   هيفركقد   

   ييي  تةثييل قييد  ييري مبيفعيي ة م أنهيييط   ييؤ ي م  يفييي  املطييييف  إىل  ة ييييف  إخييالء قاييي ي. و 
م صييييف   يفا التنةييي ، ل نهيييف  هيييفرك أيضييمهيييفريع و   هييييد رييفكييل أ يف ييي  مهيييفريع األنهييط  م

مين الضي وري وايع اليييف  عييفيفع   بيفلاي ن واألر . ليضا، صي  الاييف ييف  وال يوانني املت وايعو 
 وخيفاع  ل ةايفءل  لضةيفن  دد حدوث انتهيفكيف  حل وق اإلنايفن نتيج  هلض  األنهط .

، م قييييد أكييييد    وا جتةيف ييييي  والث يفعييييي ال جنيييي  املعنييييي  بيييييفحل وق ا قتصيييييف ي وكيفنييييت 
أنيي  ةيييف أكد يي ، عيتييدابري املايييف دة الت نييي  الدولييي ، املتع يي  ب( 1990 يييفد ) 2 ع ي هيييف العيييفد رقييم 

املهييييفرك  م أي مييين جوانيييب التعييييفون اإلمنييييفم   يفينبغييي  خةييييع ريئييييف  األميييم املتحيييدة ووكيف هتييي
احل ييييوق  ، م ا يييييفةمهيييي وع إمنيييييفم م كييييل م ح يييي  ميييين م احييييل أي   فييييل بيفل يفمييييل، الييييدويل أن 

 العهد.م  نصوص   يهيفامل
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م إ يييفر  األمييني العيييفداليييت ااييط ع هبيييف  صييالحيف اإلت  يي طوم الايينوا  األخييرية،  
األمييم املتحييدة  ور وماييؤولييف  وكيييف   األمييم املتحييدة واملؤ ايييف  امليفلييي  الدولييي  عيةيييف يتع يي  

األمييم املتحييدة،  يي   فيييفرم مهيييفك، أنيي  ، أكييد  وكيييف   2003حب ييوق اإلنايييفن. وم  يييفد 
 عيييفيرياملبيييف   و يفملينبغيي  خةيييع بيي امق التنةييي  واملايييف دة أن  عيي  ح ييوق اإلنايييفن وأن  ايفعييد ب

، الييضي   يي  احل ييوق. وم رييضا الاييييفق، يعتيي  اليينهق ال يييفمم   ييى ح ييوق اإلنايييفن املنبث يي   يين
 إلاامييف.  ب ت منيفقهت ،

ةييي  التعييييفون ا قتصييييف ي والتنةيييي  ومؤ اييييف  ميفليييي  ومنظ ،وقيييد ا تةيييد البنييي  اليييدويل 
إق يةيييي ، مييين قبييييل مصييي   التنةيييي  األع ي ييي ، ومصييي   التنةيييي  اآل ييييوي، واملصييي   األوروف 

و/أو إ ييف ة  ن يلل نهيفء والتعةري ومص   التنةيي  ل ب يدان األم ي يي ، مبييف    وجيهيي  بهينن ال
   بعة ييف  اإلخالء ال ا ي.التو ني ل حد من حجم املعيفنيفة اإلنايفني  امل  بط

 المس سة المالية الدولية 
 : شرا ء األراضا ومعاوة التوئين القسرية5معيار األوا ء رقم 

املييييدى  عإ يييييف قيييد  ييييؤ ي م بصيييورة صييييحيح   ييييري الطو ييييي مييييف إ  عيييييف  إ يييييف ة التيييو ني   -2
يفلبيئي  باألاي ار إحلييفق  ين  الطويل إىل معيفنيفة وإع ييفر اجملتةعييف  واألعي يفص املتضي رين، عضيالا 

اجتةيف ي  واقتصيف ي  م املنيف   اليت ُع ّ وا إليهييف. وهليض  األ يبيف ، ينبغي   إحداث ا يفر   بي و 
  يري الطو يي إ ييف ة التيو ني  كيفنيت ةييفحيثبييد أني  ينبغي ، .  يري الطو يي جتنب إ يف ة التو ني 

الاي بي   رييفل ت فييف مين ا يفر ت يض  يدابري منيف يب  أن   ون م أاي  احلدو  وأن  ُ يفا، حتةياا أم  
…  الت طييييو ل ةجتةعيييييف  املضييييف  و نفيييييضريف بدقيييي . أن يييييتمو  ،  يييى األعيييي يفص املهييي  ين
م أنهيييط  إ ييييف ة التيييو ني مي ييين أن ييييؤ ي إىل  املبيفعييي املايييتفيدين و بيييني التج بييي  أن  يييدخل 

 ييييين  عضيييييالا م الوقيييييت املنيف يييييب،  ريفوكفيفءهتييييييف، و نفييييييض   ييييي  األنهيييييط  ععيفليييييي  ك فييييي ايييييييف ة 
 إ يف ة التو ني.عة ي  املتن  ين باألع يفص مبت  ة لتحاني  بل  يش  نيُُهق ا تحداث

واييييعت جمةو يييي  البنيييي  الييييدويل الييييييف  ل نظيييي  م  طبييييي  اإلجيييي اءا  واملبيييييف   وقييييد  
التوجيهي  الداخ ي ، من قبيل ع ي  التفتيش واملاتهييفر املعير بيف متثييفل/أمني املظييفإ. وقيد جي ى 

 احليف   مع  ة ييف  اإلخالء ال ا ي.التعيفمل م بعض 
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 ير  فريق التفتيش التاهع لةبنك الدولا عدو كفاية تصميم الموروع 

بداييييي  مبب ييييغ  حظيييي  يهتيييييف، الييييضمهيييي وع  نظيييييم األراايييي  وإ ار متييييت املواع يييي    ييييى  
إىل:  املهييييييي وع . ويهيييييييد 2002ع اي   و ر أم ي ييييييي ، م عيييييييبيفز/ م ييييييييون 23.4 يعيييييييف ل

وإ يييييفر  نظيةيييي  ومؤ ايييييف  إل ارة عييييؤون األراايييي ؛  ،و نييييي  مالمةيييي واييييع  ييف يييييف   )أ(
إصييدار و اييجيل  ييندا  امل  ييي  م املنيييف   ال يفييي  واحلضيي ي  م م يف عيييف  املهيي وع؛  ) (

)أ( إنهيييفء نظيييفد يتاييم بيفل فيييفءة والهييفيفعي  إل ارة عييؤون األراايي . ووجييد الف ييي  املاييت ل 
 مبيف م ذل : ،من أوج  ال صوراا  د  )أ(، لتح ي   املتع   بيف   ي   م ،التيفبع ل بن  الدويل

كةييف وري ،  يالحل الف ي  أن  ة ييف  اإلخالء ال ا ي ليات جدييدة م كةبو يييف،  
  يييم الف ي  م كةبو ييييف، جيفريي  م بنيود بني  منيض مييف قبيل إ ييدا    ينالبني  اليدويل     يي حيل  

مبيييف عيهيييف  م  ييدا  م يف عيف يي ، ال مياييي مشييل املاييتو نيف  احلضيي ي   املهيي وع نإ حيييطاملهيي وع. و 
ميييت باييةع  البنيي  الييدويل. ويالحييل الف ييي  أن  صييةيم اا خطييري اا مؤعيي  عيي ل ذليي   ،بنييود بنيي 

   .خط  اإلا ار بيفلاةع   ن ، عضالا امله    اهليفم      امله وع إ يعيف  به ل وا 
اإلعييي ا   ور يييم النتييييفمق الواايييح  لال يييتع ا  املايييت ل و  ييي ار النتييييفمق م   ييييفري  

حيييني يتع ييي  األمييي  يفا اإل اريييي  الييييت  هيييري إىل  يييدد كفيفيييي  اليييييف   ايييوي  املنيفا ييييف ، وخصوصييي
 جبةيف يف  متنفضة، إ  ت ض إ ارة املص    دابري م ةو   ملعيفخ      اآل يفر املعيفكا .

