
 ظر اإلخالء القسريح  -2004/28

 ،إن لجنة حقوق اإلنسان

اإلخالء عمليات وإىل التقرير التحليلي عن  1993آذار/مارس  10املؤرخ  1993/77ها إىل قرار  إذ تشير 
 ،( إىل اللجنة يف دورهتا اخلمسنيE/CN.4/1994/20القسري، املقدم من األمني العام )

آب/أغسطس  26املؤرخ  1991/12الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ت اللجنة إىل قرارا وإذ تشير أيضا   
 ،1993آب/أغسطس  26املؤرخ  1993/41، و1992آب/أغسطس  27املؤرخ  1992/14، و1991

املؤرخ  1996/27و ،1995آب/أغسطس  24املـؤرخ  1995/29، و1994آب/أغسطس  26املؤرخ  1994/39و
آب/أغسطس  20املؤرخ  1998/9، و1997آب/أغسطس  22املؤرخ  1997/6، و1996آب/أغسطـس  29

1998، 

أن لكل امرأة ورجل وطفل احلق يف التمتع مبكان آمن للعيش فيه بسالم وكرامة، وهو ما يشمل  وإذ تؤكد من جديد 
 على حنو تعسفي أو على أساس متييزي،دون مسوغ قانوين أو حق املرء يف أال يُطرد من منزله أو أرضه أو جمتمعه 

بأن ممارسة اإلخالء القسري اليت كثرياً ما تتسم بالعنف تنطوي على إبعاد األشخاص واألسر واجملموعات  إذ تسلمو  
يف ظل النظم القانونية املعمول عن منازهلم وأراضيهم وجمتمعاهتم قسرًا ورغم إرادهتم، سواء أكان ذلك يعترب أمرًا قانونيًا أم ال 

 غري الئقة،خلق ظروف سكنية ومعيشية عن مما يسفر عن زيادة التشرد و هبا، 

تقع على عاتق إمنا ن املسؤولية القانونية والسياسية النهائية عن منع عمليات اإلخالء القسري وإذ تؤكد أ 
 احلكومات،

من  22)املادة  ( املتعلق بالتدابري الدولية للمساعدة التقنية1990)2مع هذا إىل أن التعليق العام رقم  وإذ تشير 
احلقوق االقتصادية اللجنة املعنية ب، الذي اعتمدته هد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(الع

واالجتماعية والثقافية يف دورهتا الرابعة ينص، يف مجلة أمور، على أن الوكاالت الدولية ينبغي أن تتجنب بشكل صارم املشاركة 
يات إخالء أو ترحيل واسعة النطاق لألشخاص دون توفري مجيع أشكال احلماية يف مشاريع تنطوي على أمور منها عمل

من العهد(  11من املادة  1بشأن احلق يف السكن الالئق )الفقرة ( 1991) 4وإىل التعليق العام رقم ، والتعويض املناسبة هلم
ضيات العهد وال ميكن تربيرها إال يف ظل الذي رأت فيه اللجنة املذكورة أن عمليات اإلخالء القسري تتعارض بداهة مع مقت

 ،أشد الظروف االستثنائية ووفقاً ملبادئ القانون الدويل ذات الصلة

جلنة و  ،احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانالصادرة عن القانونية األخرية السوابق جمموعة  وإذ تالحظ مع االهتمام 
اإلخالء عمليات الشعوب، فيما يتعلق حبظر وحقوق ة حلقوق اإلنسان ، واللجنة األفريقيالبلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

 القسري،



 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد التعليق العام رقماللجنة املعنية بقيام  وإذ تالحظ مع التقدير 
، الذي سلمت  خالء القسريمن العهد(: عمليات اإل 11من املادة  1بشأن احلق يف السكن الالئق )الفقرة  (1997)7

فيه اللجنة، يف مجلة أمور، بأن النساء واألطفال والشباب واملسنني والسكان األصليني واألقليات اإلثنية واألقليات األخرى 
مجيعاً، على حنو غري متناسب، من ممارسة اإلخالء القسري، وأن النساء يف  يعانون شة واجملموعات األخرى الضعيفة أو املهم  

، بالنظر إىل مدى التمييز القانوين وأشكال التمييز األخرى اليت كثريًا ما بللمعاناة بشكل غري متناسيتعرضن جملموعات اكل 
وبالنظر إىل إمكانية تعرض النساء امتالك املسكن، مبا يف ذلك ملكية املنازل واحلق يف املرأة يف التملك، حقوق على تنطبق 

