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 ةـالمقدم
-HIC) للموئل الدولي لتحالفا -والسكن األرض حقوق  شبكة تصدر ،(2020 أكتوبر 5) في يأتي والذي للموئل العالمي اليوم بمناسبة
HLRN )انتهاكات بيانات قاعدة في إدخالها تم التي الحاالت وتوثيق ،رصدها عن الناشئة والمحاور التوجهات بشأن الدوري، التقرير هذا 

 العام؛ هذا جميًعا يواجهنا الذي الرئيسي الموضوع ،االنتهاكات جائحة العام، هذا إصدار يتناولو . (VDB) والسكن األرض حقوق  شبكةل
 (. COVID-19) ،19 – كوفيد وسط في العالمية الطوارئ  حالة وهو،

 
 انتهاكات وتشخيص ،مراقبة على القدرة لتطوير ،2005 عام في للموئل الدولي التحالف أعضاء دعوة نتاج هي االنتهاكات، بيانات فقاعدة
 ةخدملو  ،والسكن األرض حقوق  شبكة لتخصص أساسية، سمة أصبحت الحين، ذلك منذو . أقاليمهم أنحاء في والسكن، األرض حقوق 

 الناجم الحرمان حاالت في ،المالئم السكن في اإلنسان حقل العالمية معاييرال تطبيق خالل من والعامة، للموئل الدولي التحالف أعضاء
 حقوق  انتهاكات من للتحديد والقابلة البسيطة الفئات هذه تحدث وقد. والخصخصة ،الهدم /والتدمير ،الملكية ونزع ،القسري  خالءاإل عن

 بيانات قاعدة ظلوت. وقت أي في البلدان معظم وفي العالم، أقاليم جميع في ،مجتمعة أو منفصل بشكل إما ،األرضو  المالئم السكن
 يمكن كما هذه، االنتهاك حاالت عن معلومات استخراج أو/ و إلدخال للعامة، المتاحة الحاالت هذه لتعقب ،الفريد المورد االنتهاكات،

 .الزمني المدى أو/ و ،نتهاكاال ونوع قليم،واإل ،للبلد المقابلة الفئات تلك خالل من عنها البحث
 

 معروًفة 19 – كوفيد جائحة قضية فيه تأصبح التي الوقت ذمن االنتهاكات، بيانات قاعدة مدخالت في البحث نتاج هو ،العام هذا تقرير
 األربع األنواع كل إلى افةإض ،وإقليم بلد كل أنحاء في ،العام لهذا العالمي الموئل يوم تاريخ حتىو  ،(2020 الثاني كانون /يناير 1 تقريًبا،)

 أربعة من المكون  لفريقل ،البيانات وإدخال ،والتحقق الرصد أعمال ،الحاالت هذه من العظمى الغالبية تعكسو . رصدها تم التي لالنتهاكات
 ،والسكن رضاأل حقوق  شبكة من خاص لنداء واستجابة ذلك، ومع. مصر القاهرة، من العاملة والسكن األرض حقوق  شبكة طاقم من أفراد

 السكن حقوق  عن المدافعين من األوسع المجتمع في والحلفاء ،للموئل الدولي التحالف أعضاء ساهم هذه، الوباء فترة مقابل لمساهمات
 شكرالب  لهم، ن مدينو  نحن. التقرير في التحديد وجه على بها االستشهاد تم والتي الحاالت، من بالعديد والمراقبين ناصرينوالم ،واألرض

 .والسكن األرض حقوق  شبكة فريق انتباه السترعاء،تقديرالو 
 

 فإنه ذلك، ومع. المتضررة الجماعات أو المحتملة االنتهاكات جميعل األحوال من حال بأي شامالً  ليس ولكنه باألمثلة، غني التقرير هذا
 خالل منو . القانونية األدلة لدراسة عملية في العالم ءأنحا جميع في والسكن األرض حقوق  انتهاكات متابعة إمكانية ،بأمانة يمثل أن يحاول
 حيث عام، بشكل عنها، واإلبالغ الحاالت هذه مثل مراقبة في القصور أوجه عن اإلنتهاكات، بيانات قاعدة كذلك، تكشف بذلك، القيام
 توافر عدم ،سيما ال المسؤولة، افواألطر  الواجبات وأصحاب ،الضحايا وتشخيص أعداد حول كافيةال معلوماتال إلى الكثيرون  يفتقر

 في والسكن األرض حقوق  شبكة تخصص إلى ي،العالم مستوى ال على للبيانات العامة الندرة هذه وتقود. تأثيراتهم عن ونوعية كمية تقييمات
 عنصر البيانات ،ألنهاكاتاالنت هذه مثلل المادية وغير ،المادية لآلثار الفعلي الكمي والتقدير ،للتقييم وتقنيات أدوات وتطبيق تطوير
 جبر استحقاقاتو  لالنتهاك، التعرض حالة في للخطر المعرضة القيم ومعرفة التدخل، استراتيجيات بشأن ،مستنيرة قرارات التخاذ أساسي
 .ئقالال السكن في اإلنسان حق سيما وال اإلنسان، لحقوق  الجسيمة االنتهاكات هذه عن المسؤولية تحديد أو/  و للضحايا الضرر

 

 القسوة العالمي التقييم هذا يرسمو . الحالي الوباء يمثلها التي المعقدة األزمة تلك من ،الممارسة هذه لمثل مالءمة أكثر سياق يوجد الو 
 خالل تتبعه يمكن الذي العام السجل في إيجادها يمكن والتي ،للناس والمعيشة المأوى  سبل على ةالمستمر  اتاالعتداء وعواقب مستعصية،ال

 ،واالقتصادية ،المناخية للطوارئ  نتيجة أو مباشرة كنتيجة بعد تأتي لم التي االنتهاكات نذير إلى االنتباه، يلفت أنه كما. 19 -كوفيد جائحى
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 هذه كذلك، توضح كما. التعافي أولو�ات إلى اإلشارة عن فضالً  العالم، أنحاء جم�ع في ،اإلنسان وحقوق  ،العامة والصح�ة ،والمال�ة
 .معاً  األمر نفس في جم�ًعا أننا الو�اء يوضح ك�� ب�ننا، والمسافات االختالفات من الرغم على اتالصفح

 
 جديًدا، تفك�ًرا تث�ر التي العالم�ة ال�روف في التحوالت خضم فيف للموئل، الدولي للتحالف انتقال�ة لح�ة أ�ًضا هي المحور�ة اللح�ة هذه
 الجنو�ي، العالم في جديد مر�ز إلى التحالف، دستور من بتفو�ض أمانته تحول مع ،آخر �رق  مفترق  على للموئل، الدولي التحالف �قف

 الس�دة جديد عام أم�ن تع��ن و ،)Álvaro Puertas Robinaو�رتاس ر��نا (پألفارو  الس�د، العام أم�نه رح�ل مع ،ال��ادة في واالنتقال
 وال��ام إنجازه، تم الذ� الج�د العمل على ،ألفارو الس�د إلى ش�رنا عم�ق نقدم أن هنا ونود. (Yolande Hendler) ريوالند�ه ه�ْندل�

 �الس�دة الحار الترح�ب في زمالئنا ���ة إلى ننضم نفسه، الوقت في كما. األساس�ة ودوائره التحالف خدمة في والتفاني دائمة، �صداقات
 .القو�ة المؤسس�ة واألسس المتعمق، التعلم على أكثر اً مرتكز  التحالف، تار�خ لجعل الحماس، وتجديد ريوالند�ه ه�ْندل�

 
 سلفها خ�ى نفس على تخ�و التي ،(Adriana Allen) آْدر�انا أل�ن مؤخًرا المنتخ�ة برئ�سته ،الو�ائي العام هذا التحالف دخل كذلك،
: والس�ن األرض حقوق  ش��ة في نف�ذ�الت المجلس ألعضاء امتناننا عن نعرب كما. )Lorena Zárate( مور�نا زارت�ه الس�دة ،الكفؤ

 على ،ران�ة الماضيو  ،(Diana Lee-Smith) ْسِمث-والس�دة دا�انا لي ،(Ana Sugranyes Bickel)الس�دة أنا سوغرْن��س ب���ل 
 وتفهمهم مرافقتهم ىعل والش��ة، التحالف من كللـ الداعم�ن الشر�اء نش�ر و�ال��ع،. االستثنائ�ة الفترة هذه خالل ،الح��م وتوج�ههم دعمهم
 .المض�رب الوقت هذا خالل

 
 تكم�لً�ا دوًرا منهم كل لعب ح�ث منصور، وأحمد ،العايد� وه�ذر ،القادر عبد �اسر من الم�ون  القاهرة،– الش��ة لفر�ق أ�ًضا خاص ش�ر
 العمل �ستمر أن �م�ن ك�� ،مثالهم حيوض. الوارد والتحل�ل التقر�ر هذا في والمساهمة ا،وتعم�مه اإلنتهاكات، ب�انات قاعدة ص�انة في

 .العزله أثناء وفي �عد عن كان و�ن حتى منتج �ش�ل الجماعي
 

 هذا في إ�القه تم الذ� اإلنذار أن في تأمل والس�ن، األرض حقوق  ش��ة تزال ال األخر�، الجبهات على التفاؤل تضاؤل من الرغم على
 أن �جب بذلك، ال��ام خالل من. االجتماعي الت�اعد ق�ود من الرغم على الروح، يف األقل على ال�عض، �عضنا من �قر�نا سوف المنشور

 عنها كشف التي المنكو�ة والوعود ،الكارث�ة صدعتال خ�و� إلصالح ،ال�شر�  السلوك في الالزم التغ��ر إلى المستفادة، الدروس تش�ر
 .أمامنا ذ�اء أكثر مستقبل في ،م�ان كل فيو  ،للجم�ع اإلنسان حقوق  موئل تحقق ،واجتما��ة �ب���ة ب��ة و�ناء ولت�و�ر ،الحالي الو�اء

 
 
 
 

  ش��ال جوز��
 قمنسّ 

 والس�ن األرض وق حق ش��ة
 للموئل الدولي التحالف
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 التمهيـد
 تفشي بؤرة هي الحضرية المراكز أن ،(António Guterres) أْنتونيو غوتيريش المتحدة لألمم العام األمين أدرك للموئل، العالمي اليوم في

 ضغوط منها، الكثير ياعني حيث األزمة وطأة تتحمل المدن وأن عنها، المبلغ اإلصابة حاالت من٪  90 مع المستمر، 19 -كوفيد جائحة
 حيث الفقيرة، المناطق في سيما ال أخرى، تحديات ببجان الصحي، والصرف المياه خدمات كفاية وعدم الصحية، أنظمتها على شديدة
 حقوق  شبكة تتعهد عندما ،2020 عام أوائل منذ العالم أنحاء معظم في صحيًحا يظل التشخيص هذا و. الالمساواة  بعمق الوباء يجذر

 ،واالتجاهات ،األنماط على ،نتهاكاتاال بيانات قاعدة في للحاالت وتوثيقه رصده بتركيز للموئل، الدولي التحالف - والسكن األرض
 .الجائحة خالل الناشئة

 

 وقد أسرتهم، خارج شخص أي مع ،الضروري  غير االتصال وتجنب ،منازلهم في بالبقاء الناس ،العالمية الصحة منظمة نصائح طالبت وقد
 تيوقتال هذا في الغذاء على سيادةالو  بقاءلل كمسألة مألرضه يةاإلنسان حاجةال عن ،بأكملها والمحتلة ،والمستعمرة ،األصلية الشعوب عبرت

 بشكل معرضون  أنفسهم وجدوا إقليم كل في األشخاص هؤالء من هائلة أعداد هناك ذلك، غضون  وفي. الحركة وتقييد الحجر إجراءات من
 .واألراضي المنازل تلك لفقدان متزايد

 

 وربما -الماليين عيش سبل أو/ و اةحي تعريض إلى ،19 -كوفيد وباءب المتعلقة االقتصادية والتداعيات ،العامة الصحة أزمة أدت لقد
 األنشطة من العديد تام، بشكل المنزل في البقاء وأوامر ،الجسدي التباعد إرشادات أوقفت فقد. للخطر العالم حول الناس من - المليارات

 كما. البلدان من العديد في بيرك بشكل الوظائف وفقدان ،االجتماعية القطيعة إلى أدى مما الناس، بين مادياً  تفاعاًل  تتطلب التي العادية
 ونزع والهدم، القسري، اإلخالء أشكال في المالئم السكن في اإلنسان لحقوق  المعتادة االنتهاكات عواقب تفاقم إلى الظروف هذه أدت

 .اإلنسان موئل وخصخصة ،الملكية
 

/ و فرادأل ،المؤقت أو الدائم طردال" بأنه ُيعرَّف والذي قسري،ال اإلخالء ممارسة هو المالئم، السكن في اإلنسان لحق انتشاًرا األكثر االنتهاك
 الحماية من مناسبة أشكال لهم توفر أن ودون  يشغلونها، التي األراضي، أو/ و المنازل من إرادتهم، ضد لمجتمعات، أو/ و ألسر أو

 ،1993 عامي في) القسري  اإلخالء أن على رسمياً  التأكيد تم وقد". عليها الحصول سبل لهم وتيسر الحماية أشكال من غيرها أو ،القانونية
 ؟به القيام ينبغي الذي ما إذن،. اإلنسان لحقوق " جسيماً  انتهاًكا" كليش( 2004

 

 ؟اختياري  توقف
 المجتمع قبل من المتكررة النداءات من الرغم على العالمية، العامة الصحية الطوارئ  حالة مدار على القسري  اإلخالء عمليات استمرت لقد