)رقييييم هتيييييف  ار إاألراايييي  و كةبو ييييييف: مهيييي وع  نظيييييم   –التفتيييييش،     ييييي  التح ييييي  ع ييييي   )أ( 
 .83 ، ص2010نوعة   ه ين الثيفي/ KH، 23-58016رقم  ت  ي ال( ، KH - 3650-ا متةيفن

 

الاي طيف ، وعي كيف  ال طييفع  بايةع  مجي  متيت  ييف    نطوي  ة ييف  اإلخالء   يى 
 ييين  مي ييين لال يييتييفء والعنيييف النييييفمجني بصيييورة مبيفعييي ة أو  يييري مبيفعييي ةإذ  ،اخلييييفص واملايييتثة ين

 إىل  واقب  وي   األجل. يف ة ييف  اإلخالء أن يؤ ي
 القطاع الخاص 
يعتيي  قطيييفع األ ةيييفل وال طيييفع اخليييفص جهتييني عيييف  تني ريييفمتني  نييدميف يتع يي  األميي  و  

صييييينيف يف  عةييييين عييييينن مؤ اييييييف  ال طييييييفع اخلييييييفص، مييييين قبييييييل بهيييييؤون الاييييي ن واألرااييييي . 
 ،التحتيي ا  ت  اأ، واله كيف  الع يفري ، ومطوري الع ييفرا ، وعي كيف  التهيييد ومياو ي البنيي  

مهييييفريع   يييى يفا صيييح ذلييي  خصوصييييأن  ضيييط ع بننهيييط   يييؤ ي إىل اإلخيييالء ال اييي ي. وقيييد 
الادو  ال بيرية و ريرييف مين املهييفريع اإلمنيفميي  الييت  نطيوي   يى ا يت  اأ ميوار  مين قبييل  هييد 
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وكيييييف   اإل يييي يفن أو  وأ،  اخليفصيييي أصييييحيف  األمييييالكاملييييالك، أو  ميييين عيييينناليييينفو والغيييييفا. و 
مييين قبييييل احتةييييفل التةتيييع بييييفحل  م  ييي ن  مييي ،  أن  يييؤ   ميفا الع يفريييي  التييين ري أيضيييالوكييييف   

 . ة ييف  إخالء قا ي قييفمهم بتنفيض
وم اآلونيييي  األخييييرية، م  ييييييفق ا ر فيييييفع احليفصييييل م أ ييييعيفر الطيفقيييي  واملييييوا  الغضامييييي   

أجيااء كبيرية مين  هي اءباا متااييديفا احل ومييف  ارتةيفميو ن من ال طيفع اخليفص و أظه  املاتثة  يفا،  يفملي
إنتيييفأ الوقييو  اييو  نييدعيفع  ويييل. ومي يين  فاييري ذليي  بيف ألجييل ا ييتئجيفرريفأو  األراايي  الارا ييي 

اليييت يعتةييدريف بعييض الب ييدان طوي يي  األمييد ال يييفا يجييف  وا الارا يي  كبييديل ل وقييو  األحفييوري؛ 
بيعييي ، مبيييف م ذليي  ع يي  األميين الغييضام  م اييوء  اايييد منوريييف الايي يفي ونضييو  موار ريييف الط م

املييييييف ؛ و ييييدابري الت يييييف مييييع  غييييري املنيييييفخ؛ والت هنيييييف  بهيييينن الاييييييف ا  املاييييت ب ي  م أ ييييعيفر 
 .(28)الارا ي  األراا 

عيييتفل بيفملايييؤولي  ال ميايييي   ييين ايييةيفن احييييفاد اخهييييف  الفيف  ييي   م حيييني أن اليييدولو  
 يع   يى  وح يوق اإلناييفن،  التجيفريي  األ ةييفل بهيننةبيف   التوجيهي   ليفا حل وق اإلنايفن، وع 

، مبيييف م ذليي  حظيي   ة ييييف  اإلخييالء كيفعيي  يييف   مؤ ايييف  األ ةيييفل ماييؤولي  احيييفاد احل ييوق  
لألمييييييم املتحييييييدة املبيييييييف   التوجيهييييييي  م  ال ايييييي ي. وقييييييد أقيييييي  جم ييييييت ح ييييييوق اإلنايييييييفن التيييييييفبع

ميييين مجيييييع يفا يتوقييييع حيفلييييياليييييت ل وا ييييد الايييي وك   العيفملييييي امل جعييييي يييييط جع هيييييف حب، 4/17 قيييي ار 
 يوق اإلناييفن بيفلنايب  حلأنهيطتهيف  قيد  يف يب   يى ا يفرألي يفا منعالت يد هبيف مؤ ايف  األ ةيفل 

مؤ ايييف   ييد  كبييري ميين  بتنييييديفا أيضيي املبيييف   التوجيهييي  حظيييتوقييد  .ومعيفخيي  لت يي  اآل يييفر
، ومنظةييييف  اجملتةيييع امليييدي، واملؤ اييييف  الو نيييي  واإلق يةيييي ، و ريرييييف مييين جمةو ييييف  األ ةييييفل

    املبيف   بوصفهيف اإل ييفر املعيييفري ال مياي   م كا عايا    ى او أ ى إىليف  املصيف ، أصح
 ن.األ ةيفل وح وق اإلنايف ؤ ايف مل

 بينن  عةيد ، أوصت ال جن  املعني  بيفل ضيفء   ى التةييا اد امل أة2011م  يفد  
إخييالء قايي ي  هيي كيف  األجنبييي  إىل  ة ييييف  لاألراايي    يينجريأ  يييؤ ي إىل كفيفليي   إ يوبييييف

  .و ه يد  اخ   ... ل ا يفن احمل يني
 .CEDAW/C/ETH/CO/6-7 :املصدر

 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .12 ، الف  ةA/HRC/13/33/Add.2انظ   (28)
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 يالرصد والمسا ءلة فا  ياق عمةيات اإلخال ء القسر  -راهعاا 
نتي  حيفمس  م اةيفن   يد الدول بيفلتااميفهتيف عيةيف يتع ي  حبظي  بالييف  املايفءل   تام  

 ة يييف  اإلخييالء ال ايي ي. وجييي ي ال صييد   يى املاييتوييف  الييو ر واإلق يةيي  والييدويل، ويهييةل 
جمةو ييي  متنو ييي  مييين اخهييييف  الفيف  ييي ، مييين قبييييل الدولييي  نفايييهيف، واملنظةييييف   يييري احل وميييي ، 

م حييييني أن رييييض  و ييييييف  الدوليييي  حل ييييوق اإلنايييييفن. واملؤ اييييف  الو نييييي  حل ييييوق اإلنايييييفن واآلل
 ييوق اإلنايييفن،   مي يين الت  يييل حل ميييدايأ يي  ح ي يتييني م كفيفليي    تاييم بنتييي  وعيفمييدةاآللييييف  

اجملتةييييع املييييدي  ميييين  ور اجملتةييييع املييييدي. و صييييبح رييييض  اآللييييييف  أكثيييي  ععيفلييييي   نييييدميف ين يييي ز
إحيداث  غيييري يف م إ ةييفل نفوذريييف مين أجيل   ييى ايو ياييف درهييف عيواجملتةعييف  احمل يي  املتضي رة 
 إجييفف   ى املاتوى احمل  .

 المسا ءلة والرصد -ألف
 الحماية التوريعية و بل النتصاص القضائية 
  يى ايو مبيفعي  وعيوري يفا ينبغي  أن  طبي  معييفيري ح يوق اإلناييفن الدوليي  امل امي  قيفنوني 

األعيي ا  ميين   ييب إ ةيييفل ح ييوقهم  م النظيييفد ال يييفنوي احمل يي  ل ييل  وليي   يي  ، حبيييط يييتة ن
. وم الواقييع، ي ةيين  عايييا حظيي   ة ييييف  اإلخييالء (29)أميييفد احمليييفكم واهليئيييف  ال ضيييفمي  الو نييي 

ال ايي ي  نييد  مييق مبييدأ احلةيفييي  م ال يييفنون احمل يي . و يييفاوذ رييض  احلةيفييي  ميين احليي  الصيي يح م 
جيي اءا  ال يفنونييي  الواجبيي   نظيييم اإلجييييفر واإل إىل يي ن  ميي  وحظيي   ة ييييف  اإلخييالء ال ايي ي 

 مهد ون بيفإلخالء.ن رم مل
احلي  الد يتوري م  ي ن  مي ، وحظي  مميف يل   يى  ي دد   تور جنو  أع ي ييف مثييف ا  

