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الخطوات الرئيسية لمنع عمليات
اإلخالء القسري
في حالة اقتراح القيام بعمليات إخالء
ُتقترح عمليات اإلخالء ،على س�بيل المثال ،بهدف تس�وية األرض ،أو كجزء
من مشروع.
يجري استكش�اف كافة البدائل الممكنة لعمليات اإلخالء في سياق عملية
تشاور حقيقي مع األشخاص المتضررين.
يتم تزويد جميع األش�خاص المتضررين بمعلوم�ات كاملة حول عمليات
اإلخلاء والتعويض�ات والخيارات المتعلقة بالس�كن البدي�ل بصيغة وبلغة
يفهمونها.
إذا كان�ت عمليات اإلخالء تمثل الخيار الوحيد المج�دي ،ينبغي إجراء عملية
تش�اور حقيقي مع األش�خاص المتضررين بش�أن عملية اإلخالء وخيارات
التعويض والسكن البديل.

توفير آليات لتقديم االقتراحات وإثارة بواعث
القلق والتعامل مع التظلمات.

في حالة وج�ود مجموعات كبيرة من الناس،
يتم إجراء تقييم لتأثير عمليات اإلخالء.

توفي�ر معلومات بش�أن الط�رق القانونية
واإلداري�ة للطعن ف�ي الق�رارات والعمليات،
وبشأن المساعدة القانونية المتاحة.

إعلان وتنفي�ذ خط�ة واضح�ة ومح�ددة
التوقيت إلشراك جميع األشخاص المتضررين
في عملية التشاور.

توضيح نتائج عملية التشاور،
واألساليب التي اس ُتخدمت للتصدي
لبواعث قلق المتضررين.
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مرض
عند اكتمال عمليات التشاور بشكل ٍ
مرض ،يتم إرس�ال إش�عار
حالم�ا تكتم�ل عمليات التش�اور على نحو
ٍ
كتابي وشفوي بمهلة كافية لألشخاص المتضررين.

ينبغ�ي أن يتضمن اإلش�عار أس�باب عملي�ة اإلخالء
وتوقيته�ا وتاريخه�ا ،وأس�باب التعوي�ض وتفاصيله،
وإعادة التوطين وطرق اإلنصاف القانوني.

توفير آليات لتقديم االقتراحات
وإثارة بواعث القلق والتعامل مع
التظلمات.

يج�ب أن يف�ي الس�كن البدي�ل بالمعايي�ر الدولي�ة
الخاصة بالمالءمة.
ال يجوز تش�ريد أحد من منزله أو تعريضه أليٍّ من
ً
نتيجة لعملية اإلخالء.
انتهاكات حقوق اإلنسان

يج�ب أال ُتنف�ذ عملي�ات اإلخلاء
في أح�وال جوية س�يئة ،أو قبل موعد
االنتخاب�ات ،أو قبي�ل االمتحان�ات
المدرسية أو أثناءها.

ينبغي التعامل مع كافة التظلمات،
وإكم�ال دف�ع التعويض�ات وتوفير
الس�كن البدي�ل قبل حل�ول تاريخ
عملية اإلخالء.
عن�د تنفيذ عملي�ات اإلخلاء ،ينبغي ضم�ان حضور
الموظفي�ن الحكوميي�ن ،وتحدي�د هوي�ة جمي�ع
األشخاص الذين يتولون القيام بعمليات اإلخالء.
ينبغي تجن�ب اس�تخدام القوة.
وفي الحاالت النادرة التي يكون فيها
اس�تخدام القوة ضروري�اً ،يجب أن
يكون اس�تخدامها متناسبا ً ومتوافقا ً
مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

مراقبة ظروف األش�خاص الذين يت�م إخالؤهم
لضم�ان حصوله�م عل�ى حقوقهم اإلنس�انية بعد
عملية اإلخالء.
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1
تم إعداد هذه المطبوعة كدليل للسلطات
المحلية والموظفين العموميين وغيرهم
من األشخاص الذين يعملون نيابة عن
الدولة ،لإليفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحق
في الحصول على السكن المالئم .ويحدد
هذا الدليل المعايير الدولية الرئيسية لحقوق
اإلنسان الخاصة بالحق في الحصول على
السكن المالئم ،ويقدم إرشادات عملية
بشأن التدابير الرئيسية التي ينبغي اتخاذها
عند التخطيط للمشاريع التي ربما تنطوي
على عمليات إخالء ،أو عند تنفيذ عمليات
اإلخالء أو التفويض بتنفيذها.
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ما هو هذا الدليل؟

1

لكل ش�خص الح�ق في الحصول على س�كن الئق ،وعل�ى عاتق جميع الحكوم�ات الوطنية
والمحلية وممثليها واجب قانوني نحو احترام هذا الحق اإلنس�اني وحمايته واإلبقاء به .وإن
الحق في الحصول على سكن الئق يشمل حظر عمليات اإلخالء القسري.
واإلخالء القس�ري هو نقل األفراد واألس�ر و/أو المجتمعات المحلية ،بشكل دائم أو
مؤقت وضد مش�يئتهم ،من البيوت و/أو األراضي التي يش�غلونها دون إتاحة سبل
مناس�بة للحماية القانونية أو غيره�ا من الضمانات ،بما في ذلك اإلش�عار الكافي
واالنتصاف القانوني والتعويض عن الخسائر.
وغالب�ا ً ما تك�ون الس�لطات المحلية نقط�ة التماس األولى ف�ي تخطيط عمليات اإلس�كان
وإنجازها .كما أنها غالبا ً ما تكون إحدى الجهات المعنية الرئيس�ية في المش�اريع المتعلقة
بالبني�ة التحتية وإعادة إعمار المدن أو إعادة تنظيمها ،وفي األحداث الواس�عة النطاق التي
تشكل الشرارة األكثر شيوعا ً لتنفيذ عمليات اإلخالء القسري .وبغض النظر عن أسباب عملية
اإلخالء ،فإن الس�لطات المحلية تش�ارك في تنفيذها بصورة مباش�رة أو غير مباشرة .ولذا
فإنها تستطيع أن تلعب دورا ً مهما ً في ضمان تمكين األشخاص من الحصول على حقهم في
السكن المالئم وتوفير الحماية من عمليات اإلخالء القسري.
وغالبا ً ما تضطر الس�لطات المحلي�ة إلى إقامة توازن بين المصال�ح المتضاربة فيما يتعلق
باستغالل وتطوير األرض .وقد تتعرض لضغوط من جانب مالكي األراضي الخاصين ،الذين
يريدون منها إجالء األش�خاص الذين يعيش�ون على تلك األرض؛ وقد تضطر إلى المفاضلة
بي�ن المنافع التي تجنيها من بناء مستش�فى واألضرار التي تلحق بالن�اس الذين يواجهون
اإلخالء من الموقع الذي س�يتم إنش�اء المستشفى عليه .إن هذه األوضاع تطرح تحديات على
الس�لطات ،ولكن هذه الس�لطات يجب أن تكفل إقامة توازن بي�ن المصالح بطريقة
مبدأي�ة ،وتوجيه جهودها نح�و حماية حقوق جميع المعنيين ،والس�يما بتقليص
اآلثار السلبية على الجماعات األقل حظا ً أصالً إلى أدنى حد ممكن.
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وف�ي ظروف عديدة ،تصبح حاالت اإلخالء أكثر س�وءا ً بس�بب المواقف الس�لبية للموظفين
العموميين وغيرهم تجاه األش�خاص الذين ال يتمتعون بضم�ان الحيازة القانوني (من قبيل
س�كان العشوائيات والمس�توطنات غير الرسمية« ،وش�اغلي األرض بحق التصرف») .وقد
ترى السلطات المحلية أن دورها هو تنفيذ القوانين ضد مثل هذه الفئات ،أو تنظر إليها على
أنه�ا مزعجة .إن مثل هذه المواقف تتجاهل األس�باب العميقة الت�ي تدفع الناس إلى العيش
في ظروف خطرة وتؤدي إلى خلق العش�وائيات والمس�توطنات غير الرسمية ،والتي تتمثل
ف�ي هجرة األيدي العامل�ة بحثا ً عن العمل ،وعدم توفر الس�بل القانونية للعثور على س�كن
يس�تطيعون دفع تكاليفه ،وتأثير س�نوات اإلهم�ال أو حتى التواطؤ من جانب المس�ؤولين
الفاسدين في خلق مثل تلك العشوائيات والمستوطنات غير الرسمية.

1

ومن المهم للغاية أن تجد الس�لطات حلوال ً مستدامة لألش�خاص الذين يفتقرون إلى ضمان
الحي�ازة القانون�ي .إذ أن تدخ�ل الدولة يجب أن يؤدي إلى تحس�ين أوضاعه�م ،وليس إلى
ترديه�ا .وبموجب القانون الدول�ي ،ينبغي ا ِّتباع العملية الواجبة قب�ل تنفيذ عمليات اإلخالء
بغض النظر ع َّم إذا كان لدى األش�خاص المعنيين مطالب شرعية في األرض التي يشغلونها
أو المن�زل الذي يس�كنون فيه .وفي حالة فش�ل الس�لطات في إيجاد حلول مالئمة لس�كن
األشخاص الذين سيتم إخالؤهم ،باإلضافة إلى الضرر الذي قد يتسبب به ذلك بفقدان العمل
واالس�تثمار في المنازل والرعاية الصحية والتعليم ،فإنها يمكن أن ترغم الناس على العيش
في أوضاع خطيرة على نحو متزايد والتع ُّرض لعمليات إخالء متكررة.
ويلقي هذا الدليل الضوء على بعض الخطوات التي يتعين على السلطات اتخاذها من
أجل منع وقوع عمليات اإلخالء القسري وحماية الحق في الحصول على سكن الئق.
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الحق في السكن المالئم
«يجب أال ُيفسر الحق في السكن المالئم بالمعنى الضيق
والمقيَّد على أنه مجرد سقف يقي رأس اإلنسان ،أو ُينظر
إلى المأوى على أنه مجرد سلعة حصرية ،وإنما يجب أن
ُينظر إليه على أنه يعني الحق في العيش في مكان ما
بأمان وسالم وكرامة».

2

لجن��ة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادي��ة واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام :4
الحق في السكن المالئم 13 ،ديسمبر/كانون األول  ،1991الفقرة .7

إن حكومات العالم جميعا ً أطراف في واحدة أو أكثر من المعاهدات الدولية لحقوق اإلنس�ان
التي تكفل الحق في الحصول على سكن الئق.
ويعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المعاهدة الرئيسية
المتعلقة بالحق في الس�كن المالئم .فالمادة  1.11من العه�د المذكور تنص على أن جميع
الدول األطراف فيه يجب أن «تق َّر بحق كل ش�خص في مس�توى معيش�ي كاف له وألسرته،
يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى ،وبحقه في التحسين المتواصل لظروفه
ً
معترفة باألهمية
المعيشية .وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق،
األساسية للتعاون الدولي القائم على التراضي الحر».
ومن الجدير بالذكر أن لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
(لجنة األمم المتحدة) هي هيئة مؤلفة من خبراء مس�تقلين يتمتعون بصالحية تفس�ير العهد
الدولي ومراقبة تنفيذه من قبل الدول األطراف .وتقدم اللجنة تفس�يرا ً معتَمدا ً لحقوق اإلنسان
في العه�د الدولي من خالل وثائق تدع�ى «التعليقات العامة» .وقد ض َّمنت اللجنة تفس�يرها
لمضمون الحق في السكن المالئم والتزامات الدول في التعليق العام رقم ( 4المتعلق بالحق في
السكن المالئم) والتعليق العام رقم ( 7المتعلق بعمليات اإلخالء القسري).
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كم�ا يحظى الحق في الس�كن المالئ�م بالحماي�ة بموجب العديد م�ن المعاه�دات الدولية
واإلقليمية لحقوق اإلنس�ان ،ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس�ية،
1
واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

يتعين على كافة أجهزة الدولة التق ُّيد
بااللتزامات الدولية

2

عندم�ا تصبح دولة ما طرفا ً في أي�ة معاهدة دولية ،فإنها تصبح ملزم�ة قانونيا ً باإليفاء

