
 الحق اإلنساني في السكن المالئم

 جبر أضرار المتأثرين من انتهاكات جسيمة

 و



 الحق للضحاياء لجبر الضرر
 المنسقجوزيف شكال، 

 شبكة حقوق األرض والسكن  • النحالف الدولي للموئل



جهود متّممةاهداف متنوعة و  
البحث 

التوثيق 

تعبئة عامة 

عالمل اإلئوسا 

الدفاع القانوني 

صناعة سيتسات 

تحليل السياسات 

المات عامةعستا 

 التعويض للضحايا 

تعليم حقوق اإلنسان 

تنفيذ التزامات دولية 

تنفيذ مشاريع تنموية 

إصالح تشريعي/lobbying  



 الغرض

 جبر أضرار الضحاياء 



 األساس القانوني لجبر الضرر وإنصاف للضحاياء

 (8المادة )اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ●

 (2المادة )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ●

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ●

 (6مادة ال)

 (14المادة )الدولية ضد التعذيب االتفاقية ●

 (39المادة )االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ●

 (3المادة )اتفاقية الهاي ●

 (91المادة )البروتوكال اإلضافي التفاقية جنيف ●

 (75و 68المادتي )نظام روما ●



  ، الحواجز، العقبات؟ التهديدات

  المفهوم، التغريف؟

  المصادر؟

  المبادئ الالزمة؟

  الضمانات؟

الضحايا؟/ المستضعفين    

  النتائج، المغبة؟

  اصحاب الواجب؟

تستااتيي االتخطيط لا  
(؟ماذا ومن ومتى)الفعاليات والتدخالت   

  التقييم والمتابعة



عمليات اإلخالء القسري 77/1993  

 ...إن لجنة حقوق اإلنسان،   

 

 أن ممارسات اإلخالء القسري تشكل انتهاكاً جسيماً  تؤكد – 1   

 لحقوق اإلتسان، وال سيما الحق في السكن المالئم؛   

 أألمم المتحدة





 (:االسترداد)الرد ◄

 الممتلكات: المدي◄

 الوظيفة االجتماعية والحريات إلخ؛: المعنوي◄

 العودة◄

 إعادة التوطين◄

 للقيم غير قابلة لالسترداد: التعويض◄

فضال ) الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية :إعادة التأهيل◄

   (؟القانونية عن

 الترضية◄

 عدم التكرارتعاهد وضمانات ل◄

 

 

 

 وما هي أبعاد جبر الضرر؟



 وما هي أبعاد جبر الضرر؟
 

 ضررجبر ما يتكبد من ◄

 (: االسترداد) الرد ◄
 ،الحرية، والتمتع بحقوق اإلنساناسترداد  

 استرداد الهوية، 

 والمواطنة،األسرية الحياة  

 إقامته،المرء إلى مكان ودة ع 

 استرداد الوظيفة، 

 الممتلكاتإعادة  

 عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديا التعويض◄
 الضرر البدني أو العقلي؛ (أ)

 الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع االجتماعية؛ (ب)

 األضرار المادية وخسائر اإليرادات، بما فيها خسائر اإليرادات المحتملة؛ (ج)

 الضرر المعنوي؛ (د)

والخدمات الطبية والنفسية  واألدويةالتكاليف المترتبة على المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء  (ـ ه)

 .واالجتماعية

 



أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية فضال عن الخدمات القانونية  إلعادة التأهيل وينبغي◄

 .واالجتماعية

 :، كلما أمكن، أيا من األمور التالية أو كلهاالترضية وينبغي أن تتضمن◄

 تدابير فعالة لوقف االنتهاكات المستمرة؛اتخاذ      (أ)

التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة على أال يسبب هذا الكشف المزيد  (ب)

األشخاص  الشهود أو من األذى أو التهديد لسالمة أو مصالح الضحية أو أقارب الضحية أو

 الذين تدخلوا لمساعدة الضحية أو لمنع وقوع المزيد من االنتهاكات؛

البحث عن مكان المفقودين وهوية األطفال المخطوفين وجثث الذين قتلوا، والمساعدة في  (ج)

استعادة الجثث والتعرف على هويتها وإعادة دفنها وفقا لرغبات الضحايا الصريحة أو 

 المفترضة، أو وفقا للممارسات الثقافية لألسر والمجتمعات؛

إصدار إعالن رسمي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة وحقوق الضحية واألشخاص  (د)