ضييةون ح ييوق اإلنايييفن ملأنيي  ينبغيي  يفا   ييى  ة ييييف  اإلخييالء ال ايي ي. ويواييح الد ييتور أيضيي
 .إىل املعيفيري الدولي  أن ياتنديفا ي  تور   احملةي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
( بهنن 1998)9التع ي  العيفد رقم  ا قتصيف ي  وا جتةيف ي  والث يفعي ،املعني  بيفحل وق ل جن  ا (29)

 التطبي  احمل   ل عهد.
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 .(26و تور جنول أفريقيا )الماوة 
 م احلصول   ى   ن  م .ل ل ع   احل   
مييين التيييدابري املع ولييي ،   يييوى ذلييي ت يييض  يييدابري  هييي يعي  و أن  الدولييي     يييىجييييب  

 اةن موار ريف املتيفح ، بغي  ع ي  اإل ةيفل التدرجي  هلضا احل .
ميي  ميين احمل ةيي  ذليي ، بييدون أ ناليي ميين مناليي ، أو رييدد م أي كيييفن إخييالء  جيييوا  

عة ييييييف  ياييييةح ب أن هيييي يع  أليبعييييد النظيييي  م مجيييييع الظيييي و  ذا  الصيييي  . و  جيييييوا و 
 إلخالء التعاف .ا

وم رضا الاييفق، يظه  مثيفل جدي  بيفلضك    يى إنفييفذ ح يوق الاي ن   يى املايتوى  
عييف     م قضي  ب دي  بور  إلياابيط اد  ت فحمل ة  الد توري  خنو  أع ي ييف الو ر من ا

صييغرية ميين  مجيف يي إخييالء  جييواا. عهنيييفك، نظيي   احمل ةيي  الد ييتوري  م 204م  يييفد  املايييفكن
جييب  م جنيو  أع ي يييف،املعةيول بي  ماتو ن   ري نظيفمي    ى أر  خيفص . ومبوجيب ال ييفنون 

 ظيي و    يييف ل ومنصييف  م ظييل جتيي ي   ييى اييو  ة ييييف  اإلخييالء خت ييص احمل ةيي  إىل أن أن
، رأ  احمل ةي  ، ي ن  مي احلصيول   يى اليضي ي ف ي  الد يتور م  إىل احلي  اا  يف تنا. و ال ضي 

أن  ل ةحيييفكم  ينبغيي  ، أنييم حيييفل إخالمهيييفميينوى   ون اخةيف يي  ب ييى أن م مواجهيي  احتةيييفل 
 أوام  اإلخالء حىت من األراا  اخليفص . متتنع  ن املواع     ى

قييد  هييري إىل  هيييفل ن حيي  صيي يح م  يي ن  ميي ،  ييى خيي ى األد يييف ري  يينص ال قييد   
أو قييد  تضييةن مبيييف   يفا م اميييفا و نييييفا مبوجييب املعيفرييدا  الدولييي  بوصييفهيف قيفنونيياملع ييو ة ا لتااميييف  

 مضةون احل وق ا جتةيف ي  امل ام  قيفنونيف. ديدم ع ا  تنيف  إليهيف وجيهي  لاييف   الدول  مي ن 
 

 ا تخداو المباود التوجياية فا و تور الاند 
اء ال ابيييع مييين الد يييتور، م اخييياجملايييدة املبييييف   التوجيهيييي  لاييف ييي  الدولييي ،  ثيييلمت 
اقتصيف ي واجتةيف    مي  ا ي . وري   هيري إىل قيفم  نظيفد  ايفعد هبيف الدول  م إ وجيهيف  

منيف ييييب  ل اييييب اليييي اق. وقييييد ا ييييُت دمت ميييين جيفنييييب احمليييييفكم م  فاييييري    ياحليييي  م و يييي
 من  ة ييف  اإلخالء ال ا ي.   ى او حية يفا قيفنون النيفعضة احل وق

ذكيي   عيهيييف احمل ةييي   يييي (: قضييي  م جع1978)ميفني يييف  يفنييدي اييد اعييييف  اهلنييد  
الد ييتور   ييى أ يييف  عيير  احليي  م الييوار ة م  أح يييفد احليي  م احلييييفة فاييري    جيييبأنيي الع يي 

 العيش ب  ام  .
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احمل ةي  عيهيف أ  نت  (: قضي 1981) يإق يم  هل  ا عيف  ع انايت كورايل اد 
الع ييييف، بنيييفء   ييى قضييي  ميفني يييف  يفنييدي، أن احليي  م احلييييفة يهييةل احليي  م العيييش ب  اميي  

 ميين قبيييل ،ايي ورييف  احلييييفةاا ي ، ب ييل ميييف ي اعيي  ذليي  املفهييود ميين  فيفصييي  ، وعديييدإنايييفن
 وامل بت واملنوى.ال يفم الغضاء 

عيهيييف احمل ةيي  (: اليييت قضييت 1985 يييفد )أولغيييف  ي يييت اييد ريئيي  ب دييي  بومبيييفي  
 ،اإلخالء ال ا ي أن يؤ ي إىل احل مييفن مين ال يدرة   يى كايب العييش من عنن الع ييف بنن

 م الد ييتور بوصييفهيف و ييي   لتفاييري احليي  م احلييييفةالييوار ة عيييفرة إىل املبيييف   التوجيهييي  إم 
 تايييم بنتييييي  . و حظيييت كيييضل  أن ال يييدرة   يييى كايييب الييي اق   يييى ايييو حيةيييي  ال ضييييفء

حليي  م اانتهيييفك أن  اييف   يين   ة ييييف  اإلخييالء ال ايي يأن ميين عيينن و  ،احلييييفةأ يف ييي  م 
 من الد تور. 21منصوص   ي  م امليف ة  ميف رو احلييفة   ى او

  عيي  احمل ةي  أمي  (: اليضي 1989)مينيفء بومبييفي ؤ ا  راد ب اعيف  اد رميت م 
 يي يفن األحييييفء الف ييرية ميييف إ  أ يي ميين  50الايي طيف  العيفميي  ذا  الصيي   بعييدد  يي    الع ييييف

 .مواقع بدي   هلم ع اتو  
 

م املة  ييي  املتحيييدة كيفيييي  ا يييت داد  1977يُظهييي  قييييفنون احلةيفيييي  مييين الطييي   لعييييفد  
ينهي  ، نو ا عيالته يعيف  ل حةيفي  من اإلخالء ال ا ي. وي دد أربعي  جمييف   رميايي  ل حةيفيي . 

 عييغل امليفليي احيييفاد جييب و ييفا،  يفنيييو املاييؤولي  اخنيفمييي   يين اإلخييالء  ييري ال يييفنوي أو املضيييفي  . 
احمل ةييي  قبيييل أي  ة يييي  إخيييالء. وي ضييي   مييين جيفنيييب إجييي اء كفيفلييي يفا،  .  يفلثيييل ة  يييي  املايييتنج 

 .المم م حين موجو  إصدار إخطيفر ، بخالءم حيفل  اإلاا، ال يفنون أخري 

 بهنن الا ن: 47(، امليف ة 1992)ب اندنبورغ  م يف ع  أمليفنييف،   تور
إ ةيييييفل احليييي  م  يييي ن  ميييي ، ب م إ يييييفر صييييالحييفهتيف،  يف عيييي ،  تيييياد امل -1 
مهييييفريع بنييييفء املاييييفكن ا جتةيف يييي ،  نفييييض مييين خيييالل  هيييجيع مت ييي  املنييييفال، و يفا وخصوصييي

 وهتيفي  املاتنج  وإ يفنيف  اإلجييفر.
م حيييييفل  ييييوع   يييي ن إ  ميييين م يييييفن اإلقيفميييي   خييييالء نفيييييض اإل جيييييوا   -2 
 ل ا ن البه ي.الحي  امل يفن صلمواان  املصيف ، يتعني إيالء ارتةيفد خيفص لدى بديل. و 

  



 

51 

 المس سات الوئنية لحقوق اإلنسان 
م   يدد املؤ اييف  الو نيي  حل ييوق اإلناييفن املهيورة ل ح وميي  و وصي  بيإج اء  غيييريا   

تح ي ييف ، والتهيجيع   يى التصيدي  الته يعيف ، والتعيفمل مع اله يفوى، وإجي اء الأو  يف اييف ال
 .(30)د، و وعري التدريب ورعيع مايتوى اليو   العييفريفو نفيض املعيفردا  الدولي  حل وق اإلنايفن   ى