بالتزاماته�ا بموجب تلك المعاهدة ،بم�ا في ذلك من خالل تنفيذ معايي�ر المعاهدة على
أي من أجهزتها (أش�خاصا ً أم
المس�توى الوطن�ي .وتتحمل الدولة المس�ؤولية إذا ق�ام ٌّ
كيانات) في أيٍّ من أقسامها (الحكومات المركزية أو اإلقليمية أو المحلية) بعمل ال يتسق
مع التزاماتها الدولية .وينطبق ذلك بشكل متساو على أي شخص يتصرف كوكيل للدولة
أو بناء على تعليماتها .وال يجوز للدولة اس�تخدام أحكام في القانون المحلي لتبرير عدم
اإليف�اء بالتزاماتها التي تن�ص عليها المعاه�دات الدولية .فعلى س�بيل المثال ،ال يجوز
للحكوم�ات أن تقول إنها غير مس�ؤولة عن أفعال بلدياتها التي تنتهك الحق في الس�كن
المالئم بسبب وجود نظام فدرالي في البالد.
ولذا ،فإنه ،بغض النظر عن نوع النظام القانوني في البالد أو الطريقة التي يتم بها تقسيم
المس�ؤوليات بين الس�لطات المركزية والمحلية ،إذا لم يتقي�د أي موظف عمومي أو وكيل
للدول�ة بااللتزامات القانوني�ة الدولية لحقوق اإلنس�ان المتعلقة بالس�كن المالئم ،تكون
الحكومة مسؤولة عن انتهاك القانون الدولي ويمكن إخضاعها للمساءلة بسبب ذلك.
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االلتزامات بموجب الحق
في السكن المالئم
يتعين على الحكومات احترام الحق في السكن المالئم وحمايته واإليفاء به.
وك�ي تحترم الحكومات الحق في الس�كن المالئم ،يجب أال تتدخل في ظروف س�كن الناس
بدون ا ِّتباع اإلجراءات الواجبة ،وأال تنفذ عمليات إخالء قسري.

2

وعلى عاتق الموظفين العموميين يقع واجب حماية الناس من أي تدخل في حقوقهم من أي
طرف ثالث ،من قبيل مالكي األراضي والش�ركات .إن عمليات اإلخالء القسري تشكل انتهاكا ً

للح�ق في الس�كن المالئم ويج�ب منعها في الممارس�ة العملية وحظره�ا بموجب القانون
الوطني .ويتعين على الحكومات ُّ
سن قوانين تنص على حظر عمليات اإلخالء القسري ،ومنع
التمييز الذي يمارسه مالكو األراضي ،وتنظيم شروط اإليجار والسكن.
كما يتعين عليها اتخاذ خطوات ملموسة ومستهدِفة بغية تحسين مستوى السكن والظروف
المعيشية لجميع الناس وفي أسرع وقت ممكن ،وذلك بما يتناسب مع الموارد المتاحة.
ومن أج�ل اإليفاء بااللتزامات الدولية ،يج�ب أن تعتمد الحكومات كافة التدابير التش�ريعية
واإلداري�ة والقضائية والدعائية والمتعلقة بالموازن�ة وغيرها من التدابير الضرورية إلحقاق
الحق في الس�كن المالئم للجميع .كما ينبغي وضع وتنفيذ السياس�ات والبرامج التي تؤدي
إلى زيادة إمكانية الحصول على الس�كن المالئم للجميع ،وتحس�ين مستوى ظروف السكن
في البالد.
وف�ي الح�د األدنى ،يجب أن تعط�ي الحكوم�ات األولوية لحصول كل ش�خص على
المس�توى األساسي للس�كن ،وذلك بمنع ظاهرة التش�رد والتصدي لها .كما يتعين على
الحكوم�ات والموظفي�ن العموميين ،أثناء تنفي�ذ مهماتهم ،إعطاء األولوي�ة للجماعات األقل
حظا ً عند تخصيص الموارد ،وضمان حق الناس في المش�اركة في القرارات التي تؤثر على
حياتهم وفي التش�اور معهم .وفي حالة انتهاك أيٍّ من هذه الحقوق ينبغي تحقيق اإلنصاف
الفعال للضحايا.
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يتعين على الحكومات تنفيذ التدابير التالية فورا ً
4

4

2

4

4

4

4

4

4

10

االعت�راف بالحق في الس�كن المالئم وحمايته بصفته حقا ً قانوني�ا ً قابالً للتنفيذ عن
طريق المحاكم.
ضم�ان أن يتمت�ع كل ش�خص بالحد األدنى من مس�توى أم�ن الحي�ازة القانوني،
والحماية من عمليات اإلخالء القسري.
اعتم�اد وتنفيذ قانون ينص عل�ى حظر عمليات اإلخالء القس�ري ويحدد الضمانات
التي ينبغي االلتزام بها قبل تنفيذ أية عملية إخالء.
حظ�ر التميي�ز ،بما فيه الفص�ل العنصري والتميي�ز ضد المرأة في مجال الس�كن،
والتصدي له.
إنشاء آليات فعالة لمراقبة أوضاع السكن في البالد .وينبغي أن تحدد هذه اآلليات هوية
األشخاص الذين يفتقرون إلى الحد األدنى من ضمان الحيازة القانوني ،واألشخاص
المشردين الذين يعيشون في سكن غير الئق ،والفئات التي تواجه العقبات األكبر في
طريق إحقاق حقها في الس�كن المالئم .ويجب أن تتصرف الحكومات بناء على هذه
المعلومات ،وأن تقوم بتحديثها بشكل منتظم بهدف تقدير سر العمل.
ضم�ان أن تعطي جمي�ع البرامج والم�وارد المخصصة المتعلقة بالس�كن األولوية
لألشخاص الذين يعيشون في الظروف األكثر تردِّياً.
إعطاء األولوية لتقديم الخدمات األساس�ية ،ومنها المستويات األساسية الدنيا للمياه
الصالحة والتمديدات الصحية.
مراجع�ة وتعديل القواعد واألنظمة الخاصة ببناء المس�اكن وتخطيطها لتعزيز حق
الس�كن للجميع ومحاولة تس�هيل ،وليس تصعيب ،قيام األش�خاص الذين يعيشون
تحت نير الفقر ببناء منازلهم أو صونها.
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ضمان أن تكون تكاليف الس�كن والمواد الالزمة لبناء المنازل مقبولة ويمكن دفعها،
وخاصة بالنسبة لألشخاص األشد فقراً.
اتخ�اذ تدابي�ر لضم�ان إمكانية دفع تكاليف الس�كن ،م�ن قبيل األنظم�ة المتعلقة
بمستويات اإليجار وغيرها من التكاليف المتصلة بالسكن ،وضمان أال تؤدي الزيادات
في اإليجارات والرهون وغيرها من أشكال تمويل اإلسكان إلى تهديد قدرة األشخاص
على تلبية احتياجاتهم.

2

اعتماد سياس�ة إسكان تعطي األولوية لتحقيق المس�توى األساسي للسكن للجميع،
وتحدد أهدافا ً لتحس�ين ظروف الس�كن بش�كل تدريجي وفي وقت محدد ،وضمان
مشاركة الناس ،والسيما الجماعات األكثر ضعفاً ،في صياغة هذه االستراتيجية.
وضع معايير تكفل أن يكون السكن «الئقاً» ،وتحديد شروط صالحية السكن وموقعه
وتوفر الخدمات فيه والمرافق والبنية التحتية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
إنش�اء آلي�ات فعالة لمراقبة جميع الس�لطات ،على المس�تويين الوطن�ي والمحلي،
لضمان أن تكون أفعالها متوافقة مع االلتزامات الدولية للدولة المعنية.
ضم�ان تمكين األش�خاص من المش�اركة في القرارات التي س�تؤثر عل�ى حياتهم
والتشاور معهم بشأنها.
تحقيق اإلنصاف الفعال وجبر الضرر لجميع األش�خاص الذين تم انتهاك حقهم في
السكن المالئم ،بما في ذلك من خالل اللجوء إلى المحاكم حيثما كان ذلك ضرورياً.
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عمليات اإلخالء القسري
«إن عمليات اإلخالء القسري تزيد من شدة عدم المساواة
تمس دائماً
والصراع االجتماعي والفصل و«العزل» ،وهي ُّ
ً
شرائح المجتمع األفقر واألضعف اجتماعياً واقتصاديا واألكثر
تهميشاً ،وخاصة النساء واألطفال واألقليات والشعوب
األصلية».
المبادئ األساس��ية والمبادئ التوجيهي��ة المتعلقة بعمليات اإلخ�لاء والترحيل بدافع التنمية،
الفقرة 7

3

تعريف اإلخالء القسري
ُيع َّرف اإلخالء القس�ري بأنه «نقل األفراد واألس�ر و/أو المجتمعات المحلية ،بشكل دائم أو
مؤقت وضد مش�يئتهم ،من البيوت و/أو األراضي التي يش�غلونها دون إتاحة سبل مناسبة
للحماية القانونية أو غيرها من الضمان�ات» 2.وذكرت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافية أن حاالت اإلخالء القس�ري ال تتس�ق مع أح�كام العهد
الدولي ،3وأكدت على أن الدولة «يجب أن تمتنع عن تنفيذ عمليات اإلخالء القسري ،وأن تكفل
4
تطبيق القانون على عمالئها أو األطراف الثالثة الذين ينفذون عمليات اإلخالء».
واعتب�رت اللجنة أن ضمان الحيازة القانوني عنصر حاس�م في تحديد مدى مالءمة
الس�كن ،وذكرت أن «الضمان القانوني لشغل المسكن يتخذ أش�كاال ً مختلفة ،منها اإليجار
(العام والخاص) واإلس�كان التعاوني ،وشغل المس�كن من قبل مالكه ،واإلسكان في حاالت
الطوارئ ،واالس�تيطان غير الرس�مي ،بما ف�ي ذلك االس�تيالء على األراض�ي أو العقارات،
وبصرف النظر عن نوع ش�غل المس�كن ،ينبغي أن يتمتع كل ش�خص بدرجة من األمن في
ش�غل المس�كن تكفل له الحماية القانونية من اإلخالء القسري ومن المضايقة وغير ذلك من
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التهدي�دات .ولذلك ينبغي لل�دول األطراف أن تتخذ تدابير فورية ترم�ي إلى توفير الضمان
القانوني لش�غل المس�كن بالنس�بة إلى األش�خاص واألس�ر الذين يفتقرون حاليا ً إلى هذه
5
الحماية ،وذلك من خالل تشاور حقيقي مع األشخاص والجماعات المتأثرة».
وباإلضاف�ة إلى ذل�ك ،فقد ذكرت لجن�ة األمم المتحدة لحق�وق اإلنس�ان أن عمليات اإلخالء
القس�ري مخالفة للمادة  17من العه�د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس�ية ،التي
تن�ص على احترام الحق في الحماية من المس�اس القس�ري أو غي�ر القانوني بخصوصية
الشخص أو أسرته أو منزله 6.كما اعتبرت عمليات اإلخالء القسري مخالفة لالتفاقية الدولية
للقض�اء عل�ى جميع أش�كال التمييز العنص�ري ،واتفاقية األم�م المتحدة لحق�وق الطفل،
واتفاقي�ة األمم المتحدة للقضاء على جميع أش�كال التمييز ضد الم�رأة .وذكرت لجنة األمم
المتح�دة لمناهض�ة التعذيب في قضية هايري�زي جمايل ضد يوغسلافيا  7أنه في ظروف
معينة قد تصل عمليات اإلخالء القس�ري إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة ،وتشكل انتهاكا ً للمادة  16من االتفاقية.