 واالعتداء اجلنسي حني يصبحن بال مأوى،ى أساس اجلنس بشكل خاص ألعمال العنف القائم عل

اليت اعتمدها مؤمتر األمم  ألحكام املتعلقة بعمليات اإلخالء القسري الواردة يف جدول أعمال املوئلوإذ تالحظ ا 
 ،((A/CONF.165/14 1996يف حزيران/يونيه  (لمستوطنات البشرية )املوئل الثاينلاملتحدة الثاين 

املخالفة للقوانني اليت تتفق ومعايري حقوق اإلنسان الدولية أن عمليات اإلخالء القسري  تؤكد من جديد -1 
 ؛وخاصة احلق يف السكن الالئقتشكل انتهاكاً جسيماً جملموعة كبرية من حقوق اإلنسان، 

لقضاء على ممارسة اختاذ تدابري ، على مجيع املستويات، هبدف االقيام فورًا باحلكومات على  تحث بقوة -2 
تشريعات وأية اخلطط القائمة اليت تنطوي على عمليات إخالء قسري تعسفي وال سيما بطرق منها إلغاء اإلخالء القسري 

 املقيمني؛جلميع احليازة ضمان احلق يف تكفل تسمح هبذه العمليات واعتماد وتنفيذ تشريعات 

ميع األشخاص املهددين حاليًا باإلخالء القسري، على أن توفر احلكومات احلماية جل تحث بقوة أيضا   -3 
وعلى أن تعتمد مجيع التدابري الضرورية اليت متنح احلماية الكاملة من عمليات اإلخالء القسري، وذلك على أساس املشاركة 

 الفعالة من جانب األشخاص املتضررين أو اجلماعات املتضررة وبالتشاور والتفاوض معهم؛

من األشخاص واجملموعات إجراءات تعرضوا لإلخالء القسري مجيع احلكومات فورًا ملن بأن توفر  توصي -4 
السكن البديل املالئم والكايف أو األرض، مبا يتفق مع توفري التعويض و/أو /أو تكفل إعادة األمور إىل ما كانت عليه و

اجملموعات املتضررة، مع  وأة مع األشخاص رغباهتم وحقوقهم واحتياجاهتم، وذلك بعد إجراء مفاوضات مرضية بصورة متبادل
 االعرتاف بااللتزام بضمان اختاذ مثل هذه اإلجراءات يف حالة حدوث أية عملية إخالء قسري؛

قانونية انتهاكاً ألي من حقوق  تعتربأي عملية إخالء أال تشكل بأن تكفل مجيع احلكومات  أيضا  توصي  -5 
 ؛مبن يتم إخالؤهماإلنسان اخلاصة 

مجيع املؤسسات والوكاالت الدولية املالية والتجارية واإلمنائية وغريها من املؤسسات والوكاالت ذات تذكِّر  -6 
الصلة، مبا يف ذلك الدول األعضاء أو املاحنة اليت هلا حقوق تصويت داخل هذه اهليئات، بأن تأخذ يف احلسبان بالكامل 

والقانون اإلنساين الدويل بشأن ممارسة يفرضها قانون حقوق اإلنسان الدويل اليت اآلراء الواردة يف هذا القرار وااللتزامات 
 اإلخالء القسري؛

االهتمام الواجب ملمارسة اإلخالء تويل حلقوق اإلنسان أن السامية األمم املتحدة مفوضة إىل تطلب  -7 
احلكومات باالمتثال للمعايري الدولية ذات  ، كلما كان ذلك ممكنا، تدابري من أجل إقناعتتخذوأن  االقسري يف أداء مسؤولياهت



ما  عمليات اإلخالء القسري املخطط هلا ، وضمان توفري فرص إعادة األوضاع إىل واحليلولة دون حدوث  ،الصلة باملوضوع
 أو منح تعويض كاٍف وعادل حسب احلاالت اليت تكون فيها عمليات اإلخالء القسري قد حدثت بالفعل؛كانت عليه 

فيما يتعلق مبسألة حقوق اإلنسان مجيع الدول إىل دراسة املبادئ التوجيهية الشاملة بشأن احرتام دعو ت -8 
، (E/CN.4/Sub.2/1997/7) اإلخالء القسرياليت اعتمدهتا حلقة اخلرباء الدراسية بشأن ممارسة  ،الرتحيل بدافع التنمية

 بغي اختاذه من إجراءات ملتابعة تنفيذها؛، بغية النظر فيما ين1997 حزيران/يونيه يف جنيف يف املعقودة

جدول البند نفسه من يف إطار احلادية والستني أن تنظر يف مسألة اإلخالء القسري يف دورهتا تقرر  -9 
 .األعمال

 52اجللسة  
 2004نيسان/أبريل  16 

 صوتاً مقابل صوت واحد، 45]اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 
 ظر الفصل العاشر.[أعضاء عن التصويت. ان 7وامتناع 

 