 نييفز مبؤ اييف  ح يوق اإلناييفن الو نيي  مهييفد عيب  قضييفمي  وو يي  ل ةاييفت   ،وم بعض األحيييفن
 .منيفء املظيفإمفواييف  أو م يف ب أل يف . ويد ى معظةهيفم  طوي  الته يع

المةيي  املوقييد أ يييفر احمليييفم  العيييفد م جورجييييف قضييي  اإلخييالء ال ايي ي واإلجيي اءا   ييري  
 .(31)املتص   هبيف م  ت ف الت يفري 

 الةجان الوئنية لحقوق اإلنسان وحظر عمةيات اإلخال ء القسري
ب نييفمق ايد  ل صيد إ ةييفل   يى  اتحوذ ال جن  الو ني  ال ينيي  حل يوق اإلناييفن  

احل ييوق ا قتصيييف ي  وا جتةيف ييي  والث يفعييي ؛ و عاياريييف؛ والتصييدي  نتهيفكيييف  رييض  احل ييوق؛ 
تةتع بت ي  احل يوق. وكجياء مين ريضا يفلوإج اء حبوث وإ دا    يفري  بهنن املاييفمل املتصي   بي

ال ايي ي واملاييتو نيف   ييري  ل خيييفص   ييى  ة ييييف  اإلخييالء بهيي اليفكيييا،  ة ييت ال جنيي 
ى وايع مبييف   . كةيف  ة ت مع الواارا  واملنظةيف  العيفم   م جميفل اإل ي يفن   يالنظيفمي 

 معيفختهيف.و  حيف   اإلخالء ال ا ي وجيهي  و ني  ملنع 
 (.www.knchr.orgال جن  الو ني  ال يني  حل وق اإلنايفن ) :املصدر

 المجتمع المدنا والمجتمعات المحةيةنظمات م 
اجملتةعيييييف  احمل ييييي ، ورابطيييييف  األحييييييفء، ومنظةيييييف  اجملتةييييع املييييدي واملنظةيييييف   أ   

ورصيييد  ة يييييف  اإلخيييالء ال ايييي ي م   و ييييتم اليفا حيفمسييياا الو نيييي  والدوليييي   يييري احل وميييي   ور 
ايييي طيف  أو مايييييفءل  ال ا ييييتطيف ت   يييي  ال ييفنيييييف ظيييي و   ت فيييي . وم كثييييري ميييين احليييييف  ، 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
بهينن املؤ اييف  الو نيي  لتعاييا وهتيفيي  ح يوق اإلناييفن  48/134انظ  ق ار اخةعيي  العيفمي   (30)

  (.) مبيف   بيفريت
 The situation of human rights and freedoms in Georgia“ى  بيل املثيفل،  نظ ،  ا (31)

2010” and “Report on the human rights situation of internally displaced persons and 

conflict-affected individuals in Georgia, January – July, 2010.  
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جهييييف  عيف  ييي  رميايييي  م اقييييفاذ بيييدامل يفا كيفنيييت أيضيييإ ييييف  أ ةيفهلييييف. بيييل  ناملؤ اييييف  امليفليييي   ييي
 لعة ييف  اإلخالء ال ا ي و غيري الا وكييف .

 
 تعداوات من أجل مكافحة عمةيات اإلخال ء: نحن الالمرئيون

 التعييييدا   م أحييييد األمث يييي  األوىل   ييييى  عييييدا  املاييييتو نيف   ييييري النظيفمييييي يتةثييييل  
ريييييضا الوصيييييف م  نهييييي وقيييييد اييييي يفن األرصيييييف  م بومبييييييفي )مومبييييييفي(، اهلنيييييد. ل  الهيييييعيب

رييييضا  ا ييييتهل. و   عييييدا   يييي يفن األرصييييف  -  م ميييييونالالايييين عييييت  نييييوان   1985  يييييفد
التعدا  بتنظيم مهيفك من جيفنب مجعي   عايا م اكا املوار  احمل ي  ومجعي  البحوث التهييفركي  

 فيفرق  صيفرخ :  ى ماا م ا ييف، ر 
  يوجيييد إذ  – ميين نيفحييي يفا متيفميييميين املفيفرقيييف  أن  يي يفن األرصيييف  بيييف ون ل عييييفن 

 يري ومين نيفحيي  أخي ى، ريم  –  ين رشييتهميفا أحد م مدين  بومبيفي قيد  جيا عع يي
 ا… م ميني. 

املاييييفمل  ضيييةنت منيفقهييي  وحبيييط   يييد  أ نييييفء  ة يييي  التعيييدا  اجتةيف ييييف  وقيييد  
ميين قبيييل أتييي  التعييدا  وكيفييي  ا ييت داد   يي  املع وميييف . وكيييفن  ،بايي يفن األرصييف املتع  يي  

 ة يي  ا  يتبييفنيف  املايت دم  ق عي ذ املوا نون   ى ا يالع   يى مجييع م احيل العة يي . و 
عييي وك. و   يييت كيييل منط ييي  ناييي   مييين البييفنييييف   وأالتعيييدا  بغيييي   بدييييد أي  ييييفو  م 

ا ييت داد املع وميييف   يتةثييل من اهلييد  ن الت  ييي  ب غتهيييف اخليفصيي . وكيييفميييفا اخليفصيي  هبيييف ونصيي
لتة يينهم مين ع يي  ، اليت مجعيت لتبدييد اخل اعييف  الاي بي  امل ت في  حيول  ي يفن األرصيف 

يف    ييييى ا  يييييفا  الايييي ط عةييييلبيييينن املع ومييييف   ييييو  قييييد اقتنعييييوا ال شيييي   املهيييي و   . و 
 (.PRIA 1988و SPARC)   رء ردد منيفاهلم  ى     ى او ميفبا يفن األرصف  و

 UN-Habitat and GLTN, Count Me In: Surveying for tenure security and :املصدر

urban land management (2010), p. 15. 
 

  
 تايةند: تقا م األرض فا هانكوك

بعييييدة  ييين كيييل ال يفمةييي    يييى ايييف  ال نييييفة ك يييونق لومنيييون  كييييفن ي طييين  هيييوامي  
أخيض  حب يول  . ل ن املنط ي 1984م  يفد  بيف   ذي بدءع ء  ندميف انت ل إليهيف النيف  

يفا. والعةيل   يى  نةيي  األر  جتيفريي  ي يف يف  تحان ع  ر ميفل  األر  إخيالء 1997 يفد 
 مليفلي  و ييف روا امل ييفن. ل ين اأُل ي اليضي قدمي  اقبل بعض الا يفن بييفلع   املييفيل الن يدي 
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ل ب ييييفء  تعحيييكيفنيييت  عةيييل م اخيييوار وإ ي ييين ليييديهيف م ييييفن اخييي  ل عييييش كيف  يتالييي 49 ييييلا
    ويل وم ي  مع ميفل  األر  اد اإلخالء. ص اعو خ ت م 

جةيف ييف  الييت  عييش ل  وا ع امل يةون بهب   بيفن وك ال  صلم  يفي  املطيف ، ا 
  ،التعيفميل ميع  ي طيف  منط ي  ال نييفةو  يمتنظيال يي كيفريؤ ء  ال نيفة، وقد أظه  هليم   ى اف  

 مجيف ييف  الهيب  . و ييف د بعيض كبييفر قييف ة كةيف  يف دورم   ى  ه يل جمةو   ل  خيفر
 اييوي  بهيينن   يف ييم األر ، حيييط واعيي  امليفليي    ييى  التفيييفو  ميين أجييل الوصييول إىل م

 ب ي  األر . بيع جاء صغري منهيف لبنيفء مايفكن هلم، م يفبل إرجيف هم
مين ماييفوم  ميفلي  األر  ، م تب امل يف عي ، من خالل و يف   مت ن املوا نونو  

خاء ةييف يتع ي  بييفعي  و ر ل ةييف امل بيع 21 ب يغالايوق  أ ىن من  يع    ى التوصل إىل  ع 
  يييى قييي   لهييي اء  ةيف ييي اخ تكتعيفونيييي ، حصييي   هيفاخلييييفص هبيييم مييين املوقيييع. وبعيييد  ايييجي 

، ورييييي  وكيفلييييي   يفبعييييي  معهيييييد  طيييييوي  منظةييييييف  اجملتةيييييع احمل ييييي األر  بهييييي ل مجييييييف   مييييين 
 ل ح وم  التيفيالندي .