 الذين تربطهم بها صلة وثيقة؛

 تقديم اعتذار علني، بما في ذلك االعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛ (ـ ه)

 فرض عقوبات قضائية وإدارية على األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات؛ (و)

 إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم؛ (ز)

تضمين مواد التدريب والتعليم في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني  (ح)

 .الدولي، على جميع المستويات، وصفا دقيقا لما وقع من انتهاكات

 



، كلما أمكن، أيا من التدابير عدم التكرار ضماناتوينبغي أن تشمل ◄

 :  التالية التي ستسهم أيضا في الوقاية، أو جميع هذه التدابير

ضمان فرض رقابة مدنية فعالة على القوات المسلحة وقوات  (أ)

 األمن؛

ضمان التزام جميع اإلجراءات المدنية والعسكرية بالمعايير  (ب)

 الدولية للمحاكمة حسب األصول واإلنصاف والنـزاهة؛

 تعزيز استقالل السلطة القضائية؛ (ج)

حماية األشخاص العاملين في المهن القانونية والطبية والصحية  (د)

ووسائط اإلعالم وغيرها من المهن ذات الصلة، والمدافعين عن 

 ؛حقوق اإلنسان



توفير التثقيف في ميدان حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي  (ـ ه)

لجميع قطاعات المجتمع، والتدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 

فضال عن القوات المسلحة وقوات األمن، وذلك على سبيل األولوية 

 وعلى أساس مستمر؛

التشجيع على التزام موظفي الدولة، ومنهم الموظفون المكلفون بإنفاذ  (و)

القوانين وموظفو السجون ووسائط اإلعالم والخدمات الطبية والنفسية 

واالجتماعية واألفراد العسكريون، فضال عن المؤسسات االقتصادية، 

بمدونات قواعد السلوك والمعايير األخالقية، وال سيما المعايير 

 الدولية؛

 استحداث آليات لمنع ورصد النزاعات االجتماعية وإيجاد حلول لها؛ (ز)

مراجعة وإصالح القوانين التي تسهم في وقوع االنتهاكات الجسيمة  (ح)

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني 

 .الدولي أو تفسح المجال أمام وقوع هذه االنتهاكات





 وضع استراتيجية

:علينا تحديد -  

 جوانب القوة

 نقاط الضعف

المتاحة الفرص  

طراالمخ  
 

 : اختر استراتيجية  –
 حل النزعات عن طريق جبر الضرر





  قبل 

ضمن 

بعد 
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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة الرابعة

 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 

 

 

 

 

 المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات

 اإلخالء والترحيل بدافع التنمية

 

  



  

 ،( الجرد لألصول تحت التهديد)المسح األساسي 1.

 ،التكاليف نتيجة إلشعار اإلخالء / الخسائر تقييم 2.

 ،التكاليف في وقت اإلخالء / الخسائر تقييم 3.

 :بعد اإلخالء < التكاليف / الخسائر تقييم 4.

مأوى مؤقت أو مخيمات . أ 

التوطينموقع إعادة . ب 

التوطينال . ج 

التعويض. د 



Economic Assets (household): 

 Contents  

 Environment goods and services/ecology 

 Equipment/inventory 

 Equity 

 Infrastructure/services/utilities 

 Inheritance prospects 

 Inviolate/priceless assets 

 Land 

 Livestock and animals 

 Plot  

 Structure (dwelling and other) 

 Subsidies and rations 

 Trees and crops 

 Vital documents 

 Wells/water sources 

 Work/livelihood  

 Other 



Expenditures (household): 

 Bureaucratic and legal fees 

 Advocacy 

 Education 

 Food 

 Health care  

 Information 

 Investment 

Mortgage, other debt payments 

Occupancy 

 Transportation 

Other 



Social Assets (household): 

 Community spaces 

 Community/solidarity 

 Crèches 

 Cultural heritage/sacred sites/structures 

 Family  

 Health status  

 Identity 

 Inheritance status 

 Investment (community) 

 Inviolate/priceless assets 

 Life 

 Psychological well-being 

 Social & institutional capital 

 Social status/cohesion/integration 

 Other 



Civic Assets (nonmaterial): 

