
إنه بيتك أنت. 
فاعرف حقوقك. 

 تذكر أنه ال يجوز إخالؤك إال بعد أن يكون قد جرى استكشاف 
 جميع الخيارات األخرى. وإذا لم يكن قد تم التقيد بالخطوات 
 المذكورة فيما سبق، فإن إخالءك يكون إخالًء قسرياً ومخالفاً 

ألحكام القانون الدولي. 

بغض النظر عمن تكون، 
أو عن المكان الذي تعيش فيه، 

فإن السكن حق من حقوقك اإلنسانية! 

إذا ما تم إخالؤك، 
ينبغي على السلطات ما يلي:
إعطاؤك الوقت الكافي لنقل ممتلكاتك ومواد البناء 

الموجودة.  
التأكد من وجود موظفين حكوميين يعرّفون 

بأنفسهم ويبرزون لك التفويض الرسمي 
باإلخالء. 

ضمان عدم تنفيذ عملية اإلخالء ليالً، أو في أيام 
العطل أو في طقس سيء، ما لم توافق على 

ذلك. 
ضمان تنفيذ عملية اإلخالء بصورة آمنة، ودونما 
استخدام للقوة غير الضرورية أو المعقولة 

من جانب الشرطة أو سواهم من الموظفين 
الرسميين، واحترام كرامة الناس. 

قبل أي عملية إخالء، 
ينبغي على السلطات ما يلي: 

إبالغك بعملية اإلخالء، والغرض الذي سوف 
سيستخدم بيتك أو أرضك من أجله.

التشاور معك حول البدائل لعملية اإلخالء وتدارس 
جميع الخيارات التي تقترح.

إعطاؤك إخطاراً بمهلة زمنية كافية قبل تنفيذ عملية 
اإلخالء- في صيغة مكتوبة وقابلة للفهم 

بسهولة.
منحك الوقت الكافي لوضع قائمة بأي ممتلكات أو 
أجور سوف تخسرها نتيجة لإلخالء وتعويضك 

عنها. 
الفرص لك كي تطعن في قرار اإلخالء أمام  إتاحة

المحاكم، وإبالغك بسبل االنتصاف، وتزويدك 
بالمساعدة القانونية إذا كنت بحاجة إليها. 

التأكد من أن ال تصبح بال مأوى أو عرضة النتهاكات 
أخرى لحقوقك اإلنسانية. 

التشاور معك بشأن المناطق والبيت الذين يمكن أن 
ل إليها.  ترحَّ

تزويدك بالسكن البديل المالئم إذا لم تكن قادراً 
على تغطية تكاليفه، وبالوثائق التي تؤكد أن 

باستطاعتك العيش فيه.  
ضمان أن بمقدورك تغطية نفقات عيشك في المكان 

الذي نقلت إليه، والتمتع بالخدمات األساسية، 
وقدرتك على االنتقال إلى مكان عملك وعلى 

أدائه. 
ضمان عدم نقلك إلى مناطق ملوثة أو أي مكان 

يشكل خطراً عليك. 

سواء أكنت مستأجراً لبيتك أو لألرض 
التي بني فوقها، أو تملكهما أو 

تشغلهما دون عقد أو بعقد، من 
المؤكد أنه ال يجوز أن يتم إخالؤك من 

بيتك دون التقيد بإجراءات محددة، 
وبوجود ضمانات ينبغي احترامها. 

دافعوا 
 عن حقوق اإلنسان وطالبوا 

بوقف عمليات اإلخالء القسري!
 السكن 

حق من حقوق اإلنسان

لطلب الدعم أو المشورة، يرجى االتصال على العنوان التالي: 

هل أنت معرّض 
لخطر اإلخالء القسري؟
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