3

كم�ا اعترف�ت لجنة األمم المتح�دة لحقوق اإلنس�ان بأن عمليات اإلخالء القس�ري
8
تشكل انتهاكا ً صارخا ً لطائفة من حقوق اإلنسان ،وال سيما الحق في السكن المالئم.
وق�د قام المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالس�كن المالئم ،وهو خبير مس�تقل يتمتع
بصالحية تقديم تقارير ومش�ورة ومس�اعدة تقنية إل�ى الحكومات فيم�ا يتعلق بالحق في
الس�كن المالئ�م ،بوض�ع المبادئ األساس�ية والمب�ادئ التوجيهية بش�أن عملي�ات اإلخالء
والترحيل بدافع التنمية .وتعكس هذه المبادئ التوجيهية المعايير الحالية والوالية القضائية
على قضية اإلخالء القس�ري 9.وتبيِّن هذه المبادئ بالتفصيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها
قبل وقوع عمليات اإلخالء وأثناءها وبعدها ،وذل�ك لضمان االلتزام بالقانون الدولي لحقوق
اإلنسان .وفي الوقت الذي تركز المبادئ األساسية على عمليات اإلخالء والترحيل الناجمة عن
مش�اريع التنمية الواس�عة النطاق ،والتي تؤثر على أعداد كبيرة من الناس ،فإن اإلرش�ادات
التي تتضمنها تعتبر مفيدة في كافة أنواع اإلخالء.
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الضمانات القانونية لمنع عمليات اإلخالء القسري
بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنس�ان ،ال يجوز تنفيذ عمليات اإلخالء إال كملجأ أخير وبعد
استكش�اف كافة البدائل الممكنة بالتشاور الحقيقي مع األش�خاص المتضررين .وال يجوز
تنفيذ عمليات اإلخالء إال بعد وضع الضمانات اإلجرائية والقانونية المناس�بة ،من قبيل توفير
المتطلبات التالية لألشخاص االمتضررين:

3

n

إتاحة فرص التشاور الحقيقي.

n

إشعار بمهلة كافية ومعقولة قبل بدء عملية اإلخالء.

n

توفير معلومات بش�أن عملية اإلخالء المقترحة وحول الغرض البديل الذي س ُيس�تخدم
من أجله المسكن أو األرض؛ وينبغي توفير هذه المعلومات في وقت معقول.

n

حضور الموظفين الحكوميين أو ممثلوهم خالل عملية اإلخالء.

n

تحديد هوية كل َمن يتولى تنفيذ عملية اإلخالء.

n

ضمان عدم تنفيذ عمليات اإلخالء في األحوال الجوية السيئة أو أثناء الليل.

n

اإلنصاف القانوني.

n

المساعدة القانونية لألشخاص المحتاجين لها من أجل طلب اإلنصاف من المحاكم.

ً
عرض�ة النتهاكات أخرى
ويتعين عل�ى الحكومات ضمان أال يصبح أحد مش�ردا ً أو
ً
نتيجة لعملية اإلخالء ،ودفع تعويضات لألشخاص عن خسائرهم ،كما
لحقوق اإلنس�ان
يتعين عليها توفير سكن بديل الئق لألشخاص الذين ال يستطيعون توفيره ألنفسهم.
وينبغ�ي دفع التعويضات وتوفير الس�كن البدي�ل ،بما في ذلك إعادة التوطي�ن ،قبل تاريخ
اإلخالء .ويج�ب أن تكون جميع تدابير إعادة التوطين ،من قبيل بن�اء المنازل وتوفير المياه
والكهرباء والتمديدات الصحية وبتاء المدارس وش�ق الطرق وتخصيص األراضي والمواقع،
10
متسقة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
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وتنطبق هذه المتطلبات على جميع حاالت اإلخالء بغض النظر عما إذا كان األش�خاص الذين
تم إخالؤهم مستأجرين أو مالكين أو يشغلون األرض أو المسكن ذي الصلة ،بمن فيهم أولئك
الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية.
ويقع على عاتق الموظفين العموميين واجب ضمان اتساق جميع عمليات اإلخالء،
بما فيها تلك التي تأمر بها المحاكم أو ينفذها فاعلون خاصون ،مع هذه الضمانات،
وفي حالة عدم اتساقها ،ينبغي ضمان حصول الضحايا على إنصاف فعال.
وقد أك�دت لجنة األمم المتح�دة المعني�ة بالحقوق االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافية أن
الحكومات يجب أن تس� َّن قوانين تحظر اإلخالء القس�ري ،وقالت إن مثل هذه القوانين يجب
أن تتضمن التدابير التالية( :أ) ُتوفر لشاغلي المساكن واألراضي أكبر قدر ممكن من الضمان
لش�غلها( ،ب) تتفق م�ع أحكام العه�د الدولي( ،ج) يك�ون الغرض منه�ا المراقبة الدقيقة
للظروف التي قد تجري في ظلها عمليات اإلخالء ،كما يجب أن تنطبق هذه التش�ريعات على
جميع الموظفين الخاضعين لسلطة الدولة ولمساءلتها» .وتضيف لجنة األمم المتحدة قائلة:
«ولذا فإنه يتعين على الدول األطراف اس�تعراض التش�ريعات والسياس�ات ذات الصلة كي
تضمن توافقها مع االلتزامات الناشئة عن الحق في السكن المالئم ،كما يتعين عليها إلغاء أو
11
تعديل أية تشريعات أو سياسات تكون متعارضة مع متطلبات العهد الدولي».

3

إن القان�ون الدولي لحقوق اإلنس�ان يق ُّر بأنه يجوز للس�لطات تنفيذ عمليات إخالء بش�كل
مش�روع في ع�دد من الحاالت ،من قبي�ل الحاالت التي ال يدفع فيها األش�خاص بدل اإليجار
بشكل مستمر ،أو عندما تكون أرض معينة عنصرا ً أساسيا ً في مشروع يخدم مصلحة عامة
كب�رى .وإن عمليات اإلخلاء التي ُتنفذ وفقا ً للقان�ون والمعايير الدولية لحقوق اإلنس�ان ال
تش�كل نوعا ً من اإلخالء القس�ري .ومع أنه ينبغي تجنب اس�تخدام القوة ،فإن حظر عمليات
اإلخالء القس�ري ال ينطبق على جميع عملي�ات اإلخالء التي ُتنفذ بالق�وة مادامت هذه القوة
المس�تخدمة متوافقة مع القانون الدولي .وهذا يعني أنه ال يجوز اس�تخدام القوة إال كملجأ
أخير وعند الضرورة القصوى .ويجب أن تكون القوة المس�تخدمة متناس�بة ومعقولة .ومن
هن�ا فإنه إذا و َّفرت أية حكوم�ة كافة الضمانات القانونية الضروري�ة ،فإن عملية اإلخالء لن
تصل إلى حد اإلخالء القسري.
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ضمان توا ُفق عمليات اإلخالء
مع المعايير الدولية
«يتعين على الدول أن تضمن عدم حصول عمليات اإلخالء إال
في ظروف استثنائية .ويلزم أن يكون لتلك العمليات مبرر
كامل نظرا ً ألثرها الوخيم على طائفة واسعة من حقوق
اإلنسان المعترف بها دولياً».
المبادئ األساس��ية والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة المتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل
بدافع التنمية ،الفقرة .21

المساواة وعدم التمييز

4

يجب أن تكفل الس�لطات أال تؤدي عمليات اإلخالء وجميع العملي�ات المرتبطة بها ،بما فيها
إع�ادة التوطين ،إلى خلق أنماط من التمييز وانعدام المس�اواة على أس�اس نوع الجنس ،أو
زيادة حدة تلك األنماط.
أثناء قيام السلطات بتخطيط المشاريع أو النظر في عمليات اإلخالء ألي غرض من األغراض،
فإنه�ا يجب أن تقدِّر ما إذا تع َّرض�ت فئات معينة من الناس لخطر اإلخلاء أكثر من غيرها،
أو تأثرت بعمليات اإلخالء بش�كل غير متناس�ب .فعلى س�بيل المثال ،ربما يكون عدد أفراد
جماع�ات إثني�ة معينة أكبر من غيرهم ممن يعيش�ون في مس�توطنات غير رس�مية أو في
أوضاع يفتقرون فيها إلى ضمان الحيازة القانوني بسبب أنماط تاريخية من التمييز .ويجب
أن تتصدى الس�لطات لألس�باب الجذرية لهذا األمر ،بما في ذلك من خالل تصحيح الثغرات
الواردة في القوانين أو السياسات ،واتخاذ تدابير إيجابية لمكافحة التمييز وتحسين مستوى
ضمان الحيازة القانوني لدى تلك الفئات.
كما يتعين على الس�لطات المحلية وغيرها أن تكفل القي�ام بكافة العمليات المرتبطة باإلخالء
بطريقة ال تنطوي على تمييز ،وتعزيز المس�اواة في نوع الجنس .وينبغي أن يحصل الجميع
عل�ى الحق في التش�اور واإلنص�اف القانوني والتعوي�ض وإعادة التوطين ب�دون تمييز .إن
القانون الدولي لحقوق اإلنسان يحظر بشكل صارم التمييز بسبب العنصر أو األصل العرقي أو
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االنتماء إلى األقليات أو السكان األصليين ،أو نوع الجنس أو الدين أو اللغة أو األصل الوطني أو
االجتماعي أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء ،أو وضع العائلة أو الميالد أو الميول الجنسية
أو هوي�ة النوع االجتماعي أو الملكية أو مكان اإلقامة (الذي يش�مل ضم�ان الحيازة القانوني
كذلك) ،أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو العمر أو اإلعاقة أو الحالة الصحية.
ويجب أن تتخذ الس�لطات تدابير إضافية للوصول إلى الفئات التي قد تواجه صعوبات أكبر
في المش�اركة في عملي�ات اإلخالء والعملي�ات المرتبطة بإعادة التوطين (وقد تش�مل هذه
الفئات النساء أو المسنين أو المعوقين أو األشخاص الذين ينتمون إلى فئات عرقية معينة).
وربم�ا تحتاج الس�لطات إلى اتخاذ تدابي�ر محددة خاص�ة بالوصول إلى أوس�ع قطاعات
المجتمع وبالمعلوم�ات المص َّممة للوصول إلى تلك الفئات ،ومنه�ا عقد اجتماعات منفصلة
بحس�ب الضرورة ،وضمان دعمها وتش�جيعها على المش�اركة في كافة العمليات المرتبطة
باإلخالء وإعادة التوطين.
كما يج�ب أن تكفل الس�لطات المحلي�ة مراع�اة االحتياجات المح�ددة للفئ�ات األقل حظا ً

والتصدي في السكن البديل أو عند إعادة التوطين .وينبغي توزيع أية عقود أو حقوق ملكية
أو منافع في مواقع إعادة التوطين بش�كل يكفل المس�اواة وع�دم التمييز ،وذلك بضمان أن
تكون النس�اء م�ن المنتفعات على قدم المس�اواة مع الرجال .وباإلضاف�ة إلى ذلك ،يجب أال
تؤدي مواقع إعادة التوطين إلى إدامة التمييز أو إلى الفصل العنصري.