 أصدر للوباء، المحتملة المدمرة اآلثار ظهور بمجردو . المحتاجين لحماية بيرتدا اتخاذ مع والتهجير، اإلخالء عمليات لوقف ،الدولي
 ،المنازل وهدم ،القسري  اإلخالء عمليات على كامل حظر ضفر " إلى يدعو ،بياًنا والسكن األرض حقوق  شبكة و للموئل الدولي التحالف
 ،الحضرية المناطق سياق في سواء الفاعلة، والجهات ،والقطاعات ،الحكومة دوائر جميع قبل من ،الملكية ونزع ،القسري  الترحيل وعمليات

 غير المباني وتحويل العقاري، والرهن ت،ااإليجار  دفع إيقافو  الوظائف، تسريح إنهاء على أخرى، أمور بين من ،وحثت ،"الريفية أو
 .للمحتاجين مساكن إلى المستخدمة

 

 ةالمعني ،اواليته المنتهية ،ةالخاص ةالمقرر  تأصدر  ،آذار/مارس في: اإلنسان حقوق  عن المدافعين قبل من أخرى  توصيات تبعتها ثم
 مشيًرا ،العقاري  الرهن عيوداف ،المستأجرين حمايةو  ،اإلخالء عمليات حظر بشأن ،19 -كوفيد جائحة حول إرشادية مذكرة ،الالئق بالسكن

https://www.youtube.com/watch?v=hGTeSSGoYVU&feature=youtu.be
http://www.hlrn.org/french/news.php?title=Canada-:-Autochtones-appellent-%C3%A0-retour-%C3%A0-la-terre&id=p3Flaw==
https://www.middleeasteye.net/news/palestine-farmers-market-souk-fallaheen-west-bank
http://www.hlrn.org/img/documents/GC7.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/ECN4199377%20en.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/E-CN_4-RES-2004-28.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/E-CN_4-RES-2004-28.pdf
http://hlrn.org/news.php?title=COVID-19:-We-Need-a-Human-Rights-Habitat&id=p3BoaQ==#.XwIHeh17lNc
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_evictions.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_rent_and_mortgage_payers.pdf


 بعدو  ".موت أو حياة حالة يمثل المنزل كان ما نادًراف. كورونا فيروس جائحة ضد ،األمامي الدفاع خط أصبح قد السكن" أن إلى ،أيًضا
 على عددهم يبلغ والذي ،"مأوى  دون  يعيشون  الذين أولئك حماية" الثانية اإلرشادية مذكرتها ،واليتها المنتهية المقررة، تأصدر  واحد، شهر

 تلك أثناء منزلك فقدان: "أن ؤكديل آب،/أغسطس في الرسالة تلك القادم، الخاص المقرر ردد وقد. نسمة مليون  800 حوالي العالم مستوى 
ومع ذلك،  التاريخ، ذلك بحلولو ". جوهرًيا ارتباًطا مرتبطان المالئم، والسكن الحياة في الحق" أن مضيًفا ،"حياتك فقدان يعني قد الجائحة

 التي يتي،اوه ،وكينيا ،البرازيل في تحدث، التي الوبائي اإلخالء عمليات من مزعجة نماذج وجود ،الجديد الخاص المقرر بالفعل حظال قدف
 .شخص 11000 من يقرب ما على تؤثر

 

 اإلخالء، عمليات وقف" بـ للتحرك عالمي نداء في والثقافية واالجتماعية االقتصادية لحقوق ل العالمية شبكةال طالبت أيار،/ مايو بحلول
 اإلنسان لحقوق  السامي المفوض مكتب أصدر فيما ،"الصلة ذات يةالحقوق نتهاكاتاال من غيرهاو  المرافق، وقطع األراضي، ومصادرة

 دفع وتأجيل ،اإلخالء عمليات وقف مثل الجيدة الممارسات" على تحث التي ،19-كوفيد حول إرشادات ،(OHCHR) المتحدة لألمم التابع
 ،الدول فيه يدعو سياسًيا بياًنا للموئل، المتحدة األمم برنامج أصدر ر،أيا/ مايو في كذلك،و  .المشردين زيادة لمنع" العقاري  الرهن أقساط
 ".الوقت هذا في واإلخالء ،الترحيل عمليات جميع وقف" إلى الحكومة، دوائر وجميع

 

 هذه مثل ،بالفعل المحلية السلطات اتخذت و األزمة، أثناء اإلخالء حظر إلى حي، بضمير متسمون  عموميون  موظفون  دعا وبالمثل،
 الواليات من العديد وكذلك اإلخالء، عمليات على محدودة قيود بسن قامت المركزية الحكومات بعضو . المدن من عدد في ،اإلجراءات
 أزمة استحوذت كما. قريًبا- ستنتهي أو - انتهت قد أخرى، مؤقتة إغاثة تدابير جانب إلى ،االختياري  التوقف اهذ فإن ذلك، ومع. األمريكية

وحسن  ،(John Oliverيفير )جآن أل مثل ،سياسًيا المحنكين الكوميديين اهتمام على ،المتحدة الواليات في األفق في تلوح التي اإلخالء
 جزء إلى بحاجة فأنت ما، مكان إلى ستلجأ كنت إذا: "والصحة سكنمال بين الصلة بإيجاز استوعبوا الذين ،(Hassan Minhajمنهاج )

 ."المأوى  من
 

 بالنسبةف .أشد بشكل األقليات مجتمع ستضرب ،هذه اإلخالء عمليات أن أيًضا التنبؤات نُتبي األخرى، البلدان من العديد في الحال هو كما
 للشعوب بالنسبةو  .الجديد باألمر ليست بالموئل المتعلقة اإلنسان حقوق  نتهاكاتا من وغيره ،القسري  اإلخالء فإن المجتمعات، لبعض

 فإن لهم، بالنسبة. محتليهم وجود وسبب ،العسكرية العقيدة في أساسياً  أمر األنماط هذه تعتبر االحتالل، تحت الواقعة والشعوب ،األصلية
 انطالق نقطة إلى والعودة ،المتعمدة االنتهاكات من للتعافي ،مستمًرا تمريًنا تتضمن ،كثيًرا بها لبون ايط التي" والتعافي المجابهة على القدرة"

 مجهري  اً حالي يواجهون  فيما مرئية، وغير مرئية تراكمية عواقبب مصحوبة لكن الموعودة، المستدامة التنمية من بكثير أقل هي ،محزنة
 .شرس

 

 وفوري  عام بوقف" يطالب الذي ،2532 القرار باإلجماع المتحدة لألمم التابع األمن مجلس تبنى ،2020 تموز/ يوليو  من األول في
 المحتلة الدول استمرت ،"للتنفيذ القابلة" الدعوة هذه من الرغم علىو ". أعماله جدول على المدرجة الحاالت جميع في العدائية لألعمال

 القرار عكس على. أراضيها من المستهدفة المجتمعات من غيرهاو  األصلية الشعوب ضد ،والتشريد اإلخالء عنف ممارسة في ،والمتحاربة
S/RES/2532، العنيفة الهجمات وتيرة وزيادة جرائمها، لتعزيز الوباء عن الناجم اإللهاء العسكرية وأجهزتها ،الحكومات بعض تستخدم، 

 .الديموغرافي والتالعب لألراضي، القانوني غير الضمو  ،األراضي نهبو 
 

 إضافية، حماية تدابير اتخاذ إلى الحاجة ةأهمي على ،المعنية الوكاالت وشددت. واالضطهاد بالنزاع ،العالمية والنزوح الالجئين أزمة ترتبطو 
 ،تحديًدا أكثر إرشادات هاوأعقب. مارس/ذارآ نهاية في مؤقتة توجيهات ،الالجئين لشؤون  المتحدة لألمم السامية المفوضية أصدرت حيث

 أمن بشأن ،رئيسية رسائل ،الوكاالت تعددةمال للمأوى  العالمية المجموعة أصدرت. عام بشكل األطفال وكذلك ،والفتيات النساء لحماية

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26170&LangID=E
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/escr-net_global_call_to_action_english_0.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://unhabitat.org/un-habitat-policy-statement-on-the-prevention-of-evictions-and-relocations-during-the-covid-19
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/labour-calls-for-ban-on-evictions-of-tenants-affected-by-covid-19?fbclid=IwAR1TnCMmfPuWlajriZbSJ9_Cj32dNlKLk3956qZYkCA0VR2VuFzBG-MLsTE
https://www.marketplace.org/2020/04/08/house-homeless-agencies-vacant-hotels/
https://www.marketwatch.com/story/chicago-is-turning-empty-hotel-rooms-into-temporary-coronavirus-isolation-spaces-other-cities-should-do-the-same-2020-03-23
http://hlrn.org/news.php?title=USA:-Which-States-Protect-from-Eviction?&id=p3FkZw==#.XwYDPB17lNd
http://hlrn.org/news.php?title=USA:-Which-States-Protect-from-Eviction?&id=p3FkZw==#.XwYDPB17lNd
http://hlrn.org/news.php?title=USA:-Coronavirus-Evictions&id=p3FsaQ==#.XwHmCR17lNc
http://hlrn.org/news.php?title=USA:-The-Coming-Eviction-Crisis&id=p3Fnag==#.XwHmwh17lNc
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276001/9789241550376-eng.pdf?ua=1
http://www.hlrn.org/news.php?title=USA:-Evictions-Soon-to-Hit-Black-Renters-Hardest&id=p3FtZQ==#.XwYDdx17lTa
http://www.hic-mena.org/documents/Submission.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
http://www.hic-mena.org/news.php?id=p3Btaw==#.XwYIvx17lTZ
https://www.iied.org/stopping-land-policy-grabs-shadow-covid-19
http://www.hic-mena.org/news.php?id=p3FraA==#.XwYIIR17lTZ
http://www.hic-mena.org/news.php?id=p3Ftag==#.XwYJLB17lTY
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/unhcr_interim_guidance_shelter_settlement_covid19_20200331.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77783
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78156
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/gsc_security_of_tenure_and_covid-19_key_messages.pdf


 لدعم نموذجًيا مرسوًما ،(HLP) والممتلكات واألراضي اإلسكان عن والمسؤولة لهم، التابعة التنسيق جهة توقدم ،19-كوفيد و الحيازة
 .المعنية السلطات مع المناصرة جهود

 

 المعهد لفت وقد. 19-كوفيد جائحة أزمة من الواقع في لتفاقم ،األراضي ونهب ،الغابات إزالة عن حاالت وجدت  أخرى، ظروف فيو 
 تم التي الغابات مساحة زيادة إلى االنتباه ،الغابات إزالة عن الفوري  الكشفب الخاص هونظام ،(INPE) الفضاء ألبحاث البرازيلي الوطني

 الغابات تدمير في االرتفاع هذا. الماضي العام من نفسه بالوقت مقارنةً  ،٪64 بنسبة 2020 أبريل/نيسان في األمازون  منطقة في إزالتها
 األربعة األشهر في ،٪59 بنسبة المناطق هذه في التحذيرات تزايدت وقد المنطقة، في والمحمية األصلية المناطق على أيًضا يؤثر المطيرة

 .2020 عام من لىاألو 
 

 والمساءلة للرقابة المخصصة المساحة وتقلص التنقل، حركة انخفاض ،البلدان من العديد في الوطنية النخب تستغل ،رادع غير وبشكل
 ،المحلية" المشاورات" على الضغط والحكومات الشركات تمارس فيما. األراضي على لالستيالء فرصة باعتبارها ،اإلغالق عمليات أثناء

 المالك يواجه بينما االقتصادية،و  الصحية العامة المزدوجة األزمة خالل ،األراضي لىع القائمة ،لمشاريعها موافقات على للحصول
 السعودية، العربية المملكة في العمالقة نيوم مدينة مشروع ويعتبر. هادف بشكل للمشاركة متزايدة صعوبات يضالألر  الشرعيون  واألوصياء

 أحد اغتيال إلى وأدى ،المحليين السكان إرادة ضد المشروع في المضي يتم حيث ج،النه هذال اً رمز  دوالر، تريليون  نصف تكلفتها تبلغ والتي
 .2020 مارس/آذار في الدولة برعاية زعمائها

 

 الخبراء يزال ال ذلك، ومع بالفعل؛ ارتكابها تم التي االنتهاكات رصد ،والسكن األرض حقوق  بشبكة الخاصة االنتهاكات بيانات لقاعدة يمكن
 علىو  المتحدة، الواليات فيف. المقبلة األشهر في ينتهيس مؤقت وقف مع ،البلدان عبر" اإلخالء عمليات من هائالً  كماً " حدوث يتوقعون 

 المستأجرين لطرد العقارات أصحاب عدادستوإ القضايا في تنظر المحاكم تزال الو  ،البدني اإلخالء عمليات من تقليلال تم قد أنه من الرغم
 على العمالقة التحتية والبنية والتعدين الزراعية التجارية المشاريع خالل من والشركات الحكومات تضغط بينما. الحظر رفع بمجرد قريًبا

 حدث ما مثل ،وفيدك فيروس من المنكوبين أصحابها من شاسعة ممتلكات القتناص المفترسون  المستثمرون  يستعد فيما األجداد، أراضي
 المتعلقة اإلنسان لحقوق  بالمخاطر محفوف مستقبل إلى ،الحالية واالتجاهات األنماط تشيرو . 2008 لعام المالية األزمة دورة أعقاب في
 .والريفية الحضرية الطبيعية المناظر أرجاء لكافة بالموئل المتعلقة اإلنسان حقوق  من وغيرها ،واألراضي ،الالئق سكنبال
 

 االستعداد وعدم الفقر

 األنواع وانقراض ،الطبيعي العالم نزافاست ،جيداً  تناولت تقاريرتقديم  مع ،فعلية أزمة في البشرية الموئل حالة كانت ،الجائحة تناول مع
 علىو . خسارةال في انصيبه من أكثر تسهم التي ،والملوثة المستهلكة المجتمعات خاص وبشكل المناخ، تغير عن ونتجت صاحبت التي