ك يييونق لومنيييون بيفلعةيييل ميييع مهند يييني معةييييفريني  أخيييض املوا نيييون م، ذاك  نيييد 
 49 اليييبيفلغ  ييد ريف   ييى واييع  صييةيم ختطيطيي  ععيييفل ل ةنيييفال املييضكورعهييد املميين   عييبيف

إ ييييف ة  يف ييييتعني   يهييي يتأربعييي  منييييفذأ ملنييييفال من فضييي  ال  فييي  لأل ييي  الييي ييين  الا ، عضيييمنيييا ا 
  ييونبعيد أن  يفا، ح يبنييفء. وقيد صيةةت النةيييفذأ الثال ي  األوىل ميع  ي   مي يين إ يفشرييف  ال

  وع  لديهيف بعض الايول  أو موا  البنيفء .ر  واإل  يفن و ق و  األ قد  د   األ  
أربعي  مواقيع م الت طييو اخدييد مل كيا اخةيف ي ، عييفركوا يفا وخصص املوا نون أيضي 

 ،ا جتةيييف   امل كييا هييتةل. وي تعيييفون و ييي  مييع املهند ييني املعةيييفريني الهييبيفبم  صييةيةهيف 
. وقيييفد املوا نييون جبةيييع أ ةيييفل األ فيييفل م كييا ل  يفييي   ييى الييضي بنيييف  املوا نييون بننفاييهم، 

تطييوي  ل بييد م وإ يفنيي  ميين ب نيييفمق بيييفن ميييفن ونق البنييي  التحتييي  بننفاييهم،  هييييدالت طيييو و 
 ةعهد.ل  التيفبع اجملتةع
، م تيييييييييييييييييييييييييييييبت مييييييييييييييييييييييييييييين Housing the Poor in Asian Cities – Eviction, p. 19 :املصدر

www.codi.or.th. 
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 المسا ءلة اإلقةيمية -ا ءه
حل ييوق التيفلييي  اآللييييف  اإلق يةييي   جيفنييبوقييد أ ينييت  ة ييييف  اإلخييالء ال ايي ي ميين  
 اإلنايفن:

املعنييييييييي  حب ييييييييوق اإلنايييييييييفن والهييييييييعو ، ميييييييين خييييييييالل النظيييييييي  م  ال جنيييييييي  األع ي ييييييييي  •
مييين امليثييييفق األع ي ييي  حل يييوق اإلناييييفن والهيييعو  واأل يييت  1-18و 16و14 امليييوا 

ا جتةيف ييييي  والث يفعييييي  م و ا قتصيييييف ي   واملبيييييف   التوجيهييييي  املتع  يييي  بإ ةيييييفل احل ييييوق
 ؛(32)امليثيفق األع ي   حل وق اإلنايفن والهعو 

ميين  21و 11خنيي  الب ييدان األم ي ييي  حل ييوق اإلنايييفن، ميين خييالل النظيي  م امليييف  ني  •
 ؛(33)نحل وق اإلنايف ا  فيفقي  األم ي ي 

مييييين ا  فيفقيييييي   8احمل ةييييي  األوروبيييييي  حل يييييوق اإلناييييييفن، مييييين خيييييالل النظييييي  م املييييييف ة  •
مين ال و وكيول األول  1األوروبي  حلةيفي  ح وق اإلناييفن واحل يييف  األ يف يي ، واملييف ة 

 ؛(34)يفامل ح  هب

مييين  31و 16ال جنييي  األوروبيييي  ل ح يييوق ا جتةيف يييي ، مييين خيييالل النظييي  م املييييف  ني  •
 .(35)امليثيفق ا جتةيف   األوروف )من ح(

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 the Social and Economic Rights Action Center and the Center ،نظ ،   ى  بيل املثيفلا (32)

for Economic and Social Rights v. Nigeria, communication 155/96, Judgement of 
May 2002. 

 ,Inter-American Commission on Human Rights, Al Aroنظييييييييي ،   يييييييييى  يييييييييبيل املثييييييييييفل، ا (33)
Intuango v. Colombia, Report No. 75/01, Case No. 12.266 (10 October 2001). 

 Selçuk and Asker v. Turkey, application Nos. 23184/94 and نظيي ،   يييى  ييبيل املثييييفل، ا (34)
23185/94, Judgement of 24 April 19981998. 

 .European Roma Rights Center v. Greece, Complaint No نظييييي ،   يييييى  يييييبيل املثييييييفل، ا (35)
15/2003, Decision on the merits, December 2004 and European Roma Rights Center 
v. Italy, Collective Complaint No. 27/2004, Decision on the merits, 7 December 2005 
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مركالالالز العمالالالل مالالالن أجالالالل الحقالالالوق الجتماعيالالالة والقتصالالالاوية ومركالالالز الحقالالالوق القتصالالالاوية 

 والجتماعية ضد نيجيريا
عو    يييينص صييي اح    يييى م حيييني أن امليثييييفق األع ي ييي  حل يييوق اإلناييييفن والهييي 

ريض  احلةيفيي ، كةييف يتضيح مين الايواب  يفا الا ن، يوع  العديد من موا   اةناةيفن ح وق 
إىل يفا ال ضيفمي  ل جن  األع ي يي  املعنيي  حب يوق اإلناييفن والهيعو ، الييت ا يتند  بنفايهيف أيضي

 وق ل جنيي  املعنييي  بيييفحلالصيييف رين  يين ا( 1997)7( ورقييم 1991)4 التع ي ييني العيييفمني رقييم
 الث يفعي  وا جتةيف ي  وا قتصيف ي .

م كيييييييا العةيييييييل ل ح يييييييوق ا جتةيف يييييييي  وا قتصييييييييف ي  وم كيييييييا احل يييييييوق  يييييييييفق وم  
 14  ال جن  األع ي يي  بينن  األ ي  املهييفك ل ةيوا  أق  ا قتصيف ي  وا جتةيف ي  اد نيجريييف، 

 امليثييييفقن ايييتةد مييياهتيفيييي  األ ييي ة  ي (1)18ااحلييي  م الصيييح   و 16ااحلييي  م امل  يييي   و
 .احل  م املنوى أو الا ن  نص
 

النهيو  بييفلو   إااء  املنيف   ب  و يي مفو  جم ت أوروبيف حل وق اإلنايفن، بيف ر وقد  
عة ييييييف  اإلخييييالء ال ايييي ي، إىل التصييييدي لم الييييدول األ ضيييييفء، واحيفامهيييييف ح ييييوق اإلنايييييفن 

  ييييدد جييييواا  نفيييييضإىل  اإلعيييييفرةالتةييييييا اييييد عئيييييف  معينيييي ، مبيييييف م ذليييي    ييييييفق ميفا وخصوصيييي
 .(36) ون  وعري   ن بديل  ة ييف  اإلخالء

 
 لحماية األ رةاا عمةيات اإلخال ء القسري توكل انتااك

عي وى مجيف يي  م  ، نظ   ال جن  األوروبيي  ل ح يوق ا جتةيف يي 2004م  يفد  
بهييينن التةيييييا ايييد الغجييي  م اليونييييفن. و  كيييا  الهييي وى   يييى  ال ييي  جوانيييب مييين ح يييوق 

 واألر ، مبييييف م ذلييي  الطييي   املنهجييي  ل غجييي  مييين مواقيييع أو ماييييفكن  عتييي  ات ييي  الاييي ن
 بصورة  ري قيفنوني  من جيفنبهم.