4

اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتج ُّنب عمليات اإلخالء أو
تقليصها إلى أدنى حد ممكن
تؤدي عمليات اإلخالء إلى إحداث خلل في حياة األفراد والمجتمعات .فعندما يخسر المرء منزله
فإنه غالبا ً ما ُيحرم من بيئته المألوفة وحيِّه وشبكته االجتماعية وفرص العمل المتاحة له .كما
يحدث خلل في إمكانية حصوله على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة.
و ُيطلب من الس�لطات اتخاذ كاف�ة التدابير الممكنة لتقليل عمليات اإلخلاء إلى الحد األدنى
أو تجنبه�ا .ويج�ب أن تق�وم بعملية تش�اور حقيقي مع جمي�ع األش�خاص المتضررين،
واستكش�اف كافة البدائل المجدية .فعلى سبيل المثال ،عندما ُيراد تنفيذ عملية إخالء بسبب
عدم دفع اإليجار ،فإن المش�اورات ربما تس�فر عن التوصل إلى اتفاق يس�مح لألش�خاص
بمزيد من الوقت لدفع مستحقاتهم .وعندما ُيراد تنظيم عمليات إخالء ألن الناس يعيشون في
مسكن غير آمن ،فإنه ربما يكون من الممكن ترميم الممتلكات بدال ً من هدمها.
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ومهما تكن الحالة ،فإن الس�لطات يجب أن تستكش�ف بدائل لإلخالء وأن تتيح لألش�خاص
المتضرري�ن فرصة اقتراح بدائ�ل ممكنة كذلك (أنظر الش�رط المتعلق بعمليات التش�اور
الحقيقي أدناه).
وعندم�ا تخطط الس�لطات إلقامة مش�اريع ربما ينتج عنه�ا عمليات إخلاء ،فإنها يجب أن
تتدخل لضمان أن ُيجري المسؤولون عن المشروع تقييما ً لجميع المواقع المحتملة من حيث
تأثيرها على الناس الذين يعيشون فيها أو بالقرب منها .فإذا كانت هناك عدة مواقع مالئمة،
فإن األفضلية يجب أن تعطى للمواقع التي يمكن باختيارها تجنب عمليات اإلخالء أو تقليلها
إلى الحد األدنى.
ويج�ب أن تكون الس�لطات قادرة على إظهار أنها قامت باستكش�اف كافة المواقع إلنش�اء
مش�روع معين عليها ،وتقييم التأثيرات المحتملة عل�ى الناس ،واختيار الموقع النهائي على
أساس تجنب عمليات اإلخالء أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن.
وتوض�ح المب�ادئ التوجيهية لألم�م المتحدة المتعلق�ة بعمليات اإلخالء أن�ه «ينبغي للدول
أن تستكش�ف بصورة تامة جميع البدائ�ل الممكنة لإلخالء .ويحق لجمي�ع الفئات المتأثرة
واألش�خاص المتأثرين ،بمن فيهم النس�اء والس�كان األصليون واألش�خاص ذوو اإلعاقات
وغيرهم مم�ن ينوبون عنهم في االطالع على المعلومات ذات الصلة والتش�اور والمش�اركة
بصورة تامة في جميع مراحل العملية واقتراح البدائل التي يتعين على السلطات النظر فيها
12
حسب األصول».

4

إجراء عملية تشاور حقيقي
لقد اعتبرت لجنة األمم المتحدة المعينة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن إجراء
«تش�اور حقيقي» مع األش�خاص المتضررين يشكل ضمانة أساس�ية للحماية من عمليات
اإلخالء القس�ري .وقد أك�دت لجنة األمم المتحدة على أن «تكفل ال�دول األطراف ،قبل القيام
بأية عمليات إخالء ،وخاصة ما يتعلق منها بجماعات كبيرة ،أن يتم استكشاف جميع البدائل
المجدية بالتش�اور مع المتضررين بغية الحؤول دون اس�تخدام الق�وة ،أو على األقل ،بغية
التقلي�ل من هذه الضرورة إل�ى الحد األدن�ى» 13.ويتعين على الس�لطات المحلية أن تعتمد
ه�ذه الضمانة منذ بدء التخطي�ط لعملية اإلخالء إلى أن تتم إعادة توطين جميع األش�خاص
المعنيين.
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ويكتس�ي إجراء التشاور أهمية كبرى ألس�باب عدة؛ إذ يمكن لألشخاص المتضررين اقتراح
بدائل ربما تفي باحتياجات الطرفين وتساعد على تجنب عمليات اإلخالء أو التقليل منها إلى
أدنى حد ممكن .كما أن عملية التش�اور يمكن أن تس�اعد على تجنب استخدام القوة كليا ً أو
التقليل من اس�تخدامها إلى أدنى حد ممكن في حالة المضي ُقدما ً في عمليات اإلخالء وعلى
إيف�اء عملية إع�ادة التوطين باحتياجات المجتم�ع المتضرر .وفي الوقت ال�ذي قد يبدو أن
المش�اورات تؤدي إلى تأخير العملية أو يترتب عليها تكاليف مالية ،فإنها في األجل الطويل
يمكن أن تكفل تنفيذ مش�روع ما بطريقة أكثر اقتصادية (والس�يما إذا أخذنا في الحس�بان
التكالي�ف االجتماعية المخفية ،من حيث فقدان العم�ل والغذاء والمدارس والرعاية الصحية
وغيره�ا) ،مع تقليص عدم المس�اواة والن�زاع االجتماعي والفصل إلى أدن�ى حد ممكن في
الوقت نفسه.

توفير المعلومات الكاملة والدقيقة في الوقت المحدد
إن توفي�ر معلوم�ات كامل�ة ودقيقة في الوقت المحدد أمر أساس�ي لمش�اركة األش�خاص
المتضررين بش�كل فعال في أية عملية تشاور .وينبغي تزويد المتضررين من عملية اإلخالء
المقترحة بمعلومات كاملة حول المسائل التالية:
n

4

عملي�ة اإلخالء المقترحة وأس�باب اإلخالء واالس�تخدام المز َمع للأرض أو الملكية بعد
اإلخالء.

n

خيارات التعويض والسكن البديل التي س ُتقدَّم ،باإلضافة إلى االستثناءات.

n

بدائل عمليات اإلخالء التي نظرت فيها السلطات.

n

كيف سيتم تنفيذ عمليات اإلخالء وإعادة التوطين ،بما في ذلك أسماء الفاعلين الخاصين
والعامين المشاركين وتفاصيل أدوارهم ومسؤولياتهم.

n

ف�رص الطعن ف�ي القرارات أو في أيٍّ م�ن جوانب عملية اإلخالء أم�ام الهيئات اإلدارية
والمحاكم.

n

األه�داف واألس�لوب واإلط�ار الزمن�ي لعملي�ة التش�اور (بما ف�ي ذلك فرص إش�راك
مختل�ف الفاعلين الذين ُيحتمل انخراطهم في العملية) ،والفرصة المتاحة لألش�خاص
المتضررين لتقديم اقتراحات تتعلق بزيادة فعالية العملية.
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n

ويج�ب أن تتأكد الس�لطات من أن المعلوم�ات المتوفرة متاحة لجميع أف�راد المجتمع
ً
كتابة وباللغة المحلية أو
المتضرر ،وليس لممثليه فحس�ب .كما يجب توفير المعلومات
بلغة المجتمع المتضرر وبطريقة تس�مح لجميع فئات المجتمع – بمن فيهم األشخاص
الذين ال يجيدون القراءة – بالمش�اركة الفعالة في عملية التش�اور .فعلى سبيل المثال،
يتعين على الس�لطات ،حيثما يكون ذلك ضرورياً ،توفير المعلومات من خالل البيانات
العامة عبر التلفزيون واإلذاعة واالجتماعات العامة ومجموعات التركيز.

وكم�ا أوضحنا آنفاً ،فإن الس�لطات ربم�ا تحتاج إلى اتخ�اذ تدابير إضافي�ة لضمان وصول
المعلومات التي توفرها إلى جميع الفئات التي تواجه صعوبات أكبر في االنخراط في العملية.

العمل مع األطراف المتضررة
ينبغي أن ُيتاح لكل ش�خص متضرر من عملية اإلخالء المقترح�ة الوقت والفرصة الكافييْن
للتفكير والمناقشة وإثارة بواعث القلق وإبداء المالحظات المتعلقة بعملية اإلخالء والخطط
المتصل�ة به�ا ،بما في ذل�ك التعويضات وإع�ادة التوطي�ن .كما ينبغي تمكين األش�خاص
المتضررين من المش�اركة بص�ورة جماعية ،من خالل ممثليهم المنتخبي�ن ،إذا كان لديهم
ممثل�ون ،أو في مجموعات صغيرة أو بصورة فردية .كما يج�ب إتاحة الفرصة لهم القتراح
بدائل مجدية لإلخالء .ويتعين على الس�لطات أن تس�مح للناس ،فردي�ا ً وجماعياً ،بالتماس
المعلوم�ات اإلضافي�ة وتلقي الردود على أية أس�ئلة تنش�أ من المعلومات الت�ي ُقدمت لهم.
وينبغ�ي أن تعق�د اجتماعات عامة ،تق�دم فيها المعلوم�ات وتتيح الفرصة لطرح األس�ئلة
واقتراح البدائل لعمليات اإلخالء والطعن في أية قرارات اتخذتها السلطات .كما يجب السماح
للمنظم�ات والمحامين الذين يعملون مع المجتمعات المتض�ررة بحضور تلك االجتماعات.
ويتعين على السلطات نشر أخبار االجتماعات واالحتفاظ بسجالتها .وينبغي إتاحة الفرصة
للناس لالطالع على تلك السجالت والطعن فيها.

4

وبالنس�بة للمش�اريع ذات الجوانب التقنية الت�ي يمكن أن تلحق الض�رر بالناس (من قبيل
إنش�اء المصانع التي قد تس�بب التلوث بالقرب من منازل الس�كان الحالي�ة أو مواقع إعادة
التوطي�ن المقترحة) ،فإن من المهم مس�اعدتهم على الفهم التام لآلث�ار المحتملة والتدابير
المقترحة الرامية إلى تخفيف وطأتها عليهم .إن مثل تلك التفاصيل التقنية وآثارها المحتملة
ومخاطرها وكيف س�يتم التعامل معها يجب أن تصل إلى المتضررين بطريقة واضحة وأن
تكون في متناولهم .وربما تحتاج الس�لطات إلى تقديم مش�ورة مستقلة ،فنية أو قانونية أو
غيرها من أش�كال المشورة ،إلى األشخاص لمساعدتهم خالل العملية كي يكونوا على دراية
تامة بحقوقهم وخياراتهم ،بما في ذلك قدرتهم على الطعن في العملية.
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وف�ي الحاالت التي قد تكون فيه�ا مجموعات كبيرة من الناس مع َّرض�ة لخطر اإلخالء ،فإن
الس�لطات غالب�ا ً ما تفض�ل العمل مع ممثل�ي المجتمع .وفي ه�ذه الحالة ،يج�ب أن تكفل
الس�لطات أن يتم اختيار الممثلين من قبل المجتمع ،وأن يك�ون هؤالء مخ َّولين بتمثيله ،وأن
ثمة عملية شاملة يمكن للممثلين من خاللها تقديم تقارير إلى جميع األشخاص المتضررين،
وطل�ب المزيد من المالحظات واآلراء بش�أن المقترحات .وال يجوز للس�لطات تأخير عملية
توفير المعلومات لهؤالء الممثلين وإجراء التش�اور معهم ،ويج�ب عليها أن تعقد اجتماعات
عامة ،حيث ُتتاح للناس فرصة تل ِّقي المعلومات بصورة مستقلة.
وغالب�ا ً ما يكون من الض�روري عقد اجتماعات مصغ�رة مع الفئات الت�ي تواجه صعوبات
معينة في االنخراط في العملية ،من قبيل التمييز داخل المجتمع أو حيثما توجد توترات بين
مختلف جماع�ات المصالح المختلفة (من قبيل المس�تأجرين ومالكي األرض) .وفي جميع
الحاالت يجب أن تقوم الس�لطات بتقييم احتياجات الفئات األكثر ضعفاً ،وضمان أال تنطوي
العملية على تمييز .وقد ال تناس�ب حلول إعادة التوطين المطروحة كل شخص ،وقد تضطر
ً
استجابة لالحتياجات
السلطات إلى النظر في طائفة من خيارات التعويض وإعادة التوطين
المختلفة .فعلى س�بيل المثال ،قد يقبل مالكو األرض بالتعويضات ،ولكن المس�تأجرين قد
يطلبون دعما ً لتأمين مس�اكن بديلة الئقة .وإذا لم يكونوا قادرين على دفع تكاليف الس�كن
بأنفسهم ،فإنهم قد يحتاجون إلى دعم مالي لدفع تكاليف اإليجار ،أو الحصول على مساكن
مخصص�ة للفئ�ات المتدنية الدخ�ل .ولذا فإن م�ن المهم للغاي�ة أن ِّ
تمكن عملية التش�اور
الس�لطات من العمل مع الفئات المستضعفة ،وأن تش�ارك هذه الفئات في العملية على قدم
المساواة ،وأن يتم تحديد احتياجاتها والتصدي لها خالل مختلف مراحل هذه العملية.