 عن تحدثي ،الدولي والتعاون  ،للتنمية الشامل نهجها إلى الحاجة فإن - ةمتأخر  جاءت وإن - المستدامة التنمية أهداف ةمثالي من الرغم
 الموئل عملية في كذلك، البارزة الفرص من العديد إهدار تم بالفعل،و . والتشغيل اتالسياس دوائر في ،التصحيحية للتدابير الملحة الحاجة
 .وهكذا الحضري  والتوسع ،السكاني النمو مثل ،األساسية القضايا في كاف بشكل ستجواباالو  ،العالمي األداء لتقييم ،الثالث

 

 على المتوقع العمر متوسط وارتفع ،الفقر براثن من الماليين انتشال تم الواقع، في. العقود مدى على تتقدم لم البشرية أن يعني ال هذا
 بتراجع ،تشاؤمية تكهنات أمام الطريق ،بالمخاطر المحفوفة المكاسب هذه أفسحت فقد ذلك، ومع. العشرين القرن  أواخر منذ العالم مستوى 

 .الوباء لهذا تيجةنك والتعلم الكسب في تقدم من أحرزناه ما
 

https://docs.google.com/document/d/1DgLhVJIFGZ7_51Ms7Hd6RqrYYc1gCdUov-9-PTDYqwA/edit
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/deforestation-and-land-grabbing-amazon-during-covid-19
https://uk.reuters.com/article/health-coronavirus-landrights/land-conflicts-flare-across-asia-during-coronavirus-lockdowns-idUKL8N2CN621
https://news.trust.org/item/20200524095046-4fhrd
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZ6Q=#.X8LUnGgzY2w
http://hlrn.org/news.php?title=USA:-A-Coming-%E2%80%98Avalanche-of-Evictions%E2%80%99&id=p3FoZw==#.X8LYwWgzY2y
http://hlrn.org/news.php?title=What-Happens-When-the-Eviction-Bans-End?&id=p3FoaA==#.X8LZAGgzY2y
https://nextcity.org/daily/entry/preparing-for-the-post-covid-19-land-grab
http://www.hlrn.org/news.php??title=Vanishing-Biodiversity-Threatens-Our-Food&id=p25kbA==#.X8Lk0mgzY2w
https://www.baufachinformation.de/habitat-ill&apos-s-seven-deadly-sins-of-omission/z/2016119006921
https://www.nytimes.com/2020/04/30/world/asia/coronavirus-poverty-unemployment.html
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/simulating-potential-impacts-of-covid-19-school-closures-learning-outcomes-a-set-of-global-estimates


 من حالة في يعيشون  ،العالم أنحاء جميع في شخص مليار 1.8 بنحو يقدر ما بالفعل هناك كان ، المستجد كورونا فيروس أزمة بداية في
 مما الصحي، والصرف المياه إلى الوصول إمكانية إلى ويفتقرون  مزدحمة، أوضاع في يكونون  ما وغالًبا الئق،ال غير والسكن التشرد

 .متعددة أساسية صحية مشاكل من تعاني األحيان من كثير في الحال هو كما بالفيروس، لإلصابة خاص بشكل عرضة يجعلهم

 الطفيف االنخفاض بعد، ُيترجم لم الوباء، انتشار ليقبو  ،بيرو في المثال، بيلس على. 19-دكوفي جائحة من بشدة الالتينية أمريكا تأثرت
 سلع هذا ويشمل. وتنميتهم المواطنين لرفاه أساسياً  راً أم ُتعتبر التي جودتها، أو العامة الخدمات إلى الوصول تعظيم إلى المالي، الفقر في

 أو ،مهمشة أحياء في الحضر سكان من٪ 43.7 يعيش بيرو، في. ذلك إلى وما الصحي، والصرف اإلسكان مثل ،الموئل وخدمات
 االستدامةو  والجودة ،منةاآل الحيازة إلى تفتقر منازل في يعيشون  فهم. عشوائيات أو/ و مالئمة غير مساكن أو ،رسمية غير مستوطنات

 ،(الواحدة الغرفة في أكثر أو شخص 3.4) الشديد االزدحام سطو و . الصحي الصرف خدمات أو الكافية الشرب مياه وإمدادات ،الهيكلية
 بيرو سكان من٪ 70 من فقطيثير السخرية  أمر ،الوباء من للتخفيف كإجراء( QuedateEnCasa# ) ،"المنزل في البقاء" شعار فإن

 . الئق سكنم في يعيشون  الذين

 التالي: النحو على الظروف هذه( CIDAP) واالستشارة والتوثيق السكانية لألبحاث بيرو مركز وصف وقد

 47.5 اءات التكيف في الحجر الصحي، بشأن تقييد األيام والساعات ٪ من األسر ليس لديها ثالجة، وتفتقر إلى المعلومات حول إجر
لشراء المؤن لتجنب االزدحام. فالعديد من تلك العائالت، ومن أجل عدم التعرض للجوع، كانوا ضحايا اإلزدحام والتنزه المستمر، الذي 

 جعلهم عرضة للعدوى.
  مليون بدون كهرباء، مما يجعلهم أكثر عرضة  2فيما يعيش ماليين بيروفي، ال يحصلون على مياه الشرب،  8-7ال يزال ما بين

 للخطر، بينما تبرر الحكومة ضعف تغطية الخدمات، بسبب عدم اكتمال المعلومات لتحديد مكان هؤالء األشخاص.
 بونو#(/Bono# أو اإلعانة الشخصية، معيبة بشكل خطير، حيث تترك ،)ل ٪ من المحتاجين، وتعاني من ضعف التسليم من قب40

 البنوك في ظل الحشود الكبيرة والتأخير الطويل.
 #( أما عنSuspensiónPerfecta التعليق الكامل، فهو اختراع آخر، لسياسات الحكومة االقتصادية للسوق الحرة، حيث تجرد )

 العمال "تماًما" من حقوقهم العمالية.
 في األكثر فقرًا ٪ من الناس 75ثر فقدان الوظائف على تضاعف معدل البطالة الوطنية في الربع األول من الحجر الصحي: فقد أ

 ٪ فقط من األثرياء.6ليما، بينما أثر على 
 وسيلة بارزة  ،ل، والبيع في الشوارعدون حقوق العموب، بما في ذلك العمالة غير المستقرة، ٪75 يمثل العمل غير الرسمي في بيرو

 ."19-كوفيدأو من  ،الموت من الجوعإما ، مما يشكل معضلة "يومياً للبقاء 
 في أسواق المقاطعات، المتمركزة " الحرة األعمال أصحاب"و ،"غير الرسمية"( أي)غير المستقرة التجارة أن إلى  ،تشير األرقام الرسمية

 مناطق العدوى الرئيسية. هي ،، والمحالت التجارية الشعبيةوالمعارض
  "بسبب استخدام الحافالت  ،، وأطلق عليه "غير رسمي"عاًما 30مدة ل عدم استقرارهو  ،النقل العام )خصخصته(وسائل "تحرير

، لتنظيم، تفتقر إلى البنية التحتية واجائحةال وهي في ظل، لدراجات النارية األجرة، وما إلى ذلكاو الصغيرة، والشاحنات الريفية، 
 .نشر العدوى وتساهم في 

  بداًل من حاليًا،  القهاأغتم ، وفي ظل الوباء .غير مستقرة وفوضوية امة والتعليم، ظلت مرافق وخدمات الصحة الععاًما 30لمدة
 المستشفيات.ب تخفيف االكتظاظ ،تحسينها وإعادة تنشيطها للرعاية األولية

  في المناطق الحضرية،جماعي من الجوع نزوح  حدث، سبابغيرها من األو  اتبسبب فقدان الوظائف، وعدم القدرة على دفع اإليجار 
إلى أماكنهم األصلية في مناطق األنديز والغابات المطيرة،  ،ليمامدينة مهاجر سيًرا على األقدام من  600,000رب من عودة ما يقو 

 ، وانتشار العدوى من المدن إلى الداخل حيث المرافق الصحية ضعيفة.توقعات الحكومية وتدابير التخفيفال تجاوزبشكل ي

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Base%20datos%20CIDAP.pdf


عاًما من  15تماشًيا مع النتائج على مدار و إلى تفاقم األزمة في مناطق أخرى أيًضا.  ،قرةغير المستوسبل العيش أدت الظروف المعيشية 
 شعوب، والمستضعفينفقًرا: األقليات والسكان الاألكثر الفئات لهذه االنتهاكات هم  المعتادين، فإن الضحايا قاعدة بيانات االنتهاكاتعمل 
والعمال  ،نيوالمهاجر ، نين والمشرديالمجتمعات المبنية بشكل غير رسمي، والالجئ، و يفيةوفقراء األراضي الر  وصغار المزارعين،، يةاألصل

 "العمال األساسيين". هم، فئة شائعة حديًثا جائحةالفترة إلى هؤالء في وأضيف المهاجرون، 
 

 األنماط مـرس

 التي البلدان أن حتى. التهديدات من معين تقارب وجود من ًا،تضرر  األكثر هم استضعافاً  األكثر كان ،19-كوفيد جائحة أزمة انتشار مع
 حقوق  شبكة جمعت وقد .يانتقام بشكل ،منازلهم من الناس طرد في العقارات وأصحاب السلطات استمرت والعداء، بالعنف عادة ترتبط ال

 وقد ،األخبار أرشيفو ،االنتهاكات بيانات قاعدة خالل من ،تحدث التي اإلخالء عمليات من العالمي النمط لهذا توثيقاً  والسكن األرض
 األكثر الفئات متناسب غير لبشك يصيب نمط عن ،االتجاهات كشفت وقد. الحالي السياق في خاص بشكل مفيدة أنها الخدمة هذه أثبتت

 للحاالت شامل جدول إلى باإلضافة التالية، األمثلة والسكن األرض حقوق  شبكة تقدمو . المنطقة عن النظر بغضو  المجتمع، في استضعافاً 
 (.الملحق أنظر) الجائحة أثناء في االنتهاكات بيانات قاعدة في إدخالها تم التي

 .CIDAP: المصدر. الجائحة خالل( االجتماعي الدعم) البونو لتلقي ليما في" طوابير في يصطفون " بيرو من المنخفض الدخل أصحاب: 2 الشكل

 اتـاألقلي

 السكان من األقليات وتهدد تستهدف ،العالم في اقتصاد أكبر في ،الملكية ونزع القسري  لإلخالء خاص، بشكل والمتوقعة الحالية، عملياتال
 ،تموز/يوليو 24 في( األصلي) القبليو ( العام) الفيدرالي اإلسكان من اإلخالء لعمليات االختياري  الوقف انتهى فقد. المتحدة الواليات في
 عصر في السمعة سيئ الطارد باعتباره ،مستشارهو / الرئيس صهر ظهر حين في مشجعة، أو فعالة قتةالمؤ  ترامب إدارة تدابير تكن ولم

 تلك تدابير تراوحت. الحماية من متفاوتة وفترات بمستويات اإلخالء، وقف من نوًعا ،كولومبيا ومقاطعة والية 43 أصدرت بينما. الجائحة
 .اإلخالء عمليات جميع على تنطبق ولم ،فقط أشهر بضعة إلى أسابيع بضعة من المحلي المستوى  على الحماية

 

http://hlrn.org/welcome_violation.php#.X8PIF2gzY2x
http://hlrn.org/hlrnnews.php#.X8PIMWgzY2x
https://www.aspeninstitute.org/blog-posts/the-covid-19-eviction-crisis-an-estimated-30-40-million-people-in-america-are-at-risk/
https://www.aspeninstitute.org/blog-posts/the-covid-19-eviction-crisis-an-estimated-30-40-million-people-in-america-are-at-risk/
https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/04/2020-19654/temporary-halt-in-residential-evictions-to-prevent-the-further-spread-of-covid-19
https://www.nicoa.org/tribal-housing-evictions-suspended/
http://www.hlrn.org/news.php?title=USA:-Kushners-Continue-to-Evict&id=p3FkbA==#.X8PcS2gzY2x
http://www.hlrn.org/news.php?title=USA:-Kushners-Continue-to-Evict&id=p3FkbA==#.X8PcS2gzY2x


 الموئل يوم بحلول اإلخالء ،مليوًنا 40-30 بين ما حالياً  يواجه ،الدولة تلك في مستأجر ماليين 110 بين من أنه إلى ،اإلشارة وتجدر
 لخطر ومعرضون  متناسب غير بشكل يجاراإل ألعباء ،(BIPoC) والملونون  ،نياألصلي والسكان ،السود يتعرض فيما. 2020 العالمي
 مع متناسب غير وضع وفي المنخفض، الدخل ذوي  ومن ،مستأجرين الملونة البشرة ذوي  األشخاص يصبح أن المرجح من. اإلخالء
 وخاصة الملونين، األشخاص أن ،األمريكية المتحدة الواليات أنحاء جميع في المدن من عدة درسات تؤكدو  .اإليجار تكلفة من األعباء

 هو ،اإلخالء السود أسر تواجه أن فاحتمالية. ءاإلخال اآلن يواجهون ( ٪80 حوالي) العظمى الغالبية يشكلون  والذين والالتينيون، السود
 ذات األحياء في ،إسباني أصل من المستأجرين أن ،الحالية األنماط ُتظهرو . إخالء من البيض أسر هواجهت أن يمكن ما احتمال ضعف
 كما ،البيض غير من الغالبية ذات األحياء في ،األسبانية األصول ذوي  إخالء احتمال ضعف ءلإلخال تقريًبا معرضون  ،البيضاء الغالبية

 .اإلسبانية األصول ذوي  غير من المالك يكون  عندما ،لإلخالء أكثرعرضة ،بانيإس أصل من المستأجرين أن