 Social cohesion/ integration 

 Political participation 

 Political legitimacy 

 Civil order 

 Crime 

 Other 



Public/State Expenditures: 

 Bureaucracy & administration 

 Lawyers/judges/judiciary 

 Rebellion/resistance 

 Services & fees 

 Equipment 

 Security  

 Other 





Economic Values (household): 

• Contents (personal and household articles) 

• Environment goods and services/ecology 

• Equipment/inventory 

• Equity 

• Trees/crops 

• Infrastructure/services/utilities 

• Inheritance prospects 

• Inviolate/priceless assets 

• Land 

• Livestock 

• Plot  

• Structure (dwelling and other) 

• Subsidies and rations 

• Vital documents 

• Wells/water sources 

• Work/livelihood losses 

• Other  



Regular Expenditures (household): 

 Advocacy  

 Bureaucratic and legal fees 

 Food 

 Health care 

 Information  

 Investment 

Mortgage, other debt payments 

Occupancy 

 Transportation costs 

Other 



Social Assets (household): 

 Community spaces 

 Community/solidarity 

 Crèches 

 Cultural heritage/sacred sites/structures 

 Family 

 Health status  

 Identity 

 Inheritance status 

 Inviolate/priceless values 

 Psychological well-being 

 Social & institutional capital 

 Social status/cohesion/integration 

 Other 



Civic Assets (nonmaterial):  

 Social cohesion/integration 

 Public health conditions 

 Political participation 

 Political legitimacy 

 Civil order 

 Violence 

 Crime 

 Other 



Public/State costs: 

 Bureaucracy & administration 

 Lawyers/judges/judiciary 

 Rebellion/resistance 

 Services & fees  

 Police/military 

 Equipment 

 Other 





 محتويات( :األسرة)الخسائر / التكاليف االقتصادية 

  البيئة/ البيئة 

  المخزون/ المعدات 

 األسهم 

  المرافق/ الخدمات / البنية التحتية 

 آفاق الميراث 

  األصول التي ال تقدر بثمن/ حرمة 

 أرض 

 المواشي والحيوانات 

 مؤامرة 

  (مسكن)هيكل 

 اإلعانات والحصص 

  المحاصيل/ األشجار 

 الحيوية وثائق 

  مصادر المياه/ آبار 

  رزق الخسائر/ العمل 

 التكاليف األخرى 



 ( :المنزلية)النفقات العادية 

الدعوة 

 اإلشغال/ اإليجار / المساكن المؤقتة / بديل 

البيروقراطية والقانونية الرسوم 

تعليم 

غذاء 

الرعاية الصحية 

معلومات 

استثمار 

الرهن العقاري ، وعقوبات الديون األخرى 

اإلشغال 

 إعادة اإلعمار/ نقل 

تكاليف النقل 

أخرى 



 ( :األسرة)األصول االجتماعية 

oالمجتمع مسافات 

o تضامن/ المجتمع 

oدور الحضانة 

o المواقع المقدسة/ التراث الثقافي 

oتعليم 

oعائلة 

o (الجسدية)الحالة الصحية 

oهوية 

oحالة الميراث 

o القيم التي ال تقدر بثمن/ حرمة 

oحياة 

o التكامل/ التماسك / النفسيةالحالة االجتماعية 

oأخرى 

 