4

المقدمة من األطراف المتضررة
النظر في االقتراحات البديلة
َّ
قبل اتخاذ قرار بش�أن عملي�ة إخالء معينة ،يجب على الس�لطات أن تنظر في جميع البدائل
المجدية المقترحة من قبل المجتمع المتضرر.
ويمكن أن تلعب الس�لطات المحلي�ة دورا ً إيجابيا ً عن طريق إش�راك المجتمعات المتضررة
وخب�راء التخطيط الحضري في تقديم البدائل لعمليات اإلخالء .إن تحس�ين المس�توطنات
بالحد األدنى من إعادة التنظيم وإنشاء وحدات سكنية ذات كثافة سكانية مرتفعة بالتشاور
م�ع المجتمعات المحلي�ة يمكن أن يمثل أحد س�بل تجن�ب عمليات اإلخلاء .وعندما تكون
عمليات اإلخلاء ناتجة عن نزاع على ملكية األرض أو محاولة الس�تعادة األرض إلى مالكها،
فإن الس�لطات المحلية يمكن أن تقوم بدور الوس�يط بين أصحاب المصالح المتضاربة وأن
تقترح خيارات من قبيل التشارك في األرض ،بما ال يؤدي إلى تنفيذ عمليات إخالء.

ا ْ
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وينبغ�ي أن يقدم الق�رار النهائي المتعلق بأي�ة عملية إخالء تبريرا ً واضح�ا ً لضرورة تنفيذ
الق�رار وللبدائل المنظور فيها وأس�باب رفضها وأية جهود أخرى بذلتها الس�لطات لتجنب
عمليات اإلخالء والتقليل من آثارها السلبية إلى أدنى حد ممكن .كما يجب أن توضح السلطات
كيف تعاملت مع بواعث القلق التي أثارها المجتمع المتضرر ،وكيف تم إدماج إسهاماته في
الخط�ط والخيارات المتعلقة بإعادة التوطين والتعويض ،وفيما يتعلق بالتوقيت واإلجراءات
المستخدمة في عملية اإلخالء.
وتنص المبادئ التوجيهية لألمم المتح�دة المتعلقة بعمليات اإلخالء على أنه «ينبغي اإلعالن
عن أي قرار يتعلق بعمليات اإلخالء كتابيا ً باللغة المحلية وإبالغه إلى جميع األفراد المعنيين
قبل تنفيذه بفترة كافية .وينبغي أن يتضمن إعالن اإلخالء تبريرا ً مفصالً للقرار ،بما في ذلك:
(أ) عدم وجود بدائل معقولة؛
(ب) التفاصيل الكاملة للبديل المقترح؛
(ج) جميع التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها للتقليل إلى أدنى حد من اآلثار السلبية لعمليات
اإلخالء ،في حال عدم وجود أية بدائل.

4

14

«وينبغي أن تخضع جميع القرارات النهائية لمراجعة إدارية وقضائية».
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الشعوب األصلية والموافقة الحرة
والمتبصرة
والمسبقة
ِّ
يؤك�د إعلان األمم المتحدة بش�أن حق�وق الش�عوب األصلي�ة (اإلعالن) عل�ى حق هذه
الش�عوب «ف�ي األراضي واألقاليم والموارد التي امتلكتها أو ش�غلتها بصف�ة تقليدية ،أو
التي اس�تخدمتها أو اكتس�بتها بخالف ذلك» ،ويطلب من الدول منحه�ا اعترافا ً وحماية
قانونييْ�ن لتل�ك األراضي واألقاليم والم�وارد 15.ويطلب اإلعالن من ال�دول الحصول على
الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب األصلية على أية خطط الستخدام أراضيها
16
التقليدية أو نقل السكان منها.
وتنص المادة  10من اإلعالن على أنه «ال يجوز ترحيل الشعوب األصلية قسرا ً من أراضيها
أو أقاليمه�ا .وال يجوز أن يحدث النق�ل إلى مكان جديد دون الموافقة الحرة والمس�بقة
والمس�تنيرة للش�عوب األصلية ،وبعد االتفاق على تعويض منصف وعادل ،واالتفاق على
خي�ار العودة ،حيثما أمك�ن» .كما تم التأكيد على ش�رط الحصول عل�ى الموافقة الحرة
والمس�بقة والمس�تنيرة للش�عوب األصلية من قبل كل م�ن لجنة األمم المتح�دة المعنية
بالقض�اء على التمييز العنص�ري ،ولجنة األم�م المتحدة المعنية بالحق�وق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،ولجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 17،ومحكمة الدول األمريكية
18
لحقوق اإلنسان.

4

وإذا كانت الس�لطات تخطط أي مشروع يتعلق باألراضي التقليدية للشعوب األصلية ،أو
قد يؤدي إلى إخالئهم من أراضيهم ،فإنها يجب أن تحصل على الموافقة الحرة والمسبقة
والمستنيرة للمجتمع المتضرر قبل المضي قدما ً في تنفيذ المشروع.

ا ْ
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دليل منع عمليات اإلخالء القسري

23

تقييمات التأثير
تن�ص المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة المتعلقة بعملي�ات اإلخالء على أن «الدول يجب أن
تعطي األولوية الستكشاف االس�تراتيجيات التي من شأنها تقليل عمليات الترحيل إلى أدنى
حد ممكن .وينبغي تنفيذ عمليات تقييم شاملة وكلية للتأثير قبل البدء بأي مشروع يمكن أن
يؤدي إلى عملية إخالء وترحيل بدافع التنمية ،بهدف ضمان الحقوق اإلنسانية لجميع األفراد
المتضرري�ن والفئات والمجتمع�ات المتضررة ،بما ف�ي ذلك حمايتهم م�ن عمليات اإلخالء
القسري .كما يجب أن يشمل تقييم «أثر اإلخالء» استكشاف البدائل واالستراتيجيات للتقليل
من الضرر إلى أدنى حد ممكن».
إن أف�راد المجتم�ع يتعرضون آلثار عملي�ات اإلخالء على نحو مختل�ف .إذ أن درجة التأثير
تتح�دد بعدد م�ن العوامل ،من بينه�ا الوضع االقتص�ادي أو االجتماع�ي والعنصر والعرق
والمواطنة ون�وع الجنس والدين والعمر واإلعاقة .ويمكن للس�لطات المحلية أن تلعب دورا ً
رئيس�يا ً في تقليل هذه اآلثار وضمان حماية حقوق اإلنسان .إن تقييم اآلثار التفصيلي الذي
يمك�ن أن يجعل اتخاذ القرار بش�أن عمليات اإلخلاء وإعادة التوطين مس�تنيراًُ ،يعتبر أداة
حيوية للتقليل من آثار اإلخالء إلى أدنى حد ممكن.

4

إن عملي�ات تقيي�م التأثي�ر الدقيق�ة والفعالة بحاجة إلى مش�اركة نش�طة م�ن قبل جميع
المعنيين ،وخاصة األشخاص الذين سيتضرون.
ومن أجل تمكين المتضررين من المش�اركة الفاعلة ،يتعين على السلطات المحلية تزويدهم
بكافة المعلومات الضرورية بش�أن أس�لوب وهدف تقييم التأثير .وينبغي تقديم المعلومات
باللغ�ة أو اللغ�ات المحلية وبطريقة س�هلة الفهم على الجمي�ع ،بمن فيهم أولئ�ك الذين ال
يجيدون القراءة.
ويجب أن تضم عمليات تقييم التأثير دراس�ة مس�حية أساس�ية للمجتمع وتوفير معلومات
بشأن ما يلي:

24

n

المنطقة أو قطعة األرض قيد النظر.

n

المستوطنة وصفتها القانونية ،بما في ذلك ملكية األرض قيد النظر.

ا ْ
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n

ع�دد األس�ر واألفراد الذين يعيش�ون في المنطقة (بم�ن فيهم المش�ردون) مع بيانات
مفصلة بحسب نوع الجنس وغيرها من أسباب التمييز ذات الصلة.

n

عدد السنوات أو األشهر التي عاشها األشخاص المتضررون في المنطقة قيد النظر.

n

األش�خاص الذين ربما يعملون في المنطقة ولكنهم ال يعيش�ون فيها ،بمن فيهم أولئك
الذين قد يستخدمون المنطقة للوصول إلى مناطق أو موارد أخرى.

n

ضمان الحيازة القانوني لألشخاص الذين يعيشون في المنطقة (مالكون ،مستأجرون،
ليس لديه�م ضمان حيازة قانوني رس�مي ،باإلضافة إل�ى أولئك الذين ربم�ا ُيعتبرون
مشردين).

n

العم�ل واألنش�طة المتنوعة المد َّرة للدخل (بم�ا فيها العمل من المن�زل) التي يقوم بها
األشخاص المتضررون.

n

الخدم�ات العامة في المنطقة ،وتش�مل المدارس والعيادات والم�اء والمرافق الصحية
وجمع النفايات وإنارة الشوارع.

n

نوع وحجم المواد المستخدمة في المساكن في المنطقة.

n

المحالت التجارية واألكشاك والمطاعم في المنطقة.

n

موق�ع المنطق�ة من حي�ث المواصلات الرئيس�ية وفرص العم�ل ،من قبيل األس�واق
والمدارس ومراكز الرعاية الصحية.

4

وحالما يت�م الحصول عل�ى المعلومات األساس�ية ،ينبغي إجراء تقيي�م لتأثير عمليات
اإلخلاء .وينبغي تصميم تقييم التأثير بطريقة تبين بالتفصيل اآلثار المحتملة المحددة
لإلخلاء عل�ى المجتم�ع ككل وعلى مختل�ف قطاعات المجتمع اس�تنادا ً إل�ى األوضاع
الفردية.

ا ْ
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ويجب أن يشمل تقييم التأثير معلومات محددة بشأن التأثيرات المتوقعة ،ومنها:
n

الحصول على سكن بديل.

n

تو ُّفر المواصالت والمدارس والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات العامة.

n

فرص العمل وتوليد الدخل.

n

الشبكات االجتماعية والمجتمعية.

n

المشاركة في الحياة العامة.

وينبغي أن تبادر السلطات المحلية إلى إطالع المجتمع المتضرر وممثليه على تقييم التأثير،
وأن تطلب إرس�ال المالحظات واالعتراضات من أجل توخي ق�در أكبر من الدقة .كما ينبغي
تبادل التقييمات الكاملة مع األش�خاص المتضررين بش�كل وأس�لوب يسهل معهما وصول
جميع أفراد المجتمع إليه.

4

وال يجوز استكمال تقييم التأثير إال بعد النظر الواجب في المالحظات واالعتراضات المقدَّمة
م�ن أفراد المجتمع المتض�رر وممثليه .ويجب أن توضح الس�لطات المحلية الطرق التي تم
بها تحقيق ذلك.
بعد ذلك ينبغي اس�تخدام تقييم التأثير لتحديد جدوى عملية اإلخالء بصورة شفافة .وحيثما
يشكل اإلخالء الخيار الممكن األوحد ،فإن تقييم التأثير يجب أن ُيستخدم لجعل عملية اإلخالء
متبصرة ،باإلضافة إلى التدابير المتعلقة بالتعويض وإعادة التوطين.
برمتها
ِّ
وحيثم�ا يكون ذلك ممكن�اً ،ينبغي إدماج تكاليف تخفيف التأثي�رات ،بما في ذلك من خالل
دفع تعويضات وتوفير الس�كن البديل ،في التكاليف اإلجمالية للمش�روع المحدد المسؤول
عن عمليات اإلخالء.