 
 30 في الفور على( األمريكية المتحدة الواليات) Urguhart St. ، New Orleans LA 3624  من إخالؤها تم التي للعائلة المتبقية المتعلقات من ركام: 3 الشكل
 .Jake Clapp/Gambit :مصدرال. اإلخالء وقف انتهاء بعد ، 2020 يوليو

 

 غير شكلب يتأثرون  يزالون  ال والرحل الروما، مجتمع أن كيف إلى ،الوباء أثناء األوروبي االتحاد عن صادرة دراسة أشارت األطلسي، عبرو 
(. المتحدة والمملكة ،والسويد ،وهولندا ،وأيرلندا ،وفرنسا ،بلجيكا) وهي االستطالع شملها التي بلدان ستة في اإلخالء عمليات مع متناسب

 على واحدة مرة وإخالئهم ،فرنسا في الرحل من النسبة ونفس الغجر، من٪ 5 و السكنية المقطورات سكان من٪ 10 إخالء تم بلجيكا، في
 الوقت وفي. األقل على واحدة مرة طردهم تم المستجيبين من٪ 4 االستطالع، مجموعات وبحسب. الماضية الخمس السنوات في قلاأل

 الستة األشهر خالل االنتقال على إجبارهم أو بإخالئهم السلطات تقوم أن ،االستطالع شملهم الذين والرحل الروما من٪ 8 يتوقع ، نفسه
 .المقبلة

 

https://www.aspeninstitute.org/blog-posts/the-covid-19-eviction-crisis-an-estimated-30-40-million-people-in-america-are-at-risk/
https://scholar.harvard.edu/files/mdesmond/files/greenberg_et_al._.pdf
https://www.innovations.harvard.edu/sites/default/files/10950.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/mdesmond/files/greenberg_et_al._.pdf
https://www.stata-journal.com/article.html?article=ST0086,%20archived%20at%20https://perma.cc/5P3MXVLF
http://www.hlrn.org/news.php?title=USA:-Kushners-Continue-to-Evict&id=p3FkbA==#.X8QR5WgzY2x


 من أكثر األحيان من كثير في السكن من الشديد الحرمان من ويعانون  ،مساكنهم في األساسية المرافق إلى ،والرحل الغجر عادة يفتقر
 حرماناً  معدالت عام بشكل تظهر٪( 26) سيئة حالة في منازل أو شقق في يعيشون  الذين والرحل، الروما نسبة أن كما. السكان عامة
 ٪(.10) المسح شملها التي البلدان في منازل أو شقق في ن يعيشو  ممن غيرهم من أعلى شديداً 

 
٪ 46 و ،جارية مياه لديهم ليس٪ 30 و الفقر، خط تحت يعيشون  ،األوروبي االتحاد في الروما من ،٪80 أن أخرى  دراسات أظهرت وقد

 مما أوروبا، في األخرى  المجتمعات من غيرهم من أكثر التشرد لخطر معرضون  الروما سكان. دش أو داخلي مرحاض بدون  يعيشون 
 تعاني الروما مجتمعات أن ،أوروبين نيلمراقب تقارير تأفاد كما. تمييزال من متنوعة وأشكال ،العدوى  من كلل خاص بشكل عرضة يجعلهم

 .بالوباء المرتبطة األمنية والتدابير 19-كوفيد أثار من متناسب غير بشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 في السكن حقوق  في انتهاكات إلى أدى ما ،المؤسسية والعنصرية بالتمييز الروما مجتمعات تتأثر  ،2020 عام من األول النصف خاللو 

 ،وإيطاليا ،والمجر ،وبلغاريا ،وبلجيكا ألبانيا، في الوضع عن مؤخًرا تقريًرا الروما، لحقوق  األوروبي المركز قدم. أوروبا أنحاء جميع
 ،ذلك في بما ، مختلفة أشكال في التمييز هذا تجلى فيما. وأوكرانيا ،وتركيا وسلوفاكيا، ،وصربيا ،ورومانيا ،الشمالية قدونياوم ،ومولدافيا
 كل في بروزًا، أكثر ،بالموائل المتعلقة اإلنسان حقوق و  السكن انتهاكات كانتو  متناسب، غير بشكل رهقةالمُ  واإلهمال ،اإلغالق عمليات

 الروما مجتمع من شخص 16 فيها تضرر بلجيكا، في حالتان اإلنسان لحقوق  األوروبي المركز وثق قدو . وأوكرانيا ،الياوإيط ،بلجيكا من
 .وسلبه المسكن من إخالء على تنطوي  ،إيطاليا في حادثة 363 من وأكثر أوكرانيا، في منازل هدم/  قسري  إخالء وحالتين منازل، وأربعة
. الحاالت هذه من سبع في ،شخصاً  549 وطرد ،إقامة مكان 108 خسارة االنتهاكات، بيانات قاعدة تسجل قدف المعلومات، شح وبرغم

 يتم ال وبالتالي ،"اإلخالء عمليات" من بدالً " اإلبعاد عمليات" اسم الروم، من صغيرة مجموعات ضد اإلجراءات من العديد على ُيطلقو 
 .عنها اإلبالغ

 

 .. المصدر: الديلي تلغراف2020: العمال المهاجرون اإلثيوبيون المحتجزون في حبس جماعي في المملكة العربية السعودية، سبتمبر 4الشكل 

https://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings.
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/05/CASEY_Louise_Paper.pdf
https://www.hhrjournal.org/2020/04/anti-roma-racism-is-spiraling-during-covid-19-pandemic/
https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/ERGO-input_impact-section-in-specific-MS.pdf
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/5265_file1_roma-rights-in-the-time-of-covid..pdf
http://hlrn.org/img/violation/5265_file1_roma-rights-in-the-time-of-covid..pdf
http://hlrn.org/img/violation/5265_file1_roma-rights-in-the-time-of-covid..pdf
http://hlrn.org/img/violation/5265_file1_roma-rights-in-the-time-of-covid..pdf


 المهاجرين مالالع

 العودة على،مهاجر عامل ألف 400 من يقرب ما كورونا فيروس أجبر حيث المعاكس، االتجاه إلى الهجرة اتجهت األوسط، الشرق  في
 عامل مليون  139 بنحو يقدر ما فقد الهند، أنحاء جميع فيو  .الماضي آيار/مايو منذ العربي الخليج دول من ،الهند يف كيراال، إلى

 وقام األصلية، قراهم إلى كبيرة بأعداد العودة على وأجبروا ،إقامتهم أماكن ين،مرئيال غير المهاجرين عمالال أخر بشكل أو داخلي مهاجر
 حوادثو  ،واإلرهاق ،واالنتحار ،الجوع بسبب اإلغالق نتيجة حتفهم شخص 300 من أكثر ولقي األقدام، على سيًرا برحالت منهم العديد
 .المناسب الوقت في الطبية الرعاية من والحرمان ،الشرطة ووحشية ،الحديدية السككو  الطرق 

 

 دفع من عجزوا عندما ،الشوارع إلى النزول على ،(العاج ساحل)ديفوار كوت من الوافدين إجبار تم حيث تونس، في حالة تسجيل تمو 
 الذين األفارقة ردطُ  حيث الصين، في  الصريحة والعنصرية األجانب كراهية جلياً  برزت فيما. الوباء نتيجة الوظائف فقدان بسبب اإليجار
 .اً يقسر  همؤ خالإ تم حتى أو منازلهم، إلى العودة من منعوا أو الفنادق، من وز وانغغ مدينة في يعيشون 

 

 شباط/فبراير في الحرب مزقته الذي اليمن من ،جماعي بشكل األفارقة المهاجرين العمال من وغيرهم اإلثيوبيين العمال طرد تم كما
 ظروف في اً جماعي حبسهم عن تتسرب األخبار بدأت ذلك، تلت التي األسابيع فيو . محسوسة العالمية اآلثار باتت حيث ،الماضي

 عبر 16,000 بـ المقدر عددهم توزيع تمو . 19-دكوفي فيروس أزمة خالل ،السعودية العربية المملكة في إنسانية وغير ،معلنة وغير ،نائية
 إلى إعادتهم أو/ و عنهم باإلفراج للمطالبة ،والصحفية الدبلوماسية الجهود بعض من الرغم علىو . الجماعية السجون  تشبه منشآت عدة

 .أيلول/ سبتمبر شهر خالل األقل على االعتقال رهن ظلوا فقد الوطن،
 

  ازلـالمن ةعمال

 ظروف ألن نظراً و . الواحد البلد داخل حتى نازلالم عمال وضع تفاوت فقد ،االنتهاكات بيانات قاعدة من اتلقيه تم يتال اتللمعلوم وفًقا
 أن طالما ، العائلة أو ،األصدقاء مع لإلقامة ،اإلغالق عمليات أثناء عنهم بالتخلي المنازل عامالت بعض رحب فقد منظمة، غير عملهم

 الوباء، أثناء العمل من فصلوا وحينما بعملهم، مرتبط كان سكنهم فإن المنازل، عامالت من للعديد بالنسبة ك،ذل ومع. مضمونة رواتبهم
 .مساكنهم كذلك فقدوا

 
 فجأة تتمكن لم التي ،والعليا المتوسطة الطبقة أسر أخذت الوباء، انتشار قبل مدمرة اقتصادية أزمة مع بالفعل يتعامل كان الذي لبنان، في
 باستعراض مصحوبةو  واسعة، بتغطية حظي حادثين في الشوارع إلى فظ بشكل إرسالهم في األجانب، منازلهم عامالت رواتب دفع من

 .األجانب لكراهية علني
 

 

  العشوائيات سكان

 بدالً و . الرسمية غير المستوطنات" كثافة تقليص" أجل من حكومًيا ضغًطا مع ،إفريقيا جنوب في COVID-19 كوفيد فيروس أزمة تزامنت
 المؤقتة التوطين إعادة بوحدات يسمى ما في االستثمار الحكومة اختارت صحية، ظروف وضمان ،الموقع في التطوير تعزيز من

(Temporary Relocation Units)،  شب ه وقد. الرسمية غير المستوطنات سكان بين اليقين وعدم بالضعف الشعور من تزيد التيو 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/coronavirus-migration-trends-gulf-states-india/
http://www.hlrn.org/news.php?title=India:-Migrants-Marched-Further-to-Margins&id=p3BrYw==#.X8QiqmgzY2x
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_migrant_workers_during_the_COVID-19_pandemic
http://hlrn.org/violation.php?id=p21qY6w=#.X8Qs2mgzY2y
http://hlrn.org/violation.php?id=p21qZKk=#.X8Qtz2gzY2y
http://hlrn.org/violation.php?id=p21qZKk=#.X8Qtz2gzY2y
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZag=#.X8QxzWgzY2w
http://www.hic-mena.org/news.php?id=p3FpaA==#.X8Q72mgzY2y
http://www.hic-mena.org/news.php?id=p3FsaA==#.X8Q792gzY2y
https://www.gov.za/speeches/minister-lindiwe-sisulu-government%E2%80%99s-response-coronavirus-covid-19-pandemic-29-apr-2020


 تقليص" محاولة االنتهاكات، بيانات قاعدة ُتظهرو  العنصري، الفصل حقبة في" اإلزالة عمليات" بـ السياسة هذه والنقاد السكان من العديد
 .مثال سبيل على جوهانسبرغ، بمدينة الكسندرا، بلدة في العشوائية(Stjwetla) ستجويتال مستوطنة" كثافة

 
 الحكومة نظمت وقد. الصلة ذات الظروف جميع مراعاة بعد إال ،هدمه أو ،منزله من قانوناً  شخص أي إخالء يجوز ال إفريقيا، جنوب في

 والتي ،(Risk Adjusted Strategy) المعدلة مخاطرال استراتيجية خالل من ،19-كوفيد جائحة أثناء والهدم اإلخالء اتعملي المركزية
 في البالد أنحاء جميع في بدأ الذي ،(5) اإلنذار مستوى  ندع الكامل اإلغالق من تتراوح ،"تنبيهال من مستويات" لخمسة وفًقا الشروط تحدد
 مستوى  في الدولة ظلتو  ،2020 حزيران/يونيو 1 منذ ،(1) اإلنذار مستوى  عند"بحذر الطبيعي النشاط"  إلى ،2020 آذار/مارس 27

 ".المحدود االقتصادي النشاط استئناف مع ولكن المرض، انتشار  من للحد قصوى  احتياطات" بـ يتصف والذي ،(3) اإلنذار
 

 20 في نداء توجيه نتيجة الحظر جاءو . ال أم المحكمة بذلك سمحت سواء إخالء، عملية أي تنفيذ حظر تم ،(5) نذاراإل حالة في
 على اإلخالء عمليات وقف أجل من الرئاسي، الوطني القيادة مجلس إلى ،االجتماعية للعدالة منظمة 20 قبل من ،2020 مارس/رآذا

 تاريخ تعليق تم لو حتى اإلطالق، على خالءباإل أوامر أي إصدار من ذلك بعد المحاكم ُمنعت كما. اإلغالق فترة أثناء البالد مستوى 
 بعد حتى التنفيذ تعليق تم لكن خالء،باإل أوامر بإصدار للمحاكم ُسمح ،(4) نذاراإل حالة فيو . اإلغالق فترة هاءانت بعد ما إلى التنفيذ

 واإلنصاف العدل من أنه المحكمة فيها قررت التي الحاالت باستثناء محظوًرا، اإلخالء أوامر تنفيذ ظل ،(3) اإلنذار مستوى  فيو . اإلغالق
 .األمر تنفيذ

 
 تشمل السكن لحقوق  متعددة النتهاكات ضحية 3688 عن يقل ال ما االنتهاكات، بيانات قاعدة تسجل اإلجراءات، هذه نم الرغم على