مييييين امليثييييييفق ا جتةييييييف    16أن الوقييييييفمع انته يييييت املييييييف ة  إىل خ صيييييت ال جنييييي  
   األ  ة م احلةيفي  ا جتةيف ي ، وال يفنوني  وا قتصيف ي .املتع    حباألوروف 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human“ نظ ،   ى  بيل املثيفل، ا (36)

Rights of the Council of Europe, following his visit to Italy on 13-15 January 2009”, 

CommDH(2009)16. 
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ح وق اإلناييفن   يفمل األوروبي  ل ح وق ا جتةيف ي    ى مبدأ ا تةد  ال جن   
 مميفر ي  العدييد مين احل يوق األخي ى تيحإىل أن احل  م الا ن ي مهرية، هيفو  ابط هيفو  يفع 

ا قتصيف ي ، وا جتةيف يي  والث يفعيي (  احل وق إايفع  إىل ،املدني  والاييف ي  احل وقمن قبيل )
  الايي ن و ييوعري  لأل يي ة. وذكيي   ال جنيي  أن ا لتييااد بتعايييا بيفلناييب  أتييي  أ يف ييي  وذ ووريي

 .  يفنونيالاإلخالء  ري   ة ييف  احلةيفي  من يناحب   ى
قيييي ار  ،15/2003، الهيييي وى رقييييم امل كييييا األوروف حل ييييوق الغجيييي  اييييد اليونيييييفن :املصدر

 .2004 ياة  كيفنون األول/ 8 بهنن األ ت املواو ي ،
 

 الرصد الدولا -يمج
 الايئات المنوكة همعاهدات األمم المتحدة 
ن جيفنييب  ييوق اإلنايييفن مييحل جييي ي م اقبيي   نفيييض معيفرييدا  األمييم املتحييدة األ يف ييي  
ميييف يهيييفر إليهيييف بيف ييم ريئيييف  املعيفرييدا ، ميين قبيييل ال جنيي  يفا اخليي اء املاييت  ني،  يفلبييخيييفن ميين 

ال جييييفن مالحظييييف  ختيفميييي   وُ صيييدر ريييض  املعنيييي  بييييفحل وق ا قتصييييف ي ، ا جتةيف يييي  والث يفعيييي .
 ييين  ع ي ييييف   يفمييي     يييى الت ييييفري  الدوريييي  ل يييدول األ ييي ا  املعنيييي  بت ييي  املعيفريييدا ، عضيييالا 

 وع  ل دول  وجيهيف  اخل اء بهينن الوعييفء بيفلتااميفهتييف النيفعيئ  مبوجيب معيفريدة بعينهييف.  مواايعي 
 يييييفءا  املتع  ييييي  ح لألعيييي ا    ييييدمي ا  تييييييوى  يفكةيييييف حيتييييوي بعضييييهيف   يييييى الييييي  لت ييييدمي الهيييي 

بيفنتهيفكيف  ح وق اإلنايفن، مبيف م ذلي   ة يييف  اإلخيالء ال اي ي، الييت ار  بيت حب هيم. وم 
ل عهييد الييدويل اخليييفص بيييفحل وق ا قتصيييف ي ،   خييول ال و وكييول ا ختييييفري تيييح، ياييييفقرييضا ال

بعة ييييف   لهيي يفوى الف  ييي  املتع  يي أل يي ا  ااا جديييد  ييبيالا حيييا النفيييفذ  وا جتةيف ييي  والث يفعييي 
 اإلخالء ال ا ي.

بيفإلايييفع  إىل ال جنيي  املعنييي  بيييفحل وق ا قتصيييف ي ، وا جتةيف ييي  والث يفعييي ، أصيييدر  و  
 نظييي  مالحظييييف  ختيفميييي   تنييييفول  ة يييييف  اإلخيييالء ال اييي ي. وقيييد يفا  يييدة خييييفن أخييي ى أيضييي

ا مبيييدأ  يييدد التةييييي مييين منظيييور ة يييييف  اإلخيييالء ال اييي ي م ال جنييي  املعنيييي  حب يييوق اإلناييييفن 
م فيييول م العهيييد   ييى ايييو مييييف رييو واحلةيفييي  مييين التييدخل التعايييف  أو  يييري ال يييفنوي م املنيييال 

اليييدويل اخلييييفص بييييفحل وق الاييف يييي  واملدنيييي . كةييييف أ  بيييت ال جنييي  املعنيييي  بيفل ضييييفء   يييى مجييييع 
أع يفل التةييا اد امل أة  ن ق  هيف الهديد إااء  ة يييف  اإلخيالء ال اي ي وأ  رييف   يى التنةيي  

 هو  بيفمل أة.والن
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المالحظالالالالات الختاميالالالالة لةجنالالالالة المعنيالالالالة هالالالالالحقوق القتصالالالالاوية والجتماعيالالالالة والثقافيالالالالة:  

 كمبوويا
  يفمجيع  ة ييف  اإلخالء إىل أن يتم ا تةيجتةيد عط ال جن  الدول  الط     ى  

... ميين أجييل اييةيفن هتيفييي  ح ييوق اإلنايييفن خةيييع ال ةبييو يني،  اإل يييفر ال يييفنوي الصييحيح
  ييى الدوليي  الطيي  ،   يو وصيي  ال جنيي  بهييدة بيينن جتيي… ذليي  الهييعو  األصيي ي . مبيييف م 

ذا  مغياى ميع الاي يفن املتضي رين و  املهيفرك      ىةمقيف  ،مفتوح مهيفورا ، ولوي  بيل األ
  فيفلييي  حصيييولول ،قبيييل  نفييييض مهييييفريع التنةيييي  وجتدييييد املنييييف   احلضييي ي احمل يييي  واجملتةعييييف  

مبييييف  م  يييى  عيييويض كييييف  و/أو إ ييييف ة إ ييي يف اا م قاييي  األعييي يفص اليييضين أخ يييوا مييين  يييييفرر
 بهييينن( 1997)7املبييييف   التوجيهيييي  الييييت ا تةيييدهتيف ال جنييي  م  ع ي هييييف العييييفد رقيييم و يتواعييي  

مبييف  ،وايةيفن  اوييد مواقيع إ ييف ة اإل ي يفن بيفخليدميف  األ يف يي  ، ة ييف  اإلخيالء ال اي ي
 يين م اعيي      الصييح ، عضييالا م ذليي  املييييف  الصيييفحل  ل هيي  ، وال ه بيييفء، والغايييل والصيي

م الوقيييت اليييضي جتييي ي عيييي   ،م اكيييا ال  يفيييي  الصيييحي ، والن يييلو امليييدار ، مييين قبييييل مالمةييي  
  ة ي  إ يف ة اإل  يفن.

 E/C.12/KHM/CO/1. :املصدر

قب يييت ال جنييي  املعنيييي  حب يييوق اإلناييييفن وخنييي  منيفرضييي  التعيييضيب الهييي يفوى الف  يييي  وقيييد  
وقد  نيفولت ال جني  املعنيي  بيفل ضييفء   يى التةيييا العنصي ي  .(37)ال ا ياملتع    بعة ييف  اإلخالء 

اإلنيييضار املب ييي  وإجييي اءا  العةيييل  م إ ييييفر نظييييفداحمليطييي  بعة يييييف  اإلخيييالء ال اييي ي  ا التهدييييد
ا رتةييييفد بيفل ضييييفييف    يييىاليييدول املعنيييي  حفيييا واليييضي يايييعى إىل  ،(38)املعةيييول بييي  ليييديهيف العيفج ييي 
، اختيييض  2011وإجييي اءا  ال صيييد. وم  ييييفد أبعيييد مييين نطييييفق نظييييفم  اإلبيييالغ العييييف ي العيفج ييي  

 .(39)م ب غيفرييف  وميفالةيف   ال جن  املعني  حب وق اإلنايفن  دابري مؤقت  ملنع الط   ال ا ي خ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
، الييييييييبالغ ن اييييييييد يو و ييييييييالعييفو ريييييييييفي ياي مجيييييييييل واخيييييييي  انظيييييييي  خنيييييييي  منيفرضيييييييي  التعييييييييضيب،  (37)

 .161/2000 رقم
ا /  10ؤرخييييي  م املوجهييييي  إىل ح ومييييي   ييييي وعيفكييف، امل تهيف ،   يييييى  يييييبيل املثييييييفل، ر ييييييفلانظيييي (38)

 .2010أ اطت 
 .يدينوعيف واخ ون اد ب غيفرييفنيف (39)
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المالحظالالالالات الختاميالالالالة لةجنالالالالالة المعنيالالالالة هالقضالالالالا ء عةالالالالال  التمييالالالالز العنصالالالالري: الممةكالالالالالة 

 المتحدة
إخيالء م اا ص ار الدول  الط     ى اله وع عور إل فهيف أ ع   ال جن   ن  ةي   

إ ييي ت قبييل عديييد و ييوعري مايييفكن بدي يي   منط يي  الغجيي  وال لحييل م مار يي   ايييل ممجيف يي  
لفهيييل الدوليييي  الطيييي   م يفا و ن يييف ال جنيييي  أيضيييي. اخةيييييف تني يف نيألعييي ا  ريييييفا مالمةييي    يفعييييي