26

ا ْ
ِعرف التزاماتك

دليل منع عمليات اإلخالء القسري

اإلشعار الكافي والمعقول والمسبق بعملية اإلخالء
مرض ،يتعي�ن على الس�لطات المحلية أن ترس�ل
ح�ال اس�تكمال عملية التش�اور بش�كل
ٍ
للمتضرري�ن إش�عارا ً بعملية اإلخلاء قبل مدة كافي�ة ومعقولة .وينبغي تقديم اإلش�عارات
الفردي�ة كتابيا ً وباللغة أو اللغات المحلية حيثم�ا يكون ذلك ممكناً ،أو توفير خدمة الترجمة
له�م .كما ينبغي أن تكون اإلش�عارات الكتابي�ة مصحوبة بتوفير معلومات مصاغة بش�كل
يسير الفهم من قبل كل ش�خص ال يجيد القراءة .وقد يتطلب ذلك استخدام محطات التلفزة
واإلذاعة العامة لبث بيانات عبرها ،وعقد اجتماعات عامة واجتماعات لمجموعات التركيز.
ويجب أن يكون الوقت بين توصيل اإلشعار وعملية اإلخالء المقترحة كافيا ً لتمكين األشخاص
من الطعن في القرار قانونياً .كما يجب أن تكون مهلة اإلش�عار كافية لتمكين األشخاص من
تقييم أية خسائر محتملة يمكن أن يطالبوا بتعويضات عنها .وينبغي أن تكون مهلة اإلشعار
كافية الستكمال المناقشات بشأن استكمال إعادة التوطين ،وكي تكون عملية إعادة التوطين
متاحة وتعمل بشكل كامل قبل بدء عملية اإلخالء.
ووفقا ً للمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة المتعلقة بعمليات اإلخالء ،فإنه «إذا تبيَّن ،بعد جلس�ة
علنية من النقاش المستفيض والمنصف ،أنه ال تزال هناك ضرورة إلعادة التوطين ،فإنه يتعين
إبالغ المتضررين ،أشخاصا ً كانوا أم مجموعات أم مجتمعات محلية ،بذلك بموجب إشعار مدته
تسعين يوما ً على األقل قبل حلول تاريخ إعادة التوطين» 19.ولذا فإن مهلة التسعين يوما ً تعتبر
شرط الحد األدنى بالنسبة للحاالت التي تنطوي على عمليات إخالء جماعية.

4

ويج�ب أن يحدد اإلش�عار تاريخا ً ووقتا ً واضحيْن لتنفيذ عملية اإلخلاء ،وأن يبيِّن الخطوات
المتع�ددة التي تتضمنه�ا العملية .كما يجب أن يتضمن معلومات تفصيلية وأس�باب تدابير
التعويض وإعادة التوطين التي ينبغي اعتمادها ،وإرشادات بشأن إثارة األسئلة والطعن في
الق�رارات المتعلقة باإلخالء أو التعويض أو إعادة التوطين أم�ام المحاكم والهيئات اإلدارية
على السواء.
ويجب أن تتأكد الس�لطات المحلية من الس�ماح للس�كان بالوصول إلى منازلهم والحصول
على كافة الس�لع والخدمات ،ومنها الماء والتمديدات الصحية والكهرباء ،بشكل كامل طوال
مهلة اإلشعار وحتى يوم اإلخالء الفعلي.
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توفير اإلنصاف القانوني والمساعدة القانونية
إن إحدى الضمانات األساسية ضد عمليات اإلخالء القسري التي حددتها لجنة األمم المتحدة
المعنية بالحق�وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (اللجن�ة) تتمثل في أنه «ينبغي توفير
س�بل اإلنصاف القانوني أو اإلجراءات القانونية للمتضررين من أوامر اإلخالء» 20.كما ذكرت
اللجنة أن الحكومات ينبغي أن تقدم المساعدة القانونية إلى األشخاص الذين يحتاجونها من
21
أجل طلب اإلنصاف من المحاكم.
وأك�دت لجنة األمم المتحدة على الت�زام الدول بتوفير اإلنصاف القانون�ي في إطار نظامها
القانون�ي الوطن�ي للحماية م�ن انتهاك الحق في الس�كن المالئ�م ،بما في ذل�ك «الطعون
القانونية التي ترمي إلى منع العمليات المخطط لها فيما يتصل بإخالء المس�اكن أو هدمها،
22
وذلك من خالل أوامر زاجرة تصدر عن المحاكم».
كم�ا تؤكد المبادئ التوجيهية لألم�م المتحدة المتعلقة بعمليات اإلخلاء على أنه «ينبغي أن
تخض�ع جميع الق�رارات النهائية لمراجع�ة قضائية وإدارية .كما يج�ب أن ُيكفل لألطراف
المتض�ررة الحص�ول على خدم�ات مح�ام قانوني ف�ي الوقت المناس�ب مجان�ا ً إذا دعت
23
الضرورة».

4

ولذا فإن الس�لطات المحلية يجب أن تكفل لكل ش�خص مع َّرض لإلخالء إمكانية الطعن في
ق�رارات إخالئه ،بما في ذلك أم�ام المحاكم .وينبغ�ي تزويده بالمعلومات المتعلقة بس�بل
اإلنص�اف القانوني المتاحة له ،وكيفية الحصول على اإلنصاف ،وبالمس�اعدة القانونية عند
الض�رورة .كم�ا ينبغي توفير هذه المعلوم�ات في مختلف مراحل عملي�ة اإلخالء ،وتضمين
المعلومات المتعلقة بفرص الطعن في أي قرار إخالء في إشعار تنفيذ اإلخالء.
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السكن البديل والتعويض
«ينبغي أال تسفر عمليات اإلخالء عن تشريد األفراد أو تع ِّرضهم
النتهاك حقوق أخرى من حقوق اإلنسان .وفي حال عجز
المتضررين عن تلبية احتياجاتهم بأنفسهم ،على الدولة
الطرف أن تتخذ كل التدابير المناسبة ،بأقصى ما هو متاح لها
من موارد ،لضمان توفير مسكن بديل مالئم لهم ،أو إعادة
توطينهم أو إتاحة أراض منتجة لهم ،حسب الحالة».
لجن��ة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادي��ة واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام :7
الحق في السكن المالئم :عمليات اإلخالء القسري 20 ،مايو/أيار  ،1997الفقرة .16

تقديم تعويضات عن الخسائر كافة
أكدت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن «الدول
األطراف يجب أن تكفل لجميع األفراد المعنيين الحق في التعويض الكافي عن أية ممتلكات
24
تتأثر من جراء ذلك ،شخصية كانت أم عقارية».
ويتعين على الس�لطات المحلية أن تمنح األشخاص المتضررين الوقت الكافي لتقييم جميع
الخسائر المحتملة وضمان التعويض عنها .كما ينبغي أال َّ
يحل التعويض النقدي محل توفير
سكن بديل ألولئك الذين ال يستطيعون دفع تكاليفه بأنفسهم.

5

كم�ا تنص المب�ادئ التوجيهية لألمم المتح�دة المتعلقة بعمليات اإلخالء عل�ى أنه «عندما ال
يكون هناك مناص من تنفيذ اإلخالء وتدعو الضرورة إليه من أجل تعزيز الرفاه العام ،يجب
على الدول أن تقدم أو تؤ ِّمن تعويضا ً عادال ً ومنصفا ً عن أية خسارة تنجم عنه في الممتلكات
أو األمتعة الشخصية ،عقارية كانت أم غير عقارية ،بما في ذلك الحقوق أو المنافع المرتبطة
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بالممتلكات .وينبغي تقديم تعويض عن أية خس�ارة قابلة للتقييم من منظور اقتصادي بما
يتالءم مع جس�امة االنتهاك والظروف المحيطة بكل حالة ،كالخسارة في األرواح أو األعضاء
أو الضرر الجس�دي أو العقلي أو ضياع الفرص ،بما في ذلك فرص العمل والتعليم والمزايا
االجتماعي�ة؛ واألض�رار المادية وضياع المكاس�ب ،بما ف�ي ذلك ضياع المكس�ب المحتمل؛
والض�رر المعن�وي؛ والنفقات الضروري�ة للحصول على المس�اعدة القانونية أو مس�اعدة
ذوي الخب�رة؛ واألدوية والخدمات الطبية والخدمات النفس�ية واالجتماعية .وينبغي أال يحل
التعوي�ض النقدي ،ب�أي حال من األحوال ،محل التعويض العيني في ش�كل أرض أو موارد
مش�تركة الملكي�ة .وفي حال مص�ادرة األرض ،ينبغي تعويض من تع� َّرض لإلخالء بأرض
25
تضاهيها أو تفوقها من حيث النوعية والمساحة والقيمة».
وفي الحاالت التي يعبر فيها المتضررون عن تفضيلهم للتعويض النقدي على السكن البديل،
يتعين على الس�لطات المحلية أن تتأكد من توفير كافة المعلومات المتعلقة بالس�كن البديل
متبصرة .كما يجب أن تتأكد الس�لطات
والتعوي�ض كي يكونوا قادرين على تبن�ي خيارات
ِّ
المحلية من أن اختيار التعويض النقدي مقبول من جميع أفراد األسرة ،وال سيما النساء ،كما
يجب أن تنتفع النس�اء والرجال على السواء من التعويض النقدي المقدَّم .وفي حاالت األسر
التي تعيلها نساء ينبغي إعطاء التعويض النقدي لهن.
وينبغي منح األشخاص الذين يعربون عن اهتمامهم بالتعويض النقدي الوقت الكافي لتقييم
توفر السكن ولكفاية التعويض لتأمين السكن البديل قبل اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.

5
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توفير سكن بديل الئق لألشخاص الذين
ليس بمقدورهم دفع تكاليفه بأنفسهم
يتعين على الس�لطات المحلية توفير س�كن بديل الئق إلى جميع الذين ال يس�تطيعون دفع
تكاليفه بأنفسهم ،وضمان عدم بقاء أحد بال مأوى أو عرضة لخطر انتهاكات حقوق اإلنسان
ً
نتيجة لعملية اإلخالء.

َمن هم الذين يحق لهم الحصول على سكن بديل
وإعادة توطين؟
إن المعيار الرئيسي الذي يتحدد بموجبه توفير سكن بديل يتمثل في حالة الشخص الذي
يتم إخالؤه وقدرته على تأمين س�كن الئق بنفس�ه .ويتعين على السلطات المحلية توفير
سكن بديل الئق لجميع األشخاص المع َّرضين لخطر التشرد ،أو الذين ال يستطيعون دفع
كلفة س�كن الئق بوسائلهم الخاصة .وال يجوز للس�لطات المحلية التمييز بين األشخاص
الذي�ن ت�م إخالؤهم لحرمان المحتاجي�ن منهم ،بما في ذلك على أس�اس ضمان الحيازة
القانوني أو تسجيل اإلقامة في المدينة أو حتى صفة الهجرة .وال يحق للحكومات حرمان
األش�خاص من حقهم في الحصول على سكن الئق لمعاقبتهم على عدم التزامهم بقوانين
وسياسات أخرى ،ويجب أن تتعامل مع هذه القضايا من خالل اإلجراءات السليمة .فعلى
ترحل األش�خاص وفقا ً لإلج�راءات الواجبة في حالة
س�بيل المثال يج�وز للحكومات أن ِّ
مخالفتهم لش�روط الهج�رة ،ولكن ال يجوز له�ا هدم منازلهم وتركهم مش�ردين بهدف
معاقبتهم على كونهم مهاجرين «غير شرعيين».
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الخطوات الرئيسية لضمان توافق السكن البديل أو
إعادة التوطين مع المعايير الدولية
إن الس�كن البديل الذي يتم توفيره ،بم�ا في ذلك من خالل إعادة توطي�ن جماعات كبيرة من
الناس ،يجب أن يتوافق مع ش�روط السكن «المالئم» التي حددتها لجنة األمم المتحدة المعنية
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،ومنها
حظر التمييز والفصل العنصري .ولذا فإنه يتعين على السلطات المحلية ضمان ما يلي:
4