 خايليتشا بلدة في كوًخا 49 عن يقل ال ما تاون  كيب مدينة هدمت حالتين، هناك. العشوائية المستوطنات في ومعظمهم القسري، اإلخالء
(Khayelistsha) ، يثيكوينيإ بلدية في أخرى  منازل لخمسة العقابي الهدم عقب ،الماضي بريلأ/نيسان في ( (eThekwiniنهاية في 

 .الماضي أذار/مارس
 

 جنوب في االقتصاديةو  االجتماعية الحقوق  معهد أفاد فقد. والجماعية الفردية اإلخالء عمليات بين التمييز ،الصعب من يكون  ما غالًبا
 األسر عن الخدمات قطع إلى أيًضا مشيًرا عديدة، انتهاكات عن،(The Socio-Economic Rights Institution--SERI) إفريقيا

 المستضعفين السكان تعرض تعميق إلى ،بدوره أدى مما والكهرباء، المياه فواتير متأخرات عليها وتراكمت ،الوباء أثناء دخلها فقدت التي
 .عدوى ال خطرل

 
 العليا المحكمة من الحكم الرغم على ستثناءاتاال سادت ولكن القسري، اإلخالء عمليات ضد قضائية حماية تدابير كينيا وضعت كذلك،
 منذ شخص 7000 من أكثر منازل وهدم بإخالء السلطات قامتو  نيروبي، في رسمية غير مستوطنة في الهدم عمليات بوقف ،الكينية
 صحي صرف مرفق لبناء المجال إفساح زاعمة وحدها، (Kariobangi) كاريوبانغي مدينة في 5000 ذلك وشمل. الماضي نيسان/أبريل
 .الدولي البنك يموله

 
 ،بأمان البقاء أجل من كافحون ي جعلهم مما ،باولو ساو مدينة في العائالت من العديد ،البرازيلية المحلية السلطات أخلت ،الجائحة خالل

 الفقيرة األحياء امقره التي التحفيز مجتمعات مشروع عمل جانيرو، دي ريو في. العالم في بالوباء تضرراً  البلدان أكثر ثاني في
/favela))شعار حمل الذي ،فافيال(RioOnWatch)، في ،ضواألر  السكن حقوق  انتهاكات من وغيرها ،القسري  اإلخالء عمليات بمراقبة 

 حقوق  لشبكة االنتهاكات بيانات قاعدة في RioOnWatch مشروع مساهمات كشفت وقد. الجائحة خالل بالمدينة العشوائية األحياء

https://mg.co.za/coronavirus-essentials/2020-06-29-relocation-rears-its-head-bringing-de-densification-home-in-alexandra/
https://sacoronavirus.co.za/covid-19-risk-adjusted-strategy/
https://www.iol.co.za/capeargus/news/call-for-moratorium-on-evictions-amid-covid-19-outbreak-45394510
https://www.iol.co.za/capeargus/news/call-for-moratorium-on-evictions-amid-covid-19-outbreak-45394510
http://hlrn.org/news.php?title=South-Africa:-Hsg-Crisis,-Eviction-amid-Lockdown&id=p3FkaA==#.X8d3nLnis2y
http://hlrn.org/news.php?title=South-Africa:-Hsg-Crisis,-Eviction-amid-Lockdown&id=p3FkaA==#.X8d3nLnis2y
http://hlrn.org/violation.php?id=p21qY6k=#.X8d35Lnis2y
http://www.hlrn.org/img/documents/SERI-SouthAfrica_Submission_COVID-housing_rights.pdf
http://hlrn.org/news.php?title=Kenya-Evicts-7000-Amid-Pandemic&id=p3FoZg==#.X8d45Lnis2y
http://hlrn.org/news.php?title=Kenya:-Ruai-Evictions,-Why-Now?&id=p3FmbA==#.X8d5BLnis2y
http://hlrn.org/violation.php?id=p21qZaw=#.X8d7vrnis2z


 اإلخالء عمليات بحظر العليا المحكمة أمر من الرغم على خاص، بشكل القاسية اإلخالء لعمليات منقطع غير نمط عن والسكن، األرض
 .العامة لصحيةا الطوارئ  حالة أثناء

 
 في منازلهم من عائالت عدة بإخالء ،الكولومبية العامة والقوات بوغوتا مدينة عمدة مكتب قام حيث: كولومبيا في إخالء عمليات جرت كما

 سيعرضهم ،بالبقاء لهم السماح أن السلطات زعمت فيما ،(Altos de la Estancia) إستانسيا ال دي لتوسآ بلدة في الماضي، آيار/مايو
 حديًثا المشردة العائالت هذه تعريض ذلك من بدالً  هناك المحلية الحكومية السلطات اختارت ، الوباء خضم في. األرضية لخطراالنهيارات

 .مساعدة أي تقديم ودون  فيه للعيش آخر مكان أي ترك وعدم ، كورونا بفيروس ةاإلصاب لخطر
 
 في 2Shada شدا حي لهدم للشرطة كبيرة بعملية ،العام واألمن العدل وزير ،(Cap-Haitien) هايتيان كاب بلدية رئيس أمر هايتي، فيو 

 ضرًرا" هناك يصبح أن لتجنب ،ساعة 72 غضون  في المكان بإخالء للسكان إنذاًرا أصدر حيث ، (Ville de Dieu)ديو دي قرية
 ،البقاء أجل من يومًيا يكافحون  الذين السكان واجه ،جائحةال خضم فيو . السمعة سيئة محلية عصاباتل المستهدفة العملية في ،"إضافياً 

 ،البديل اإلسكان توفير مثل مخففة، تدابير ةأي على ،الحكومة أصدرته الذي اإلخالء أمر ينص لمو . قائم آخر كتهديد العموميين الموظفين
 كانت لطالماو . الجائحة أثناء منازلهم مغادرة على سُيجبرون  الذين لألشخاص اإلنسان حقوق  لضمان ،هايتي دولة قبل من جهد أي بذل أو

 وقطاع للشرطة دامًيا مسرًحا األساسية، الخدمات من غيرها أو الكهرباء أو ،الشرب مياه دون  والمهملة، المستضعفة العاملة الطبقة أحياء
 .خراب ساحة األالف، يأوي  كان الذي  Shada2 حي أصبح ،الراهن الوقت وفي. الطرق 

 
. العالم في أو هايتي في نوعها من فريدة ،والجريمة الدولة وفشل ،البيئية والكارثة ،دةالمعق الفقر أزمة خضم في الظاهرة هذه تكن لم
 إلى أدى مما ،الجائحة أثناء االنتهاكات بيانات قاعدة في مسجلة سلسلة ضمن واحدة حالة ،Shada2 قضية تعتبر يتي،اله بالنسبةف

 .العام هذا مواطن 40,480 من أكثر وطرد تهجير

 .Meds & Food for Kids :المصدر. للهدم تعرضها قبل ،Shada2 لحي مشهد: 5 الشكل

 

 الريف سكان

 سكان أصبح فبينما. فقط الحضرية المراكز في ،19-كوفيد جائحة حقبة في الموئلب المتعلقة اإلنسان حقوق  انتهاكات جميع تكن لم
 ،األشجار وقطع ،األراضي على واالستيالء ،النطاق واسعة التحتية البنية مشاريع تسببت بالفيروس، متزايد بشكل مـتأثرين الريفية، المناطق

 الطوارئ  حالة من الرغم على ،المستضعفين وزيادة انتهاكات حدوث في ،التنمية على القائمة األنشطة من وغيرها يةاالستخراج الصناعاتو 
 .العالمية

 

http://hlrn.org/news.php?title=Colombia:-Evictions-amid-the-Coronavirus&id=p3FmYw==#.X8d9B7nis2z
http://www.hlrn.org/img/documents/La-violation-Haiti-durant-la-pand%C3%A9mie-de-COVID-19.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/La-violation-Haiti-durant-la-pand%C3%A9mie-de-COVID-19.pdf


 الساحلية (Shandong) شاندونغ مقاطعة حكومة جسدت قريب،ال مصدره من ينتشر بدأ ،19-كوفيد كان حينما ،2020 أذار/مارس منذ
 االندماجات" باسم رسمًيا السياسة تلك ُتعرفو ". يةالريف المناطق تنشيط" باسم القرى  تجريف خالل من االتجاه هذا ،الصين في الشرقية

 农村 新型)" جديدة ريفية مجتمعات" باسم ملطف بشكل عنها التعبير ويتم ، شاندونغ في ،(合村并居 / hécūn bìngjū) "لقرويةا
社区 / nóngcūn xīnxíng shèqū) شخص مليون  250 تستهدف التيو  الصين مستوى  على سياسةال تلك تسعىو . أخرى  أماكن في 

 اً قسري السكان لنقل التاريخ في حالة أكبر وهي  المجتمعات هذه إنشاء يتم. جماعية سكنية مجمعات إلى الريفية المجتمعات نقل إلى 
 .الحقول بها تحيط مركزية شاهقة مجمعات في نالسكا وتكثيف ،الطبيعية القرى  من العديد هدم خالل من الجديدة

 
 في دمجها ليتم ،قرية 460 إزالة على الساحلية، (Qingdao) وانغديق مدينة خارج ،(Jiazhou) وژجيا مدينة تعمل المثال، سبيل على
 قرية 31 مع قرية، 417 ريتدمب ،(Dezhou) وژدي مدينة في ،(Linyi) لينيي مقاطعة وتقوم . 2020 عام نهاية بحلول مركزية قرية 82
 مليون  2.7 حوالي وتجميع ،القسري  واإلخالء للتدمير، قرية 5060 إجمالي وحدها ،Dezhou مدينة وحددت. خاصة كمحمية مؤهلة فقط
 .الريف سكان من

 
 تسبب مما ،"الحًقا التوطين وإعادة ،أوالً  الهدم" نهج اتخذت الصين في المحلية الحكومات من العديد أن إال المركزية، الحكومة توجيهات من الرغم على

 كما. والضرب القسري  والهدم لترهيبا إلى ،االمتثال اتفاقات على التوقيع رفضوا الذين القرويون  تعرض و.بديل سكن دون  لمنازلهم القرويين فقدان في
 .منازلهم وتخريب والمياه، الكهرباء وانقطاع المحاصيل، وتدمير حقولهم، تخريب شكل في مضايقات منازلهم في بقوا الذين اآلباء واجه

 

 
 .شينخوا: المصدر (Shandong) شاندونغ مقاطعة في المتكاثف Longquan بحيرة مجتمع ،Hetoudian هيتودين/ قرية ،Caixi كايكزي/ مدينة في يناير 15: 6 الشكل

 

 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZaQ=#.X8-XbKHis2w
https://www.nytimes.com/2013/06/16/world/asia/chinas-great-uprooting-moving-250-million-into-cities.html
https://www.wsws.org/en/articles/2020/08/28/chin-a28.html


  ةاألصلي بو شعال

 بشأن ،العالمي العام والرأي المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق  مجلسل ،األصلية الشعوب بحقوق  المعني الخاص األممي المقرر أفاد
 مثل تنذرو . أراضيهم وعسكرة األصلية، المجتمعات تهميش من زادت قد بأنها ،19- كوفيدل المقيدة اإلجراءات أثناء ئ الطوار  حاالت طريقة

 وقد. خاص بشكل المستضعفون   األصلية الشعوب تستهدف الظهور، في أخذة األرض حقوق ل انتهاكات حول وشيك، بتجاه الممارسة هذه
 فيها تورط التي الحاالت من بدًءا ألراضيهم، األصلية الشعوب ملكية ونزع المستمرة، نتهاكاتاال تلك اإلنتهاكات، بيانات قاعدة سجلت

 التعدين إلى إندونيسيا، في النخيل زيت ومستثمري  ،ألشجارل الجائر قطعال إلى ،البرازيلية األمازون  منطقة في الماشية اومربو  ،المنقبون 
 تسجل حيث غواتيماال، في العنيف لإلخالء األقل على واحدة محاولة عن اإلبالغ تم كما. الفنلندية يالنداسم في يةاالستخراج الصناعاتو 

 Q'eqchi) يكتشيقالمايا  مجتمع أفراد إبعاد بمحاولة ،ةخاص يةأمن شركة عمالء قيام نيسان،/ أبريل في ،االنتهاكات بيانات قاعدة
Maya) يكتشيقالمايا  شعب ُترك الغزاة، ضد دفاًعا. نطقةالم في العاملة الخاصة النخيل زيت شركات بها تطمع التي األراضي من، 

 . الخاصة تهمز ألجه
 

 (Rajshahiراج شاهي ) مقاطعة في( Musroilموسرويل ) قرية في ةاألصلي الشعوب عائالت اإلخالء حاصر أيًضا، بنغالديش وفي
 أرض على جديد دير بناء أمام المجال إلفساح وذلك تدريجي، بشكل المجتمع بإخالء الكاثوليكية الكنيسة قامت هناك،ف. البالد شمال

 بأن ،سلفه بوعد بطرس القديس لكنيسة الجديد القس نكث عندما ،2017 عام منذ نزاع محل األرض كانت حيث. الكنيسة بها تطالب
 وهي أربعينية، سيدة ،(Mary Biswas)بيسواس ماري ل هي النموذجية الحالة. هناك المبنية والمساكن األرض ايسكنو  أن يمكن السكان

 مسؤولو أغلق أن بعد ،2020 شباط/فبراير نهاية في مسرويل قرية في منزلها مغادرة على ُأجبرت أطفال، لثالثة وأم باهارية كاثوليكية أرملة
 ،2018 عام عن٪ 23 قدرها بزيادة اليوم، كل نزاعات خمسةل قضية البرازيل في األراضي كانت ،2020 آيار/مايو بحلول.منزلها الكنيسة