 ( :المعنوية)األصول المدنية 

جريمة 

عنف 

النظام المدني 

السياسية الشرعية 

المشاركة السياسية 

شروط الصحة العامة 

 التكامل/ التماسك االجتماعي 



 : للدولة / الخسائر العامة / تكاليف 

البيروقراطية واالدارة 

 االنتقالية اإلسكان/ المؤقتة 

 القضاء/ القضاة / المحامين 

الخدمات والرسوم 

 العسكرية/ الشرطة 

معدات 





.Aمخيمات أو مأوى مؤقت 

.Bموقع إعادة التوطين 

.Cأي إعادة التوطين 

.Dتعويضات 



 ( :األسرة)االقتصادية الموجودات 

محتويات 

 البيئة 

 المخزون/ المعدات 

 المرافق/ البنية التحتية 

آفاق الميراث 

 األصول التي ال تقدر بثمن/ حرمة 

أرض 

المواشي والحيوانات 

الرهن العقاري ، وعقوبات الديون األخرى 

مؤامرة 

 (مسكن)هيكل 

اإلعانات والحصص 

 المحاصيل/ األشجار 

الحيوية وثائق 

 مصادر المياه/ آبار 

 رزق الخسائر/ العمل 

أخرى 



 ( :األسرة)النفقات 

المناصرة 

  إعادة اإلعمار/ سكن بديل 

 البيروقراطية والقانونية الرسوم 

 غذاء 

 الرعاية الصحية 

 معلومات 

 ميراث الخسارة 

 المساكن المؤقتة 

 استثمار 

  استصالح/ تطوير األراضي 

 الرهن العقاري ، وغيرها من مدفوعات الديون 

 اإلشغال 

  المؤسسات/ هياكل / إعادة بناء المجتمع مسافات 

  (المادية واالجتماعية والثقافية والمهنية)إعادة التأهيل 

 نقل 

 تكاليف النقل 

 أخرى 



 ( :األسرة)األصول االجتماعية 

فضائات اجتماعية 

دور الحضانة 

 المواقع المقدسة/ التراث الثقافي 

 البيئة 

عائلة 

الحالة الصحية 

هوية 

حالة الميراث 

 (المجتمع)االستثمار 

 القيم التي ال تقدر بثمن/ الحرمة 

الحياة 

الرفاه المادي 

النفسية 

االجتماعية والمؤسسية العاصمة 

 تضامن/ رأس المال االجتماعي 

 التكامل/ التماسك االجتماعي 

المؤسسات االجتماعية 

التهميش االجتماعي 

 مركز/ يقف 

أخرى 



 :األصول المدنية 

جريمة 

الصحة العامة 

السياسية الشرعية 

 اضطرابات/ االضطراب المدني 

المشاركة السياسية 

 التكامل/ التماسك االجتماعي 



 : للدولة / الخسائر العامة / تكاليف 

 على )ورسوم الخدمات، بما في ذلك إعادة التأهيل والتوطين

 (.سبيل المثال، واألرض ، بناية ، موقع ديف

البيروقراطية واالدارة 

 القضاء/ القضاة / المحامين 

 العسكرية/ الشرطة 

معدات 

أمن 

آخرى 

 











  جنة بلدون ناس ال تنداس





 المياه: السلع والخدمات العامة 

 حظر ضد اإلصالحات: السكن 

 اإلخالء القسري والطرد هددت: الممتلكات ، وغير ذلك 

الممتلكات ، وما إلى ذلك، هدم وهدم هددت 

ضمان الحيازة قانونا 

 الحق في المعلومات والتعليمRE :  ملكية/ األرض 

الممتلكات، وحيازة األمن ، وإصالح وصيانة، والمياه وصو 

مشاركة 



Public goods and services: 
water 

UDHR, ICESCR 11, 12; GC 4; GC 12; GC 
14; GC 15; GC 19; Alma-Ata; CEDaW; 

ACHPR; DRD; WHO-H2O GSS2000; CRC; 

VD; SSD; Agenda 21; Rabat; H2; MD; Arab 
H2; FAO-FS; WWF4 

Habitability: Prohibition against 
repairs 

UDHR, ICESCR 11, H1, GC 4, GSS2000, 
H2, WHO, Arab H2 

Property, etc.: Forced eviction 
and threatened eviction 

UDHR, ICESCR 11,  H1, ACHPR, Agenda 

21, GC 4, CHR 1993/77, GC 7, CHR 
2004/23, H2 

Property, etc.: demolition and 
threatened demolition 

UDHR, ICESCR 11, SPD, H1, Agenda 21, 
GC 4, 

Legally secure tenure  
UDHR, ICESCR, Agenda 21, H2, H2+5, Arab 

H2, WSSD, WWF4 

Rights to information and 

education RE: land/property 

ownership, tenure security, 

repair and maintenance,  and 
water access 

UDHR 17; ICCPR; ICESCR, GC 4; ACHPR; 

Agenda 21; H2; CHR2000/13; Arab H2; 
A/1999; H2+5, SSD; WWF4; A/60/147; DPC 

Participation 

UDHR 17, ICCPR, ICESCR,ACHPR, GC 4, 

VD, UNESCO/HA, DRD, Agenda 21, H2, 
Arab H2, H2+5, WWF4 



Public goods and services: 
water 

UDHR, ICESCR 11, 12; GC 4; GC 12; 
GC 14; GC 15; GC 19; Alma-Ata; 

CEDaW; ACHPR; DRD; WHO-H2O 

GSS2000; CRC; VD; SSD; Agenda 21; 

Rabat; H2; MD; Arab H2; FAO-FS; 
WWF4 

Const. §16, 161;  Law 

No.27/1978; Res.2703/1966; 
Res.10/1995. 