 (.3))ري(5 إجييف    ن بديل منيف ب )امليف ة  ى مايف دة اجملتةعيف  احمل ي  
مييين عييينن  أن وعيييط ال جنييي  الدولييي  الطييي     يييى وقيييف اإلخيييالء امل صيييو  اليييضي  

   ييةيف الناييفء واأل فييفل.  ،  ى حييفة األ  ، وو   هلم مصيف ب يؤ   به ل  ري  نيف يب
هليض  يفا و وص  ال جن  ب وة أن  ينبغ    ى الدول  الطي    يوعري ماييفكن بدي ي  ومالمةي    يفعيي

 دوليي  الطيي   أن   فييل  نفيييض أي لاجملتةعيييف  قبييل إجيي اء أي  ة ييييف  إخييالء. كةيييف ينبغيي  
عييي ا  م ريييضا ل  ييييفنون و  يييى ايييو حيييييفد ال  امييي  اإلناييييفني  خةييييع األيفا  ة يييييف  إخيييالء وع ييي

 ل ةعيفيري الدولي  واإلق يةي  حل وق اإلنايفن.يفا اجملتةع، وع 
 .CERD/C/GBR/CO/18-20 :املصدر

 

 اإلجرا ءات الخاصة لألمم المتحدة 
اآللييييييف  اليييييت أنهييييئت   ط يييي    ييييىاليييييت    اإلجيييي اءا  اخليفصيييي   ريييي  التاييييةي  العيفميييي 

بت  يييييف ميييين جم ييييت ح ييييوق اإلنايييييفن ملعيفخيييي  الهييييوا ل م مجيييييع أايييييفء العيييييفإ. وبيييييفل  م ميييين 
رصيد أواييفع ح يوق اإلناييفن م ب يدان معينيي ،  تيوىل   ي  اآلليييف   ييف ة مييف  اخيتال  و ييفهتييف،

لنظيي  م   يي  ااملتصيي   حب ييوق اإلنايييفن م مجيييع أايييفء العيييفإ، و املواايييعي  ال مياييي  املايييفمل أو 
  األوايفع واملايفمل و  دمي   يفري    ني   نهيف.

؛ لهييوا لط ييي ؛ والتح ييي  م ال ضيييفييف ذا  او هيةل أ يييفليب  ة هيييف ال ييييفد ببعثييف  قُ  
وا ييتع ا  البال يييف  امل دميي  ميين األعيي ا  أو اجملةو يييف  اليييت  ييد   وقييوع انتهيفكيييف ، مبيييف عيهيييف 

 ةيييف يتع يي عيالييدول  لييدىدخل،  نييد ا قتضيييفء،   يي  املتع  يي  بعة ييييف  اإلخييالء ال ايي ي، والتيي
 بيف نتهيفكيف  املا وم ؛ و  دمي   يفري   نوي  إىل اخةعي  العيفم  وجم ت ح وق اإلنايفن.

  ييى  ة ييييف   م ،منييض إنهيييف، امل يي ر اخليييفص املعيير بيفلايي ن الالميي م تييب  كييا  ةييل ي 
منييع ويتييدخل ميين أجييل امل يي ر اخليييفص   يييفري   ي ييدد ،وم كثييري ميين األحييييفن .اإلخييالء ال ايي ي
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،  ةييييد امل يييي ر اخليييييفص إىل 2007 د. وم  يييييفاملتضيييي رين وإنصيييييف  حيييييف   اإلخييييالء ال ايييي ي
صييف   املبيف   األ يف ي  واملبيف   التوجيهي  املتع    بعة يييف  اإلخيالء واليفحييل بيداعع التنةيي ، 

اليييت ييييف    يي  العة  نيييفء وميييف ي يياد  نفيييض  أ  يين  ة ييييف  اإلخييالءماييهب  اليييت  ييوع  مع وميييف  
 وي   العديد من رض  املتط بيف  م صحيف  الوقيفمع رض . وبعدريف. يفمف  منه  

 ة يييييف  اإلخيييالء ال اييي ي مييين يفا  نييييفول امل ييي ر اخلييييفص املعييير بييييفحل  م الغيييضاء أيضيييقيييد و  
اإلخييالء  حظيي  مامل يي ر اخليييفص  نظيي قييد ميييف  نتهيي  احليي  م الغييضاء. و يفا  يفلبييريي   ة ييييف  األر ، و 

، وال  ييفة، ومي ف  ين صيغيفر حييفماي األرااي   ي ، عضيالا األر  م  ييفق الهعو  األصيال ا ي من 
وم ا ييفة احلي  م األر   د يمامليفعي  وصيييف ي األمسييفك، و  ييف اهليئييف  الدوليي  حل يوق اإلناييفن إىل  ي

 اةيفن احيفاد احل  م الغضاء ال يفم.  لدى كيفم   م ا يفةيفألراا  املايفمل املتع    ب
  يد  اخي  مين امل  فيني بو يييف  م إ ييفر اإلجي اءا  اخليفصي  ةيد   ،إايفع  إىل ذل 
 هيف، ومنهم:غ  ن ة ييف  اإلخالء ال ا ي و ر هيف واإلبال إىل رصد
 ؛امل  ر اخليفص املعر بيفلعنف اد امل أة •
 ؛امل  ر اخليفص املعر حب وق الهعو  األص ي  •
 ؛امله  ين  اخ ييفا امل  ر اخليفص املعر حب وق اإلنايفن اخليفص  بيفألع يفص  •
 ؛امل  ر اخليفص املعر بيفألع يفل املعيفص ة ل عنص ي  •

 ؛امل  ر اخليفص املعر حبيفل  املداععني  ن ح وق اإلنايفن •
 ؛امل  ر اخليفص املعر مبانل  التعضيب •

 ؛اخلبري املات ل املعر ب ضيفييف األق ييف  •
 .(40)امل  ر اخليفص املعر حب وق اإلنايفن والف   املدقع •

عي يفوى ع  ييي  أو عي يفوى ميين مجيف ييف  أو جمتةعيييف   اإلجي اءا  اخليفصيي الييي  قيد  ت  يى و  
ليييضل . يفا و تيييدخل  بعيييمتيييث هم، منظةييييف   يييري ح ومييي  مييين  واجييي   ة يييييف  إخيييالء قايي ي أو ا ييي  

   تهيف.أو معيفخ هيف ة ييف  اإلخالء ال ا ي، أو وقف ورض  التدخال  مفيدة به ل خيفص ملنع
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 قيفمة  جبةيع اإلج اءا  اخليفصي ، ومع ومييف   ين و ييفهتييف و فيفصييل ا  صييفل،   ى حصول ل (40)
 .www.ohchr.orgانظ  



 

60 

 يت ح يوق التيفبعي  جملاإلج اءا  اخليفصي  الي  عيفجل إىل ال التح كمي ن   دمي   بيف   
   ى العنوان التيفيل:اإلنايفن 

United Nations special procedures 
OHCHR-UNOG 
8–14 avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 

 urgent-action@ohchr.org :ال يد اإلل يفوي

 الحقائقهعثات األمم المتحدة لتقصا  
، وم حيييف   ا ييتثنيفمي ، جيييوا    يييف بعثيييف    صيي  احل يييفم  ال عيعيي  املاييتوى أخييرياا  

فييييي  عل تح يييييي  م انتهيفكييييييف  ح يييييوق اإلناييييييفن، مبييييييف م ذلييييي   ة يييييييف  اإلخيييييالء ال اييييي ي. 
املايييتو نيف  البهيييي ي   لهييييؤونيفا خيفصييييفا ،  يييني األمييييني العييييفد لألميييم املتحييييدة مبعو ييي2005  ييييفد

. وقدد الت  يي  نتييفمق هيفواإلبالغ  ن  ة ييف  اإلخالء ال ا ي اخةيف ي  م امبيفبوي م ل تح ي 
 ومي  امبييفبوي، واألميم املتحيدة واجملتةيع حل  ين  وصيييف  عضيالا يفا، قيفنونيي  فصي ي  ل واقع وع ييالا 

م  ة يييف  اإلخيالء ال اي ي   يييفق  ة هييف،م  ،الدوليي  التح يي  خييفنميف  نظي  اا وكثري الدويل. 
( واخةهوريييييييي  الع بيييييييي  الايييييييوري  A/HRC/17/44م ليبيييييييييف )  يييييييى  ييييييي ار مييييييييف عع تييييييي  يفحييييييييل، وال
(A/HRC/23/58.) 