 كاناماري  شعب موطن ،Vale do Javari)) جافاري  دو فالي كانت. 2020 في  األن حتى األراضي عن المدافعين من 32 مقتل مع
(Kanamari)  مناجمال بعمال االتصال بسبب ،19-كوفيد بـ لإلصابة عرضة األكثر األصلية المحميات من احدةو و  أمازوناس، والية في 

 من ذهب منجم عامل ألف 20 بإزالة ،برازيلية محكمة أمرت يوليو،/تموز في ،أخيًراو . نالقانوني غير األشجار يطعاوق النظاميين، غير
  .المنتزه في الوباء انتشار لوقف يةفور  خطة بوضع ،Jair Bolsonaro))بولسونارو يريِ جا إدارة وأمرت ،(Ianomami) يانومامي حديقة

 Victor Moriyama: المصدر. األرض غزاة  ضد دفاعهم استراتيجية لوضع ،أمريكا شماليةYe’kwa /ويوكوانا ،Yanomami/يانوماميقبائل  زعماء بين لقاء: 7 الشكل
/ ISA 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25893&LangID=E
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqU=#.X8-m-qHis2w
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raKw=#.X8-nW6His2w
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raKo=#.X8-nb6His2w
http://www.hlrn.org/news.php?title=Finland:-Demand-to-Stop-Mining-Saami-Land&id=p3FqZQ==#.X3okYmgza70
http://hlrn.org/news.php?title=Guatemala:-Evicting-Maya-Q%E2%80%99eqchi%60-amid-COVID-19&id=p3FnbA==#.X8-nl6His2y
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6c=#.X8-s66His2w
http://www.hlrn.org/news.php?title=Evicted-Indigenous-People-in-Manaus&id=p3Fnaw==#.X8-tUaHis2x
http://www.hlrn.org/news.php?title=Evicted-Indigenous-People-in-Manaus&id=p3Fnaw==#.X8-tUaHis2x
http://www.hlrn.org/news.php?title=Brazil:-Court-Orders-Miners-Quit-Yanomami-Land&id=qGhmZw==#.X8-tbqHis2x


  والمشردون  والمهاجرون  الالجئون 

 بينماف المعقدة، أزمتهم عن ناهيك وقت، أي في استضعافاً  الفئات أكثر بين من ،والمشردون  والمهاجرون  الالجئون  يعتبر ،أعاله لوحظ كما
 مخيم نيرانال إضرامب 2020 أيلول/سبتمبر 8 في للتدمير نموذجاً  ،19-كوفيد سياق في محنتهم أصبحت. عالمية جائحة اآلن يواجهون 

 بدالً  استضافتو  لجوء، وطالب الجئ 3000 إليواء األصل في يدشُ  الذي موريا، مخيم. اليونانية ليسبوس جزيرة في ،(Μόριας) موريا
 مخيم أسوأ" باعتباره ،2018 عام في التميز على بالفعل المخيم حصل وقد. حريقال اندالع وقت في 13.000 بنحو يقدر ما ،ذلك من

 الحرائق أن اليونانية الحكومة تؤكدو ". األوروبي بتراال على اعتقال معسكر" عليه أطلق ،2019 عام وفي ،"األرض وجه على لالجئين
 .المخيم سكان بين19-كوفيد تفشي بسبب المفروض اإلغالق على احتجاًجا مهاجرين قبل من ،عمداً  اندلعت

 
 الحدود قلب في محرمة صحراوية منطقة في سوريين نازحين يضم الذي ،السمعة سيئ الركبان مخيم ،بؤسه في Mória /موريا مخيم ينافس

 من هرًبا ،شاقة رحالت بعد ،2015 عام في هناك إلى الوصول في السوريين من اآلالف عشرات بدأ حيث. والعراقية واألردنية السورية
 إلى انخفض لكنه ،70000 حوالي إلى السكان عدد تنامى عام، غضون  فيو . اإلسالمية ةالدول بميليشيات يسمى وما سوريا في الحرب
 قوافل عن الغالب في معزوالً  المخيم يظل فيما موسم، أي في  تحتمل ال والجوية المادية ظروففال .الراهن الوقت في 10000 حوالي

 .تهريبها يتم التي ،والمكلفة المنتظمة غير اإلمدادات على االعتماد السكان على ويتعين اإلغاثة،

 
 

 قام أن بعد ذلك، ومع. الركبان مخيم في حالة أي على العثور يتم لم واألردن، سوريا من كل في ،19-كوفيد انتشار من الرغم علىو 
 ثبت ،آب/أغسطس 10 في األردن في األزرق  مخيم من قادمين ،هناك إلى سوريين الجئين لـعشرة ي قسر ال النقل األردني األمن امسؤولو 
 .األولى للمرة الركبان مخيم إلى المرض إدخال إلى أدى مما ،19-كوفيد بفيروس منهم اثنين إصابة

 

 يعملن اللواتي النساء من عدد من واحدة هي. 19-كوفيد مخاطر من للتخفيف صحيح، بشكل اليدين غسل كيفية تشرح( يسار) نفرا عطور آخرين، متطوعين مع العمل: 8 الشكل
 .OCHA: صدرالم. سوريا في إدلب محافظة شمال في للنازحين مهين أبناء مخيم في 2020 أبريل/  نيسان في المستجد كورونا فيروس بشأن المجتمعي الوعي مستوى  رفع على

https://www.youtube.com/watch?v=8v-OHi3iGQI
https://www.youtube.com/watch?v=8v-OHi3iGQI
https://www.illustre.ch/magazine/jean-ziegler-avons-recree-camps-concentration
http://hic-mena.org/arabic/activitydetails.php?id=pnBrYw==#.X8_YftgzY2w
http://www.hic-mena.org/violation.php?id=p21sZKw=#.X8_Y9aHis2w


 االستعمار /االحتالل تحت بو شع
 اإلخالء هجمات في توقف أي العالمية الصحية األزمة تشهد لم االستعمار، أو/ و الحتاللل خاضعين يزالون  ال الذين والسكان الدول في

 ،التراكمية واآلثار ،الممارسة في تسارع سوى  ،الجائحة تشهد لم ،بل. األجانب المستوطنين وزرع الملكية، ونزع المنازل، وهدم القسري،
 من كل في السكان نقل في تتمثل جسيمة، جرائم تشكل أنماط خالل من صلية،األ بالشعوب الخاص الموئل في اإلنسان حقوق  النتهاكات

 .الغربية الصحراءو  ،والتبت ،فلسطينو  ،كشمير
 

 كثب عن بعاتت الحالية الفترة فإن ذلك، ومع. قرن  من يقرب ما منذ ،واألرض السكن حقوق  النتهاكات دائم موضوع ينيون الفلسط ويشكل
 واالتفاقية ،والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق  الخاص الدولي العهد في طرف كدولة إسرائيل ألداء المزدوجة الدورية المراجعات

 المدني المجتمع منظمات أثارت ،2019 عام أواخر في العمليات هذه انتهاء معو . العنصري  التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية
 .ككل الفلسطيني الشعب ضد مطبق عنصري ال فصلال نظام تدير إسرائيل بأن ،المعاهدات هيئات أمام بنجاح الجدل والدولية المحلية

 
 نقل مع ،سريعة بخطى تقدم قد األخير، االستيطاني لالستعمار الجوهري  المثال ذاه فإن ،19-كوفيد وجائحة النتائج هذه من الرغم على

 الضفة ضم رسمًيا اإلسرائيلية الحكومة أعلنت ،الجائحة مع حديًثا تزامًنا وفي ،أنه إال. الفلسطيني الشعب ملكية ونزع اإلسرائيليين السكان
 جريمة وبتمكين ،"القرن  صفقة"بـ تعرف والتي الناهبة كوشنر -ترامب خطة من عبتشجيو . األردن وادي وهي: غذائها سلة ةمستهدف الغربية،
 غير المستوطنين حركاتت من جديدة أنماطاً  أيضاً  أطلق قد التطور، هذا المتحدة، الواليات في األبيض البيت من الحدود عبر المنظمة
 وحرق  اإلنتاجية، الموارد من غيرهاو  المياهو  الفلسطينيين، يضاأر  لنهب لالنتهازية الجديدة الثالثة األشكال من شكل كل تمثل القانونية
 .الماشية وقتل الزيتون و  ،الفاكهة وبساتين ،المحاصيل حقول وتخريب

 
 القدس – الفلسطيني األراضي أبحاث مركز يرسم

(LRC) وهدم ،األراضي نهب لتزايد خريطة بلحظة، لحظة 
 ،المستوطنين تحركات بمساعدة الزراعي والتخريب ،المنازل

 استباق أو تسريع  إلى إما ساعية الوباء، خالل تعمل التي
 خالل من اإلسرائيلي األمريكي الضم مخطط استبدال أو

 مركز أيضُا، وثق نفسه، الوقت وفي. عراد أي دون  جرائمهم
 خاص، بشكل قاس   إسرائيلي لنمط حاالت األراضي، أبحاث

 إجبار يتضمن والذي عقابي، كإجراء المنازل هدم لعمليات
 مهين مشهد في غالًبا يتم والذي ،منازلهم هدم على المالكين

 .وجيرانهم لعائالتهم
                                                                            

 في الموئل حقوق  انتهاكات حول تقارير ثالثة ،شمس – والديمقراطية اإلنسان لحقوق  طينيالفلس اإلعالمي المركز أصدر الفترة، نفس فيو 
 يعانون  ،نسمة مليوني عن سكانها عدد يزيد التي ،المحتلة األراضي تلك في الوضع ،غزة عن شمس تقرير غطى حيث. الجائحة وسط

 .مربع كيلومتر 363 حدود في تتركز والتي طويلة رةفت منذ عليهم، المفروض اإلسرائيلي الحصار تحت كبير حد إلى اإلفقار
 

ذهول إلى سلطات االحتالل في بلدية القدس، التي  : فتاة فلسطينية تنظر في9الشكل 
 القدس -تجبر والدها على هدم منزل العائلة بيده. المصدر: مركز أبحاث األراضي 

http://www.hlrn.org/news.php?title=India%60s-Population-Transfer-in-Kashmir&id=qGhnYw==#.X9AGgqHis2w
http://www.hlrn.org/news.php?title=India%60s-Population-Transfer-in-Kashmir&id=qGhnYw==#.X9AGgqHis2w
https://www.badil.org/en/publication/research/working-papers.html
http://www.hlrn.org/img/Solidarity/Tibet%20Pop%20Tf.pdf
http://www.hlrn.org/news.php??title=Western-Sahara:-EU-Funds-Moroccan-PopTrans-Crime&id=p3Foaw==
http://www.hlrn.org/news.php??title=HIC-HLRN-Joins-Partners-on-Israel%60s-CERD-Review&id=p29mZA==#.X9AG86His2w
http://www.hlrn.org/news.php??title=Israel:-UN-Rights-Body-Finds-Apartheid&id=p29raA==#.X9AHFqHis2w
http://www.hlrn.org/img/documents/Covid-19_Occupation_Palestine%20Territory_2020.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B8%D9%84%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_format.pdf


 حيث ،العالم في األعلى هي غزة في السكانية الكثافة فإن ،"عازلة منطقة" باعتبارها يضااألر  من٪ 21 حوالي إسرائيل كذلك، تحجز فيما
 ،غزة في الصحي القطاع تعرض ك،ذل على عالوة. االجتماعي للتباعد ةضئيل فرص وجود مع ،مربع كيلومتر لكل فرًدا 60,777 بلغت

 حين في ،الصحي القطاع في والعاملين ،والمستشفيات ،التحتية والبنية ،المنازل استهدفت التي المتتالية اإلسرائيلية الحروب بسبب للدمار
 العالج إلى الوصول من خطورة األشد الطبية الحاالت من العديد حتى تمنع ،غزة سكان حركة على شددةالم اإلسرائيلية القيود أن

 .غزة قطاع خارج الضروري 
 

 أعلنتفيما . بالموئل المتعلقة األخرى  اإلنسان حقوق  وانتهاكات ،السكان نقل بين يجمع طبيعي غير وضع من ةغز  قطاع عانيي كذلك،
( 1: )ذلك إلى أدت قد بالموئل مرتبطة عوامل ثالثة أن إال ،2020 عام بحلول للسكن صالح غير سيكون  غزة قطاع أن المتحدة األمم

 المكتظين؛ غزة سكان من٪ 70 من أكثر اآلن يشكلون  والذين غزة، في الفلسطينيين الالجئين وتركيز ،1948 عام منذ السكان نقل جريمة
 في الزراعيين اإلسرائيليين المستوطنين( 3) و غزة إلى الجوفية المياه لطبقة الطبيعي التدفق تحول التي اإلسرائيلية والمضخات اآلبار( 2)

 خدمة مستوى  دون  حالت قد العوامل هذهف. غزة قطاع في الرئيسية االرتوازية العذبة المياه أحواض أفرغوا الذين ،2005-1972 من الفترة
 ".للحرب الحيوي  المحيط" أو" السامة البيئة" بإسم إليه يشار عوض في وساهمت الصحة، لتعزيز ةالمطلوب المياه

 

 في البدو السكان أوضاع ،(NCF) المدنية المساواة  أجل من النقب في السلمي التعايش منتدى تناول ،الجائحة فترة عن خاص يرتقر  فيو 
 ،1953-1951 الفترة خالل عرقًيا وطهرتها ،1948 عام في وضمتها ،اإلسرائيلية القوات احتلتها التي التاريخية، الفلسطينية النقب منطقة