4

4

5

4

4

4
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أن يتوفر لألشخاص الذين يتم إخالؤهم الضمان القانوني للحيازة في منازلهم الجديدة،
وذلك من خالل وس�ائل متع�ددة ،منها عقود اإليج�ار أو الوثائق الت�ي تؤكد حقهم في
العي�ش هناك ،أو األحقي�ة في الممتلكات التي س�يمتلكونها بش�كل كام�ل .وفي كافة
األحوال ينبغي حماية األشخاص من عمليات اإلخالء القسري.
أن تتضم�ن جميع التدابير المتعلق�ة بضمان الحيازة القانوني توفي�ر الحماية للرجال
والنساء في األسرة على قدم المساواة ،ولذا ينبغي توفيرها في شكل سند ملكية/إيجار
مش�ترك أو اتفاقيات إيجار .وفي حالة أُس�ر النس�اء العازبات فإن س�ندات الملكية أو
االستئجار أو اتفاقيات اإليجار يجب أن ُتسجل باسم النساء المعنيات.
أن تتوف�ر في الس�كن البديل الخدم�ات العامة ،كالم�اء والصرف الصح�ي والكهرباء
أو غيره�ا م�ن أش�كال الطاقة لغاي�ات الطه�ي واإلن�ارة والتدفئ�ة ،وجم�ع النفايات
وإنارة الشوارع.
أن تكون المواد المستعملة في بناء المنازل آمنة وغير خطيرة.
أن تتوف�ر في الس�كن البديل التهوية الكافي�ة والحماية من البرد والري�ح وغيرهما من
عناصر الطبيعة .وأن تتقيد جميع المنازل بالقوانين واألنظمة الوطنية.
أن يكون األشخاص المتضررون قادرين على دفع تكاليف المسكن البديل .فعلى سبيل
المثال ،ف�ي الحاالت التي يدفعون فيها إيجار المس�كن البديل ،يج�ب أن ال تكون قيمة
اإليجار على حس�اب قدرتهم عل�ى تلبية احتياجاتهم األخرى ،من قبيل الغذاء والكس�اء
وغيرهما .ويمكن أن تقدم الس�لطات المحلية دعما ً لهم إذا كان المس�كن مس�تأجرا ً من
القطاع الخاص.
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4

أن يوف�ر المن�زل البديل حيزا ً كافيا ً وأال يك�ون مكتظاً .وفي حي�ن أن المعايير المحلية
ق�د تختل�ف من بل�د إلى آخ�ر ،فإن�ه وفقا ً للمؤش�رات الت�ي يعتمده�ا برنام�ج األمم
المتحدة للمس�توطنات البش�رية «الموئل» ،ينبغي أال ينام أكثر من ثالثة أش�خاص في
الغرفة الواحدة.
أن ِّ
تمك�ن مواقع المنازل أو إعادة التوطين الجديدة األش�خاص من الوصول إلى أماكن
العم�ل والمدارس ومراكز الرعاية الصحية وغيرها م�ن المرافق والخدمات العامة .وإذا
تطلَّب الوصول إليها تو ُّفر وسائط مواصالت ،فإن هذه الوسائط يجب أن تكون منتظمة
ومنخفضة التكاليف .كما ينبغي عدم إنش�اء المساكن على مكب نفايات أو بالقرب منه
أو في مناطق التلوث الصناع�ي أو المناطق المع َّرضة لألخطار البيئية أو التلوث وتهدد
صحة السكان أو سالمتهم.
ينبغ�ي إعط�اء األولوية للمواق�ع األكثر قربا ً م�ن مناطق الس�كن األصلية ،م�ا لم تكن
المواقع األصلية التي تم إخالء سكانها معزولة أو غير آمنة بسبب عوامل بيئية أو غيرها
من األسباب.
يجب أال ت�ؤدي مواقع المنازل أو إعادة التوطين الجديدة إلى فصل عنصري ،وأن تكون
متسقة مع ثقافة سكانها.
يجب أن تكفل السلطات المحلية أال يؤثر الموقع الجديد على إمكانية مشاركة سكانه في
االنتخابات أو غيرها م�ن العمليات العامة ،أو على إمكانية حصولهم على المنافع ودعم
األس�عار .كما ينبغي مس�اعدتهم في المعامالت الورقية ،بما فيها تسجيل اإلقامة ،وفي
األدوار االنتخابية وعند الحصول على بطاقات هوية.

5

وف�ي حالة وجود أطفال بدون عائالتهم أو أُس�ر يعيلها أطفال ،فإن الس�لطات المحلية
يج�ب أن تكف�ل حماية حقوقه�م .ويمكن القيام بذل�ك من خالل العمل على مش�اركة
ُّ
وتدخل دوائر الخدمة االجتماعية
األطف�ال المتضررين ،بما يتوافق مع تطور قدراته�م،
والس�لطات المس�ؤولة عن خدمات الطفل ومنظمات المجتمع المدن�ي وأفراد المجتمع
المتضرر ،التخاذ تدابير إعادة التوطين التي تكون لمصلحة الطفل الفضلى.
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تقييم خيارات السكن البديل وإعادة التوطين مع
المجتمعات المتضررة
أوضحنا في الفصل المتعلق بعملية التش�اور الحقيقي أن الس�لطات المحلية يجب أن تز ِّود
األش�خاص المتضرري�ن بالمعلومات الكاملة بش�أن جميع خي�ارات إع�ادة التوطين ،وأن
تتشاور معهم بش�أن تلك الخيارات .وينبغي أن تتيح لهم فرصة زيارة مواقع السكن البديل
وإعادة التوطين المقترحة بغية المش�اركة في عملية التش�اور بش�كل فعال .كما ينبغي أن
تتيح للمتضررين فرصة اقتراح مواقع بديلة إلعادة التوطين.
وم�ن المهم للغاي�ة أن تحاول الس�لطات تحديد الخي�ارات المتعلقة بتوفير الس�كن البديل
المالئم وإعادة التوطين للمتضررين بش�كل شامل .وغالبا ً ما يكون هناك اتجاه لنقل الناس
إلى ضواحي المدن ،حيث يمكن أن يصبحوا بعيدين عن أماكن العمل وغيرها من المرافق ،أو
حتى عرضة للفصل العنصري .ويمكن أن يكون هذا األمر مدمرا ً للغاية بالنسبة للمتضررين،
وكثيرا ً ما يؤدي إلى اس�تخدام الموارد العامة بشكل غير فعال ألنهم قد ُيرغمون على العودة
إلى العش�وائيات داخل المدن بهدف إيجاد عمل .ولذا فإن الس�لطات يجب أن تتشاور معهم
بش�أن احتياجاتهم الس�كنية ،وأن تنظر في طائفة م�ن الخيارات التي يمك�ن أن تلبي تلك
االحتياج�ات .كم�ا ينبغ�ي أن ُتتاح للمتضرري�ن فرصة االلتق�اء بالمهندس�ين المعماريين
والمخططين الذين ُيحتمل أن يكونوا مس�ؤولين عن إنش�اء أو تعديل المس�اكن أو المواقع،
واإلدالء بآرائهم بشأن التصاميم والخطط.
ومن بين الخيارات التي يمكن للس�لطات أن تنظر فيها أن تك�ون المواقع قريبة من المدينة
وقابلة إلجراء تعديالت عليها ،ومنها المباني الخالية من الس�كان أو التي ُيس�اء اس�تعمالها،
وق�د تك�ون إم�ا ملكية خاص�ة أو عام�ة .ويمكن أن تس�تخدم الس�لطات المحلية الس�كن
االجتماع�ي أو القليل الكلفة ،أو أن تنظر في خيارات أخرى ،م�ن قبيل الدعم المالي لتمكين
المتضررين من الس�كن وفقا ً ألسعار س�وق اإليجارات التابع للقطاع الخاص .وعندما يكون
الفاعلون الخاصون مش�اركين في المشروع ،فإنه يمكن تضمين إعادة التوطين كشرط من
ش�روط المشروع ،ولكن الس�لطات يجب أن تحتفظ دائما ً بدورها في ضمان السكن المالئم
وأن تعامل المتضررين بشكل عادل ومتس�او ،وتلتزم بالضمانات المتعلقة بعمليات اإلخالء
وإعادة التوطين .وغالبا ً ما يكون األشخاص المتضررون هم أفضل َمن يقترح الخيارات التي
تلبي احتياجاتهم على الوجه األمثل ،و ُتوفر عملية التش�اور للسلطات فرصة ثمينة للحصول
على مثل هذه المدخالت .فعلى سبيل المثال طلب بعض المتضررين من السلطات تزويدهم
بمواد يس�تطيعون دف�ع ثمنها ،ولكنهم عرض�وا القيام ببن�اء المنازل بأنفس�هم ،أو قدموا
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اقتراحا ً يقضي بأنهم ،إذا و َّفرت الس�لطات لهم خدمات كالماء والصرف الصحي والكهرباء،
سيدفعون مقابل تلك الخدمات باألسعار العامة.
أما بالنسبة لعمليات اإلخالء التي تطال مجموعات كبيرة من السكان ،فإن السلطات المحلية
يجب أن تس�تخدم تقييمات التأثير والدراس�ات المس�حية األساس�ية كمرشد لوضع خطط
إعادة التوطين.

السكن المؤقت
يج�ب أن تكف�ل الس�لطات المحلية اس�تكمال تدابير التعوي�ض وإعادة التوطي�ن قبل بدء
عملي�ات اإلخالء .وينبغي عدم توفير مس�اكن بديلة مؤقتة للمتضرري�ن إال إذا كان ال مناص
م�ن ذلك ،كأن تكون منازلهم تحت اإلصالح إلى حد أن العيش فيها بات غير آمن أثناء القيام
بتل�ك العملية ،أو في حالة وجود مخاطر جس�يمة على صحة الناس وسلامتهم في المواقع
األصلية ،بحيث يتوجب إخالؤها في فترة قصيرة ،وينبغي توضيح هذه الظروف بشكل كامل
للمتضررين وممثليهم.
ويجب أن تكفل الس�لطات المحلي�ة أن يعيش المتضررون في مس�اكن مؤقتة ألقصر فترة
ممكنة ،يتم بعدها إعادة توطينهم في مس�اكن بديلة طويلة األجل .ويجب عليها أن تتأكد من
أن ذلك يسبب أقل قدر ممكن من التشويش في حياتهم ،وخاصة في مجاالت التعليم والعمل
والصحة والرعاية الصحية للمتضررين.

5

ويجب أن يتوافق الس�كن المؤقت مع العناصر األساس�ية للحق في السكن المالئم ،وأن يفي
بمعايير الحصول على السلع والخدمات العامة والوصول إلى الموقع وصالحية السكن ،كما
هو األمر في حالة السكن البديل المذكورة آنفاً.
ويجب أن تتأكد الس�لطات المحلية من تزويد المتضرري�ن بمعلومات كاملة ومنتظمة حول
س�ير العمل ف�ي توفير الس�كن طويل األج�ل ،ومعلومات حول أش�كال اإلنص�اف وكيفية
الحصول عليها من خالل اإلجراءات اإلدارية والقضائية.
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القيام بعمليات اإلخالء
«يجب أال ُتن َّفذ عملية اإلخالء على نحو ينتهك كرامة األشخاص
المتضررين وحقهم في الحياة وفي األمن بوصفهما من
حقوق اإلنسان .ويجب على الدول أيضاً أن تتخذ خطوات من
أجل ضمان عدم تع ُّرض النساء للعنف والتمييز من منطلق
جنساني أثناء عمليات اإلخالء ومن أجل حماية حقوق
األطفال».
المبادئ األساس��ية والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة المتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل
بدافع التنمية ،الفقرة 47

حالما يتم ا ِّتباع العملية الواجبة ،وإذا كان ُيزمع تنفيذ عمليات اإلخالء ،فإن السلطات المحلية
يجب أن تكفل تنفيذها بش�كل يحترم حقوق األشخاص المتضررين .وينبغي عدم استخدام
الق�وة إال إذا كان ذل�ك ضروريا ً للغاية ومتناس�با ً ويتماش�ى م�ع المعايي�ر الدولية لحقوق
اإلنسان.
ووفقا ً للجن�ة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادي�ة واالجتماعية والثقافية ،فإنه «في
الح�االت التي يعتبر فيها أن لإلخالء ما يبرره ،ينبغي أن يتم ه�ذا اإلخالء مع االمتثال الدقيق
لألح�كام ذات الصلة م�ن القانون الدولي لحقوق اإلنس�ان ووفقا ً للمب�ادئ العامة المراعية
للمعقولي�ة والتناس�ب» 26.كما أك�دت لجنة األمم المتح�دة على ضرورة حض�ور موظفين
حكوميين أو ممثلين عنهم أثناء عملية اإلخالء ،وتحديد هوية جميع األش�خاص الذين يتولون
القيام بعملية اإلخالء ،وعدم تنفيذ عملية اإلخالء في األحوال الجوية السيئة أو أثناء الليل.