Habitability: Prohibition 
against repairs 

UDHR, ICESCR 11, H1, GC 4, 
GSS2000, H2, WHO, Arab H2 

Law 119/2008 §39, 94, 97; 

Law 106/1976 §1, 2. 

Property, etc.: Forced 

eviction and threatened 
eviction 

UDHR, ICESCR 11,  H1, ACHPR, 

Agenda 21, GC 4, CHR 1993/77, GC 7, 
CHR 2004/23, H2 

Law 119/2008 §24,25 

Law 106/1967 §23 

Property, etc.: demolition and 
threatened demolition 

UDHR, ICESCR 11, SPD, H1, Agenda 
21, GC 4, 

Law 119/2008 §24, 25 

Legally secure tenure  
UDHR, ICESCR, Agenda 21, H2, H2+5, 

Arab H2, WSSD, WWF4 
Civil Code §949‒84 

Rights to information and 

education RE: land/property 

ownership, tenure security, 

repair and maintenance,  and 
water access 

UDHR 17; ICCPR; ICESCR, GC 4; 

ACHPR; Agenda 21; H2; CHR2000/13; 

Arab H2; A/1999; H2+5, SSD; WWF4; 
A/60/147; DPC 

Law 3/1982§3, 

Law10/1990 §7; Law 
119/2008 §16,91 

Participation 

UDHR 17, ICCPR, ICESCR,ACHPR, 

GC 4, VD, UNESCO/HA, DRD, Agenda 
21, H2, Arab H2, H2+5, WWF4 

Law 3/1982 §3; 

Law,10/1990 §7; Law 
119/2008 §16, 91 



Public goods and services: water MoPU,  MoHP, Cairo Gov. 
  

Habitability: Prohibition against 
repairs 

MoHPU, Cairo Gov., UPC 

Property, etc.: Forced eviction and 
threatened eviction 

MoHPU, Cairo Gov., UPC, SDF 

Property, etc.: demolition and 
threatened demolition 

MoPU, Cairo Gov., UPC, SDF, private 
companies  

Legally secure tenure  
PU, Cairo Gov., UPC, SDF, private 

companies, courts, PRO 

Rights to information and education 

RE: land/property ownership, tenure 

security, repair and maintenance,  
and water access 

PU, Cairo Gov., UPC, SDF, private 
companies, courts, PRO 

Participation 
PU, Cairo Gov., UPC, SDF, private 

companies, courts, PRO 



Public goods and 
services: water 

20 HHs w/o water hook-up: time and material costs of 

transporting water, cost to neighbors lending water, household 
cost to install hook-up, etc. 

Habitability: Prohibition 
against repairs 

110 HHs threatened if they repair their houses: accumulated 

repair costs due to lack of maintenance, health care, life & 
limb, investment losses, etc. 

Property, etc.: Forced 

eviction and threatened 
eviction 

42 HHs: Replacement value &/or resettlement, interim housing, 

increased transport, contents loss (replacement), contents 

damage, life & limb, health care, lost documents; rehabilitation, 
social standing, social capital, etc. 

Property, etc.: 

demolition and 
threatened demolition 

10 HHs: Replacement value &/or resettlement, interim housing, 

increased transport, contents loss (replacement), contents 

damage, life & limb, health care, lost documents, rehabilitation, 
social standing, urban agric. produce, etc. 

Legally secure tenure  
1,000 HHs: Time & materials, transport, legal/admin fees, 
research costs, bakshish paid, etc. 

Rights to information 
and education 

4,000 HHs: Time & materials, transport, legal/admin fees, 
research costs, bakshish paid, etc.  

Participation Development/investment plans exclude residents 



1. Affirms that the practice of forced 

evictions constitutes a gross violation of 

human rights, in particular the right to 

adequate housing; 



Restitution: 

• Return, 

• Resettlement, 

• Rehabilitation: all aspects; 

Compensation; 

Nonrepetition; 

Satisfaction. 
 



 لعد التكاليف الحقيقية