 منتدى قبل من والتوثيق المراقبة أنشطة جمعت ،2020 أيلول/وسبتمبر أذار،/ مارس بينو . قرية ونقطة قرية 108 تدمير إلى أدى مما
 وتنفيذ ،الهدم أوامر إصدار في اإلنفاذ سلطات يهاف استمرت ،حادثة 70 من أكثر ،واألرض السكن في المجتمع لحقوق  السلمي، التعايش
 .والرعاة الماشية مربي على  وغرامات ،ومضايقة ،الهدم عمليات

 
 عام بحلول 400.000 حوالي إلى ،النقب في األصليين الفلسطينيين السكان عدد يصل أن المتوقع من أنه إلى المنتدى، تقرير يشيرو 

 غير قرى  في( نسمة 86-100.000 حوالي) النقب في األصليين السكان من٪ 28 من أكثر يعيش ،2017 عام من واعتباًرا ،2030
 ،الصحية المرافق مثل ،األساسية الخدمات من القرى  تلك معظم إسرائيل دولة تحرم وبالتالي، .رسمية خرائط ةأي في تظهر ال ،بها معترف

 ونظم ،المعبدة والطرق  ،الجارية والمياه ،الوطنية الكهرباء بشبكة االتصال ذلك في بما التحتية، البنية إلى جميعها تفتقرو  والتعليمية،
 يجبرهم مما البناء، تصاريح على الحصول السكان على المستحيل من يجعل القرى  لهذه" به المعترف غير" الوضع إن. الصحي الصرف

 .عقابي كإجراء بالهدم مستمر تهديد تحت العيش على
 

 األراضي وسلطة ،(JNF) اإلسرائيلي اليهودي القومي الصندوق  قيام في المتمثلة الجارية القضية ،االنتهاكات بيانات قاعدة سجلت وقد
 مكانها في األشجار زرع أجل من النقب، في فلسطينية قرى  ةسبع بهدم مرواأ إصدارو  ي،ضااألر  بنهب ،( ILA) الحكومية اإلسرائيلية

 قد ،اليهودي القومي الصندوق  جرافات أن قاريرالت أفادت ،2020 أيار/مايو 1 بحلولو . البيئية األغراض تلك في الشكوك يثير بشكل
 2000 مساحتها تبلغ ،أكبر إزالة عملية من كجزء ،الوطن خربة أراضي من ،(هكتارات 5) دونم 50 عن يقل ال ما بتجريف بالفعل قامت
 (.هكتار 200) دونم

 
 للمرة الفلسطينية العراقيب قرية الهدامة، Yoav حدةوو  ،النقب تطوير بسلطة يسمى وما ،اإلسرائيلية الشرطة هدمت ،19-كوفيد جائحة وفي

 تقاوم 2000 عام منذ لكنها والطرد، بالتشريد باستمرار مهددة وهي ،بها االعتراف من القرية إحدى قرى النقب، المحرومة فهذه. 178
 األراضي وإدارة ،اليهودي القومي الصندوق  قبل من المتكررة اإلجراءات تسعىو . البناء إعادة خالل من ،لها المتكررة العنيفة اإلزالة عمليات

https://www.972mag.com/gaza-medical-permit-regime-blockade/
https://electronicintifada.net/content/lancet-censors-gaza-health-letter-after-pro-israel-pressure/31371
https://electronicintifada.net/content/lancet-censors-gaza-health-letter-after-pro-israel-pressure/31371
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_10_years_later_-_11_july_2017.pdf
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_10_years_later_-_11_july_2017.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/267/hdr06-complete.pdf
https://www.researchgate.net/publication/43244516_Managing_trans_-_boundary_waters_for_human_development
https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf
https://www.counterpunch.org/2017/04/28/middle-eastern-surgeon-speaks-about-ecology-of-war/
http://www.hlrn.org/img/documents/NCF_COVID-19_%202020_report.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Naqab%20FFM%20report%202010.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/NCF_COVID-19_%20WHD-2020.pdf
http://www.hlrn.org/news.php??title=Palestine/Israel:-JNF-Trees-Dispossess-Bedouin&id=qGhkbA==#.X9AJIqHis2w
http://www.hlrn.org/news.php??title=Palestine/Israel:-Forest-Arises-from-Desert?!&id=qGhkaw==
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2020/05/29/%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZaY=#.X9AJhKHis2w


 اإلسرائيلية الحكومة فرض من ،فقط ساعة 24 قبل األخير الهدم جاء. أراضيهم من وتشريدهم ،اليأس إلى القرويين دفع إلى ،اإلسرائيلية
 .الحر موجة استمرار وقت وفي كورونا، فيروس انتشار من الحد بذريعة مالً شا إغالًقا

 
 في متعددة أجنبية إدارات تحت وشعبه أراضيه ظلت الذي ،ركشمي إقليم هو االحتالل، من مماثل زمني تسلسل له آخر إقليم هناك

 إقليم ميز قد ،األراضي على واالستيالء ،والعسكرة ،لتمكينا نزع في المتمثلو  المشترك المثال. عقود سبعة لمدة ،والصين ،والهند ،باكستان
 .2019 عام في احتاللها/ إدارتها تحت الواقعة لألراضي الذاتي الحكم إلغاءب الهند أزمة أعقبت والتي ،الجائحة خالل وكشمير جامو

 
 اً جزئي بسجال فقط سمحت فقد ،الهند تلهاتح التي كشمير من الصحفية التغطية على فرضت التي األخرى  والقيود اإلنترنت قطع وبسبب
 بما ،الجائحة أثناء منازلهم وتدمير المدنيين، ممتلكات لنزع رئيسية حاالت أربع االنتهاكات، بيانات قاعدة تسجل فقد ذلك، ومع. للظهور

 في عليهم التعرف تم الذين 415 الـ الضحايا إلى ُينظرو . المقاومة ومقاتلي ،الهندي الجيش نيران مرمى في وقعت التي األسر تلك ذلك في
 السكان، ونقل ،الديموغرافي التالعب من جديدة لموجة البالد تتعرض حيث القصة، من بسيط جزء سوى  يروون  ال أنهم على ،الحاالت هذه
 .والصراع الجائحة بين التفاعل ويلخص ،فلسطين قضية مع معاصرة تشابهات يستدعي مما

 

( Xinjiang)شينجيانغ /الشرقية وتركستان التبت ظلت
تحت حكم جمهورية الصين  ،دولتين وشعوب متميزة

ن. منذ ضمهما بداية في منتصف القرن العشري ،الشعبية
 سيئة سمعة الشرقية تركستان في األويغور حالة اكتسبتو 

مليون  حوالي بتركيزالصين  قيامبسبب  ،األخيرة الفترة في
يسمى بـ "إعادة  مامعسكرات  في يغوراإل عرق  من شخص

حين أن شبكة حقوق األرض والسكن تقدم  فيو التعليم". 
/ شينجيانغ في واألرض السكن حقوق  قضاياتقارير عن 

فقد تم تخصيص مبادرة  ،ألكثر من عقد الشرقية تركستان
للتحليل المقارن والفهم  ،الخاصة بها ضامنالت شبكة

المتبادل لقضايا حقوق اإلنسان المتعلقة بالموئل بين جميع 
 .الخارجية والهيمنةاألجنبي  االحتالل الشعوب الواقعة تحت

 

 

 أمد منذ التبتيون  ضتعر  فقد .قبل من كانت كما الصفر، نقطة عند ،نفسها المحتلة والتبت األويغور شعوب وجدت ،19-كوفيد جائحة أثناء
القسري التوطين  وإعادة ،اإلسكان إلعادة  مقاطعة سلطات مع جديًدا تطوًرا العام هذا شهد فقد ذلك، ومع ، ،الصين حكم ظل في طويل

القسري  العمل معسكرات  قاعدة في المسجلة التقارير وتشير . إلى الريفيين التبت لسكان طموح نقل في انخرطت تيال ،الصينية هان
 في الريفيين سكانال من أراضيهم، من ونقلهم قسراً  إجالؤهم تم الذين عدد أن إلى ،الصناعية األقمار صور ذلك في بما االنتهاكات، بيانات

 شخص. ألف 500 بلغ قد العام هذا التبت إقليم

 تضررت التي السكنية المباني من بالقرب بالحزن  يشعرن  الكشميريات النساء :10 الشكل
 /آيارمايو 19 الثالثاء، يوم وكشمير وجامو سريناغار في النارية باألسلحة معركة خالل

 .برس سأسوشيتد المصدر: .2020
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 الحرب في عالقون ال األشخاص

 تزال الف. 19-كوفيد جائحة عصر في األسلحة تصمت لم ،العالم قادة من أخرينو  ،المتحدة لألمم العام األمين مناشدات من الرغم على
 ،وسوريا ،والمكسيك ،أفغانستان من كل في( السابق أو الحالي العام في مباشرة عنيفة وفاة حالة 10.000 مسببة) دائرة كبرى  حروب أربع

 صراًعا 18 مع العام، هذادائر  صراع 11 في( مباشر بشكل 9.999و 1000 بين ام مقتل في تسببت) ضراوة األقل الحروب أما. واليمن
 (.وفاة حالة 100 من أقل) مستمرة مناوشة 15 و ،(مباشرة عنيفة وفاة حالة 999-100 عنه نتج) حالًيا طفيًفا

 
 على الحكومية القوات استولت حيث البالد، غرب شمال في الحرب من حديًثا نازحون  مواطن ألف 900بـ 2020 عام بدأ سوريا، في

باتوا و  ،بشدة ظاهمكتظإ إلى أدى ما إدلب، محافظة في النازحة للعائالت والسوري  الروسي النظامين وقصف ،حلب محافظة في بلدات
 أصيبوا الذين ،واألطفال النساء العظمى الغالبية" النازحين أن ،المتحدة األمم باسم متحدثال أفاد وقد .الهجمات من لمزيد معرضون 
 ،الصحية المرافق تعرضت وقد ."ممتلئة المخيمات ألن ،متجمدة حرارة درجات في العراء في النوم على وأجبروا ،نفسية بصدمات
 مواجهةو  سنوات، تسع منذ المستمرة للحرب فردي نزوح أكبر في تسبب مما للقصف، ،واألسواق ،والمساجد ،السكنية والمناطق ،والمدارس

 .مبال غير أنه يبدو الذي العالم بقية في ،19-كوفيد انتشار قبل من األمراض تفشي خطر
 

 يتعرضون  زالوا ال عامين، قبل التركية القوات غزو بعد وشرا، راجو قريتي إلى بالفعل نزحوا الذين فرين،ع أهالي كان نيسان،/  أبريل بحلول
 قرية بهدم ،التركي الجيش قيام عن تقارير ظهرت يونيو،/ حزيران فيو . كورونا فيروس جائحة تهديد عن فضالً  تركية، عسكرية لهجمات
 في 200 أصل من منزل 30 التركي الجيش دمر وقد. سوريا شرقي شمال الحسكة بمحافظة ،العين رأسو  تمر تل منطقة في ،اليزيدية

 من مدني ألف 300 بنحو يقدر ما نزوح إلى ،العملية هذه أدت ذلك، ومع. واحدة حالة في عائالت عشر راضيأ فيجر بت قامو  الداودية،
 . ممتلكاتهم إلى والوصول العودة في حقهم من وحرمانهم ،منازلهم

 
 دمشق ضاحية الغوطة، منطقة من سوريينلل بالنسبة ،الجائحة خالل صعوبة أكثر ،والممتلكات واألراضي لمساكنا رد عملية تأصبح وقد

 هناك أن ،االنتهاكات بيانات قاعدة تسجل ،2020 يونيو/حزيران أواخر يفف. 2018 عام في السورية الحكومة قوات حاصرتها التي
 ،نزاعات في تسببت" عقارية فوضى" شهدوا حيث  ،هناك عقاراتهم ملكية إلثبات يسعون  ،الشرقية الغوطة من شخص 13.000 حوالي

 إزالة مع حليين،الم السكان ضد ،الحكومية العقابية اإلجراءات من كجزء هذا فهم تم وقد. الملكية حقوق  من وحرمانهم ،باألسعار وتالعب
 .دمشق بالعاصمة المزة منطقة في العقارية للشؤون  العامة المديرية واستحداث ،المحلية الممتلكات سجالت

 
 ،19-كوفيد جائحة ظهور من سنوات ثالث من يقرب ما قبل حيث الالحقة، والحرب االنتفاضة من سنوات تسع دمرته بلد فهى اليمن أما

 أي نسمة، مليون  27.5 عددهم البالغ سكانها من٪ 80 حوالي يعتمدو . األرض وجه على إنسانية أزمة أسوأك اليمن المتحدة األمم أعلنت
 ،االقتصادية الصدمات أدت كما. المجاعة من الماليين ويقترب الحياة، قيد على للبقاء المساعدات على شخص، مليون  24 حوالي

 التيو  -المتواضعة المكاسب تعكس أن يمكن" قوية عاصفة" خلق إلى كوفيد، ئحةجا واآلن ،الصحراوي  والجراد ،والفيضانات ،والصراعات
 يتم ولم ،٪35 بنسبة الغذائية المواد سعارأ ارتفاع في ،اً ر مؤخ كورونا فيروس تسبب فقد. الغذائي األمن مجال في -األنفس بشق تحققت
 .اآلن حتى الحالية المساعدات من٪ 40 سوى  استالم

 
 للخطر حالًيا معرضون  ،آخرون  شخص ألف 750 هناك الحرب، بسبب نزحوا( السكان من٪ 13) يمني ألف 900و مليون  3 إلى إضافة