  



 

61 

 *وقائع حقوق اإلنسانائف صح
 ح وق اإلنايفن وا جتيفر بيفلبه  36 رقم
 احل  م امليفء 35 رقم
 احل  م  ضاء كيف  34 رقم
 وا جتةيف ي  والث يفعي أ ئ   يت  ر   حهيف بهنن احل وق ا قتصيف ي   33 رقم
 اإلرريف  وم يفعح  اإلرريف و ح وق اإلنايفن،  32 رقم
 احل  م الصح  31 رقم

 (1 نظيفد األمم املتحدة ملعيفردا  ح وق اإلنايفن )التن يح ٣٠رقم 
 املداععون  ن ح وق اإلنايفن: هتيفي  احل  م الدعيفع  ين ح وق اإلنايفن ٢٩رقم 
 الهعو  م    ي  املصري أنهط  امل  اق    ى ح  رين   ٢٨رقم 
 يت  ر   حهيف بهنن امل  رين اخليفصيني لألمم املتحدة  بع   ه   ؤا ا  ٢٧رقم 
 الف ي  العيفمل املعر بيف حتجيفا التعاف  ٢٦رقم 
 (١حيف   اإلخالء ال ا ي )التن يح  ٢٥رقم 
 (١)التن يح  تهيفيفلعةيفل املهيفج ين وخناملتع    با  فيفقي  الدولي   ٢٤رقم 
  املةيفر يف  الت  يدي  الضيفرة اليت  ؤ   م صح  امل أة والطفل ٢٣رقم 
 التةييا اد امل أة: ا  فيفقي  وال جن  ٢٢رقم 
 (١احل  م   ن  م  )التن يح  ٢١رقم 
 ح وق اإلنايفن والالجئون ٢٠رقم 
 املؤ ايف  الو ني  لتعايا وهتيفي  ح وق اإلنايفن ١٩رقم 
 (١ح وق األق ييف  )التن يح  ١٨رقم 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
. ومي يين ا  ييالع   ييى مجيييع صييحيفمف الوقيييفمع ٨و ٥و ١قييف إصييدار صييحيفمف الوقيييفمع رقييم  و  *

 .http://www.ohchr.org  ن   ي  اإلنيفنت م املوقع
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 خن  منيفرض  التعضيب ١٧رقم 
 (١ال جن  املعني  بيفحل وق ا قتصيف ي  وا جتةيف ي  والث يفعي  )التن يح  ١٦رقم 
 (١احل وق املدني  والاييف ي : ال جن  املعني  حب وق اإلنايفن )التن يح  ١٥رقم 
 أع يفل ال ق املعيفص ة ١٤رقم 
 ويل وح وق اإلنايفنال يفنون اإلنايفي الد ١٣رقم 
 خن  ال ضيفء   ى التةييا العنص ي ١٢رقم 
 حييييييف   اإل يييييداد خييييييفرأ نطييييييفق ال ضيييييييفء أو اإل يييييييداد التعيييييياف  أو اإل ييييييداد ١١رقم 

 (١بإج اءا  موجاة )التن يح 
 (١ح وق الطفل )التن يح  ١٠رقم 
 (2 وق اإلنايفن التيفبع )التن يح حلالهعو  األص ي  ونظيفد األمم املتحدة  ٩رقم 
حل ييوق اإلنايييفن ييي  مبوجييب معيفرييدا  األمييم املتحييدة الف   إجيي اءا  الهيي يفوى ٧رقم 

 (2)التن يح 
 (٣حيف   ا ختفيفء ال ا ي أو  ري الطو   )التن يح  ٦رقم 
 (١أ يفليب م يفعح  التعضيب )التن يح  ٤رقم 
 (١اخلدميف  ا  تهيفري  والتعيفون الت ر م ميدان ح وق اإلنايفن )التن يح  ٣رقم 
 (١اله    الدولي  حل وق اإلنايفن )التن يح  ٢رقم 

  ييوقاألمييم املتحييدة حلصييحيفمف وقيييفمع ح ييوق اإلنايييفن  يين مفواييي     ايي    صييدر 
مل ح يوق . و تنيفول الا ا   جمةو    تييفرة مين ماييفم تب األمم املتحدة م جنيف ،اإلنايفن

 .اإلنايفن اليت عظى بدرا   نهط  أو بيفرتةيفد خيفص
 اآلخيض م ا  ايييفعةهيور اخ ب يورة عهيم مين صيحيفمف وقييفمع ح يوق اإلناييفن غي  وال 

احل ييوق وهتيفيتهيييف،    يي  فع يي  األمييم املتحييدة ميين أجييل  عايييا ميييف  ييوق اإلنايييفن األ يف ييي ، و حل
الوقيييفمع ريييض  جميفنيييي   . وصيييحيفمفاحل ييوق  ل ةاييييف دة   ييى إ ةييييفل   ييي  واآللييي  الدوليييي  املتيفحيي

 و واع م مجيع أايفء العيفإ.
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مركالالالز العمالالالل مالالالن أجالالالل الحقالالالوق الجتماعيالالالة والقتصالالالاوية ومركالالالز الحقالالالوق القتصالالالاوية 

 والجتماعية ضد نيجيريا
عو    يييينص صييي اح    يييى م حيييني أن امليثييييفق األع ي ييي  حل يييوق اإلناييييفن والهييي 

ريض  احلةيفيي ، كةييف يتضيح مين الايواب  يفا الا ن، يوع  العديد من موا   اةناةيفن ح وق 
إىل يفا ال ضيفمي  ل جن  األع ي يي  املعنيي  حب يوق اإلناييفن والهيعو ، الييت ا يتند  بنفايهيف أيضي

 وق ل جنيي  املعنييي  بيييفحلالصيييف رين  يين ا( 1997)7( ورقييم 1991)4 التع ي ييني العيييفمني رقييم
 الث يفعي  وا جتةيف ي  وا قتصيف ي .

م كيييييييا العةيييييييل ل ح يييييييوق ا جتةيف يييييييي  وا قتصييييييييف ي  وم كيييييييا احل يييييييوق  يييييييييفق وم  
 14  ال جن  األع ي يي  بينن  األ ي  املهييفك ل ةيوا  أق  ا قتصيف ي  وا جتةيف ي  اد نيجريييف، 

 امليثييييفقن ايييتةد مييياهتيفيييي  األ ييي ة  ي (1)18ااحلييي  م الصيييح   و 16ااحلييي  م امل  يييي   و
 .احل  م املنوى أو الا ن  نص
 

النهيو  بييفلو   إااء  املنيف   ب  و يي مفو  جم ت أوروبيف حل وق اإلنايفن، بيف ر وقد  
عة ييييييف  اإلخييييالء ال ايييي ي، إىل التصييييدي لم الييييدول األ ضيييييفء، واحيفامهيييييف ح ييييوق اإلنايييييفن 

  ييييدد جييييواا  نفيييييضإىل  اإلعيييييفرةالتةييييييا اييييد عئيييييف  معينيييي ، مبيييييف م ذليييي    ييييييفق ميفا وخصوصيييي
 .(36) ون  وعري   ن بديل  ة ييف  اإلخالء

 
 لحماية األ رةاا عمةيات اإلخال ء القسري توكل انتااك

عي وى مجيف يي  م  ، نظ   ال جن  األوروبيي  ل ح يوق ا جتةيف يي 2004م  يفد  
بهييينن التةيييييا ايييد الغجييي  م اليونييييفن. و  كيييا  الهييي وى   يييى  ال ييي  جوانيييب مييين ح يييوق 

 واألر ، مبييييف م ذلييي  الطييي   املنهجييي  ل غجييي  مييين مواقيييع أو ماييييفكن  عتييي  ات ييي  الاييي ن
 بصورة  ري قيفنوني  من جيفنبهم.

مييييين امليثييييييفق ا جتةييييييف    16أن الوقييييييفمع انته يييييت املييييييف ة  إىل خ صيييييت ال جنييييي  
   األ  ة م احلةيفي  ا جتةيف ي ، وال يفنوني  وا قتصيف ي .املتع    حباألوروف 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human“ نظ ،   ى  بيل املثيفل، ا (36)

Rights of the Council of Europe, following his visit to Italy on 13-15 January 2009”, 

CommDH(2009)16. 
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