6

«إن االستخدام القانوني للقوة أثناء عمليات اإلخالء يجب أن يحترم مبدأيْ الضرورة
والتناس�ب ،باإلضافة إلى المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل
الموظفي�ن المكلفين بتنفيذ القانون» وأي مدونة قواعد س�لوك وطني�ة أو محلية تتوافق مع
المعايير الدولية لتنفيذ القانون وحقوق اإلنسان.
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«وينبغي عدم تنفيذ عمليات اإلخالء في أحوال الطقس السيئة أو في الليل أو أثناء االحتفاالت
أو األعياد الدينية أو قبل االنتخابات أو ُقبيل االمتحانات المدرسية أو أثناءها».
«ويج�ب على ال�دول وموظفيها اتخاذ الخط�وات الالزمة لضمان عدم تعرض أي ش�خص
لهجمات مباش�رة وعش�وائية أو غيرها من أعمال العنف ،الس�يما ضد النس�اء واألطفال ،أو
حرمان أي ش�خص تعس�فا ً من ملك أو متاع نتيج�ة الهدم والحرق المتعم�د وغير ذلك من
أش�كال التدمير المتعمد أو نتيجة اإلهمال أو أي شكل من أشكال العقاب الجماعي .وينبغي
أن ُتحاط الممتلكات واألمتعة التي ُتركت رغما ً عن أصحابها بالحماية من التدمير واالستيالء
27
أو االحتالل أو االستخدام بشكل تعسفي وغير قانوني».
ولضمان أال تؤدي عمليات اإلخالء إلى انتهاكات لحقوق اإلنسان ،فإن السلطات المحلية يجب
أن تعمل بشكل منتظم مع األشخاص المتضررين من أجل تقييم استعدادهم لعملية اإلخالء.
كما ينبغي أن تس�عى السلطات المحلية إلى إشراك مجتمع المتضررين في حوار ،من خالل
اجتم�اع عام ،حول أية بواعث قلق قد تكون لدى المتضررين بش�أن عملية اإلخالء ،باإلضافة
إلى تحديث المعلومات المتعلقة باألش�خاص الذين يطلبون المس�اعدة والرعاية الطبية في
يوم اإلخالء.
ويجب أن تحيط الس�لطات المحلية جمي�ع المتضررين علما ً بعملية اإلخلاء وباألدوار التي
يضطلع بها جميع موظفي الهيئات العامة والخاصة المشاركين في عملية اإلخالء.
ويج�ب أن تكفل الس�لطات المحلية عدم إرغام األش�خاص المتضررين عل�ى هدم منازلهم
بأيديه�م أو تنظيف األنقاض إال ف�ي الحاالت التي يعرب فيها المتض�ررون عن رغبتهم في
القيام بذلك بغية إنقاذ مقتنياتهم من التلف واالحتفاظ بمواد البناء إلعادة استخدامها.
ويجب أال تش�مل عمليات اإلخالء تنظيف المنطقة عن طري�ق إضرام النار في المنازل .وفي
حالة اس�تخدام الجرافات ،يتعين على الس�لطات المحلية ضمان تطوي�ق المنطقة وضمان
وجود األش�خاص المتضرري�ن ومقتنياتهم ،باإلضافة إل�ى مواش�يهم وحيواناتهم األليفة،
خارج نط�اق األذى حيثما يكون ذلك ممكناً .ويجب أن تقدم الس�لطات المحلية المس�اعدة
للمتضرري�ن لنق�ل مقتنياتهم إلى مواقع الس�كن البديل أو إعادة التوطي�ن .وينبغي تقديم
المس�اعدة لألشخاص المتضررين الذين يعانون من صعوبات حركية أو إعاقات أو أمراض،
واألشخاص المسنين والنساء الحوامل واألشخاص الذين برفقتهم أطفال.
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وبق�در اإلم�كان ،ينبغ�ي نقل األش�خاص المتضرري�ن ،والس�يما األطفال والمس�نين ،إلى
مس�اكنهم البديل�ة قبل بدء عمليات هدم المن�ازل .ويجب أن تكفل الس�لطات المحلية تو ُّفر
خدمات الطوارئ ،بما فيها عربات اإلطفاء وسيارات اإلسعاف ،طوال فترة عملية اإلخالء.
ولضمان أال تس�فر عمليات اإلخالء عن انتهاكات لحقوق اإلنسان ،فإنه يتعين على السلطات
المحلية إشراك مراقبين مستقلين أثناء عمليات اإلخالء.
ويج�ب أن تعقد الس�لطات المحلي�ة دورات تدريبية ح�ول التوعية في مج�ال نوع الجنس
لجميع الموظفين المشاركين في عمليات اإلخالء ،نسا ًء ورجاالً.
ويتعين على السلطات المحلية إنشاء آلية للشكاوى في الموقع لتسجيل الشكاوى التي ُتقدَّم
بشأن عملية اإلخالء ،والتأكد من أن األشخاص المتضررين على علم بتلك اآللية.
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مراقبة عملية إعادة التوطين
«ينبغي للدول أن ترصد وتنفذ بنشاط تقييمات كمية ونوعية
من أجل تحديد عمليات اإلخالء ،بما في ذلك اإلخالء القسري،
التي تحدث ضمن حدود واليتها وداخل اإلقليم الواقع تحت
سيطرتها الفعلية وتحديد أنواعها ونتائجها على المدى
البعيد .وينبغي أن ُتتاح لعامة الناس ولألطراف الدولية المعنية
إمكانية االطالع على تقارير الرصد وعلى نتائجه بغية تعزيز
تطوير أفضل الممارسات والتجارب في حل المشاكل بناء
على الدروس المستخلَصة».
المبادئ األساس��ية والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة المتعلقة بعمليات اإلخالء والتوصيل
بدافع التنمية ،الفقرة 69

وبعد تنفيذ عمليات اإلخالء ،تستمر السلطات المحلية في لعب دور مهم في ضمان أن يتوافق
السكن المالئم وإعادة التوطين مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان.
ويجب أن تستمر السلطات المحلية في المراقبة المنتظمة لألوضاع في مواقع إعادة التوطين
والس�كن البديل لضمان توافقها المس�تمر مع جميع المكونات األساس�ية للحق في السكن
المالئم .وفي حالة وجود أطفال بدون عائالت أو أطفال مس�ؤولين عن أُس�ر ،فإن السلطات
المحلية يجب أن تقوم بمراقبة أوضاعهم المعيش�ية بانتظام ،باإلضافة إلى الخدمات العامة
وخدمات رعاية األطفال ،إلى جانب القضايا المتعلقة بسير العمل العام.
كما ينبغي فحص ما إذا كان األش�خاص الذين تم إخالؤه�م غير قادرين على الحصول على
الحقوق اإلنس�انية األخرى ،من قبيل الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ،نتيجة
لعملية اإلخالء أو إعادة التوطين.
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وينبغ�ي تزويد األش�خاص المتضررين بمعلومات ح�ول اآلليات الت�ي يمكنهم من خاللها
تقديم شكاوى أو إثارة بواعث القلق فيما يتعلق بالسكن البديل الذي يتم توفيره.
ويمكن للس�لطات المحلية تعيين ضابط ارتباط ومس�ؤول عن مكت�ب المظالم للتعامل مع
التظلمات والرد عليها بش�كل فعال .وعندم�ا تنتهك عملية إعادة التوطي�ن المعايير الدولية
لحقوق اإلنسان ،فإن هذه اإلجراءات ينبغي أال َّ
تحل محل اإلنصاف القانوني.
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الهوامش
 1المادة  17من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية؛ والمادتان  (1) 16و  (4) 27من
اتفاقية حقوق الطفل؛ والمادة ( 5هـ) من االتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
والمادة  (2) 14من اتفاقية األمم المتحدة للقضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادتان
 9و  28من االتفاقية المتعلقة بحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقات .وعلى المستوى اإلقليمي ،يحظى
الحق في السكن المالئم بالحماية بموجب المادتين
 16و  31من الميثاق االجتماعي األوروبي المعدّل؛
والمادة  (1) 8من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،
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السكن المالئم (االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،
والميثاق االجتماعي األوروبي ( )1961واالتفاقية
األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق
اإلنسان والشعوب) ،فإن هيئات الخبراء أو المحاكم
التي تتولى مراقبة هذه المعاهدات قد أوضحت
أن على عاتق الدول تقع التزامات بحماية الحق
في السكن المالئم بموجب هذه المعاهدات ،وهي
التزامات مستمَدة من حقوق إنسانية أخرى كالحق
في الخصوصية والحق في الملكية والتمتع السلمي
بالممتلكات ،والحق في حماية العائلة.
 2تع ِّرف لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية اإلخالء القسري
بأنه «نقل األفراد واألُسر و/أو المجتمعات المحلية،
بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم ،من البيوت و/
أو األراضي التي يشغلونها ،دون إتاحة سبل مناسبة
من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية ،أو
إتاحة إمكانية الحصول عليها» ،التعليق العام  7للجنة

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :الحق
في السكن المالئم (المادة  1.11من العهد الدولي)،
عمليات اإلخالء القسري ،الفقرة ( 3الدورة السادسة
عشرة 20 ،مايو/أيار .E/1998/22 ،)1997
 3لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
التعليق العام  :4الحق في السكن المالئم (المادة
 ،1.11الفقرة ( ،18الدورة السادسة 13 ،ديسمبر/
كانون األول .E/1992/23 ،)1991
 4لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
التعليق العام  ،7الفقرة .8
 5لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
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 6المالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان:
كينيا ،لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسانCCPR/ ،
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.22
 7رقم المراسلةU.N. Doc. CAT/:
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 11لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
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 12المبادئ األساسية ،المبدأ .38
 13لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
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المتسلسلSeries C (No. 172) (2007) :
 19المبادئ األساسية ،المبدأ .)j(56
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 23المبادئ األساسية ،المبدأ .41
 24لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
التعليق العام  ،7الفقرة .13
 25المبادئ األساسية ،المبدأ .60
 26لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
التعليق العام  ،7الفقرة .14
 27المبادئ األساسية ،المبادئ .50-47
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لكل ش��خص الحق ف��ي الحصول على س��كن الئق ،وعل��ى عاتق جميع
الحكوم��ات الوطنية والمحلية وممثليه��ا واجب قانوني نح��و احترام هذا
الح��ق اإلنس��اني وحمايته واإليف��اء به .وكثي��را ً ما تكون الس��لطات المحلية
نقطة التماس األولى في تخطيط عمليات اإلسكان وإنجازها .كما أنها غالباً
ما تك��ون إحدى الجهات المعنية الرئيس��ية في المش��اريع المتعلقة بالبنية
التحتية وإعادة إعمار المدن أو إعادة تنظيمها وفي األحداث التي تقع على
نطاق واسع وتشكل الشرارة األكثر شيوعاً لتنفيذ عمليات اإلخالء القسري.
إن عمليات اإلخالء القس��ري – نقل األفراد واألسر و/أو المجتمعات المحلية،
بش��كل دائ��م أو مؤق��ت وضد مش��يئتهم ،م��ن البي��وت و/أو األراضي التي
يشغلونها دون إتاحة سبل مناسبة للحماية القانونية أو غيرها من الضمانات-
تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
وبغض النظر عن أس��باب أية عملية إخالء ،فإن الس��لطات المحلية تش��ارك
في تنفيذها بصورة مباش��رة أو غير مباشرة .ولذا فإنها تستطيع أن تلعب دورا ً
مهماً في ضمان حماية األش��خاص من عمليات اإلخالء القس��ري وعدم
انتهاك حقهم في الحصول على سكن الئق.
ويه��دف هذا الدليل ،الذي يس��تند إلى بحوث منظمة العف��و الدولية ،إلى
مس��اعدة الموظفين العموميي��ن وغيرهم من األش��خاص الذين يعملون
نيابة ع��ن الدولة على اإليف��اء بالتزاماتهم المتعلقة بالح��ق في الحصول
على السكن المالئم .ويحدد المعايير الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان ذات
الصلة ،ويقدم إرش��ادات عملية بشأن التدابير الرئيس��ية التي ينبغي اتخاذها
عن��د التخطيط للمش��اريع التي ربم��ا تنطوي على عملي��ات إخالء ،أو عند
تنفيذ عمليات اإلخالء أو إليعاز بتنفيذها.
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