 في واألراضي السكن حقوق  انتهاكات فإن ذلك، ومع. بالغاز الغنية ربأم منطقة إلى الحرب تنتقل حيث ،2020 العالمي الموئل يوم في
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 تم الذين المواطنين من يحصى ال عدًدا بالفعل خلف قد ،صالح هللا عبد علي لـ السابق النظام كان حيث ،تراكمية أيضاً  هي ،اليوم اليمن
 النظام قبل من الملكية، وننزع األراضي على االستيالء ضحايا من موثوق  عدد مع عنها المبلغ الحاالت بين منو . الممتلكات من تجريدهم
 .إنصاف دون  من المعدودة غير وغيرها الحاالت تلك تزال وال ،االنتهاكات بيانات قاعدة في ألف 380 حوالي تسجيل تم السابق،

 
 خارج تقع التي النزاعات بسبب ،واألرض السكن حقوق ل انتهاك حاالت رصد من االنتهاكات، بيانات قاعدة كذلك، تمكنت العام، هذا في

 من سلسلة أن إلى العالمي الوباء سياق في اإلشارة وتجدر. رسمًيا بها المعترف أو ،المعلنة العسكرية والمناوشات ،بو للحر  المعتادة الفئات
 معروفين جهاديين متشددين لقب من ،موزمبيق ،(Mocímboa da Praia) راياپ دا بواموسيمْ  قرية في المدنيين على كبرى  هجمات أربع
 غنية تكون  أن ُيحتمل والتي ،تاريخياً  المهملة المنطقة في يعملون و  ،(الشباب) السنة أنصار/ عةوالجام السنة أهل ،حركي عربي باسم

 عشرات ثناءباست الضحايا، أعداد تحدد ال ،والحكومية ،الصحفية التقارير معظم أن من الرغم علىو . 2017 عام منذ األحفوري  بالوقود
 .وحده 2020 مارس/آذار منذ ألفاً  250 تتجاوز ممتلكاتهم من وطردهم إخالئهم تم الذين عدد تقديرات فإن قتلوا، الذين األشخاص

 

 

 واألموال للخصخصة الخاضعون  األشخاص

  ما اآلن،. الماضي القرن  من الذهبي العصر في عليه كان مما بالفعل أكبر ،الدخول في والتفاوتات الثروة تركيز كان ،الوجائحة قبل
 المتزايدة الفجوةف. تاريخية أبعاد ذات معقدة ومالية اقتصادية أزمة اآلن، كذلك أصبحت ،19-كوفيد شكل في عالمية صحية كأزمة تتطور

 .الحالية الجائحة ظل في إال تتفاقم لم والمالية االقتصادية األزمات في والمالكين المستأجرين بين
 

 أو وجدوا، الذين لألشخاص ارئةالط حاالتال سليم، نحو على عالجت قد الوباء أثناء اإلسكان سياسة على الضوء ليطتس من الكثير
 لوحظ وكما العقاري، الرهن ودافعي المستأجرين السكان من الشريحة هذه أن حين في. مأوى  بال أو آمنة غير مساكن في أنفسهم سيجدون 

 انخفاض احتمال بشأن التعليقات من آخر تيار تكهن فقد حيازتها، ألمن التهديدات من المزيد تواجه ،تاألقليا  من كانوا إن خاصة أعاله،
 ولكن عام، بشكل العامة، والخدمات السلع أمولةو  ،الخصخصة سياسات من مسبوق  غير وقت في األفق في هذا ظهر وقد. العقارات قيم

 الدخل ذات لألسر - المالئم السكن حتى - سكنمال لضمان رسمياً  مهدع تم الذي أو المدعوم، اإلسكان في ظهر ،خاص بشكل
 خيارات في المتزايدة الخسارة لكن اإلخالء، عمليات من مؤقًتا محمية تكون  قد ،المتبقية العام اإلسكان خيارات أن حين فيو . المنخفض

 القطاع من المالك كبار رحمة تحت ،المنخفض الدخل ذوي  السكان من متزايدة أعداًدا تركت قد  ،العام القطاع من المدعومة اإلسكان
 .الوطنية عبر والشركات ،اإلقليم خارج من للمستثمرين المتنامية الظاهرة ذلك في بما الخاص،

 
 المساكن بيع عمليات من منتج وهو ،(DAX) داكس مؤشر في المدرج ،العقاري  (Vonovia) فونوفيا صندوق  هو ذلك على األمثلة أحدو 

 ،اإليجارات واستخرجت العالمية، المالية السوق  في أصول إلى اإلسكان هذا فونوفيا حولتو . الماليين للمستثمرين األلمانية عيةاالجتما
 في السابقة( الدورية) المالية األزمة من األلماني التعافي بعدو . تحسينه أو السكن قابلية على للحفاظ تستثمره، لم أو القليل استثمار وأعادت

 رأس وتركز ،الملكية عملية تسريع إلى أدى ما البورصة، إلى ،بها الخاصة اإلسكان شركات الكبيرة االستثمار صناديق جلبت ،2008 عام
 يونيوحزيران/ 26 فيو . فرنسا في اإلسكان في كبيرة حصة ولها والسويد، النمسا في خاص مالك كأكبر اآلن فونوفيا ُتصنفو . المال

 .هولندا في يإضاف توسع عن أعلنت ،2020
 
 عادة التيو  ،للحدود العابرين العقارات مالكي من وغيرها ،الشركة لهذه ناميةالمت القوةب ،أوروبا أنحاء جميع من المتمرسون  المراقبون  يتوقعو 

  ،فونوفيا صندوق  والمنتقدون  المستأجرون  يطالب ،الجائحة أثناء اإليجار وقف إلى الدعوات جانب إلىو . األرباح لتعظيم اإليجارات تزيد ما

http://www.hlrn.org/violationsearch.php#.X9AptKHis2x
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 للمناخ، المالئمة المساكن وتجديدات ،فيه تخفيضات إجراءو  إليجاراتل أقصى حد وضع خالل من المرتفعة، اإليجارات توزيع بإعادة
 .طويلة فترة منذ المتضائل االجتماعي اإلسكان مخزون  لدعم يتضامن صندوق  إنشاءو 
 

 صفراء أعالم تدلت. كورونا فيروس من بشدة تضررت التي ستوكهولم، السويدية، ةالعاصم في حرماًنا األكثر األحياء أحد وهو هوسبي،
 فإنهم التوفير، إلى المستأجرون  يضطر عندما عادة،ف. اإليجارات بإلغاء المستأجرين مطالبب رمزي  شكل معها تحمل السكنية، هامباني من

 ،الرفاه جوانب من غيرهو  ،الصحة على تكلفة وأكثر ،أسوأ دائًما يكون س اآلمن السكن عن البديل ألن لإليجار، األولوية يعطون  ما دائًما
 االحتياجات تلبية من المستأجرين مكنسيُ  ،اإليجار من المطلوب اإلعفاء لذلك،. بسرعة يقترب الذي السويدي الشتاء برد في فقط وليس

 .الجائحة أثناء األخرى  الحيوية
 
 فيه اتهم الذي الوقت نفس في ،(Blackstoneشركة ْبالْكستون ) من (Husbyهوسبو ) عقارات محفظة فونوفيا اشترت ،2019 عام فيو 

 ْبالْكستون  شركة فعلت مامثل. العالم في اإلسكان أزمة بتعميق ،العالمي المالك المالئم، السكن في بالحق المعني الخاص األممي رر المق
 أخرى  مرة إعادتها ثم ،قالشق ون المستأجر  غادر أن بعد ،هوسبو لشقق فقط التجديد أعمال ضعب بإجراء ،فونوفيا شركة قامت قبل، من

 .قبل ذي عن زيادة٪ 40 بمعدل ،اإليجار سوق ل
 
 إحداث ،ألمانيا في أتاحت حيث مواصفات، ذات عازلة لمواد مشروعات وهي ،"التحديث" ريعبمشا يسمى فيما ،المال رأس استثمار تم و
 وقف فونوفيا قررت ،2018 عام في الفضفاض النظام هذا في والتغييرات االحتجاجات من العديد بعدو . اإليجارات في ضخمة ياداتز 

 بإيجاراتو  ،جديدة إيجار لعقود الشاغرة، الفردية للشقق محدودة جديداتت إلى الطريقة وتحويل ةزلاالع المواد مشاريع في الكبيرة األعمال
 .مرتفعة

 
 ال ،فونوفيا مثل شركات بسبب جزئية، بصورة ذلك،و . اراإليج سقف تحديد مثل صرامة أكثر لوائح وقدموا ،السياسيون  تفاعل برلين، في

 ،مساهميها إلرضاء ،اإلقليمية الحدود خارج والتوسع النمو على مجبرة فهي األبد، إلى األجور حد من بكثير أعلى اإليجارات زيادة يمكنها
 جًدا حريصون  فهم لذلك،" بقوله ،(Knut Unger) رغيأون نوتكْ   ني،األلما المستأجر عن المدافعين أحد يوضح كماو . المال رأس وأسواق

ن الصناعي نموذجهم نطاق توسيع على  ."أخرى  بلدان في السابقة االجتماعي اإلسكان عقارات ليشمل وتوسيعه ،مالياً  المحس 
 
 قطاع على ستيالءاال ،ستريت وول حققت كيف جائحة،ال من مبكر وقت في تايمز نيويورك صحيفة ذكرت ، الخلفية هذه ضوء وعلى 

 الشركات أيدي في سقطت ،المتحدة الواليات في الواحدة األسرة منازل من اآلالف مئاتو  ،أمريكي دوالر مليار 60 بقيمة ،اإلسكان
 ".المنال بعيد األمريكي الحلم جعل" و. إيرادات على للحصول المستأجرين على ضغطال إلى أدى مما العمالقة،

 
 وقد. 19- كوفيد اجتياح ليقب نسبيًا، أزمة في األصغر اللبناني االقتصاد سقوط الجائحة، فترة شهدت فقد ،جانباً  األمريكية األحالم وبتنحية

 غير الفساد على رئيسي كمؤشر ،عالقاً  اإلسكان جعل إلى ،لبنان في المنتج غير عيالري واالقتصاد النيوليبرالي العقارات سوق  أداء تسبب
 .البالد في المحسوس

 
 االنتداب مع عليه التفاوض تم الذي ،المتحجر الطائفي الحكومة نظام في الشعبية الثقة بانهيار يتعلق فيماو  بل ذلك، إلى باإلضافة
 المنهجية العيوب نتيجة ،مستحيالً  المالئم السكن في اإلنساني بالحق الكامل التمتع كان ،1943 عام في استقاللها البالد منح قبل الفرنسي

 اإلسكان، قطاع في والطلب العرض بين التوافق عدم األجور، مستوياتب  مقارنة للسكن المرتفعة ةفلالك شملت، والتي. األمد ةطويل ةالعميق

https://www.theguardian.com/us-news/2019/mar/26/blackstone-group-accused-global-housing-crisis-un
http://www.hlrn.org/news.php?title=Protesting-Germany-based-Monster-Landlord-Vonovia&id=p3Frag==#.X9GKnubis2w
https://www.nytimes.com/2020/03/04/magazine/wall-street-landlords.html


 عدم واإلخالء، الهدم لصالح العقاري  التطوير نموذج هيمنة المناطق، بين االقتصادية تفاوتاتال عن فضال والثروة، الدخل في التفاوت زيادة
 مع ،بالمخاطر محفوف به المرتبطة والتكاليف اإلسكان أصبح للبنانيين، بالنسبة. لإلسكان مخصصة وزارة أو ،وطنية اتسياس وجود

 ال ،مديونية في مضى وقت أي من أكثر الدولة أغرق  الذي ،الوطني الريعي االقتصاد في العامة والخدمات السلع لجميع األمولة سياسات
 .السياسية باألحزاب والمرتبطة ،الطائفي االنتماء ذات الوطنية البنوك ،سيما ال عليها، السيطرة يمكن

 
 في اإلنسان حق بشأن ،المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق  مجلس إلى 2020 تموز/ يوليو في المدني جتمعالم تقرير موضوع هذا كان

 اللبناني، االقتصاد وتوقف الجائحة، انتشار معو  ذلك، غضون  فيو . لبنان دولةل الحالية الشاملة الدورية المراجعة أجل من الالئق السكن
 بيروت مرفأ في هائل انفجار أدى عندما جنيف، إلى صلي أن التقرير هذا يكد لم ذلك، ومع .اآلالف بمئات يتربص اإلخالء، شبح ظل
 كان ما األزمات قيتالف. مأوى  بال بيروتي ألف 300 وترك ،سكنية ووحدة منزل ألف 80 تدمير أو وتخريب شخًصا، 192 مقتل إلى

 .للبلد لهذا ذلك من أسوأ وقت في يأتي أن يمكن

 

 

 

 

 CEO)اليسار(. المصدر:  على تبيرو  مرفأ في نخزنة كانت األمونيوم، نيترات مادة من ضخمة كمية النفجار، 2020أغسطس/آب  4يوم  مشهد: 11 الشكل
Magazine .حمزة وائل: لمصدراعلى )اليمين(.  أميال بعض وعلى اإلنفجار من متضررة لمباني الصورة/EPA. 

http://www.hlrn.org/img/documents/UPR_HR2AH_final.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqY=#.X9GLNObis2w


 البعض بعضنا حماية
 تمو  ،هنا سردها تم التي ،بالموئل المتعلقة اإلنسان حقوق  انتهاكات من غيرهاو  ،واألراضي ،الالئق بالسكن الخاصة ةاللوح هذه ضوء في

 بحسب مرتبة فئات في الحاالت استخالص المصطنع من يكون  قد والسكن، رضاأل حقوق  شبكة انتهاكات بيانات قاعدة في هاليسجت
 فيو  جميًعا، علينا المحتمل أو الحقيقي اتأثيره هو ةالعالمي الجائحة طبيعة من جزء ،األمر حقيقة في. الفريدة والظروف االجتماعية الفئات

 .الظروف كافة وفي منطقة كل
 

 الحال هو كما ،واإليذاء االستضعاف من متداخلة فئات كذلك، نجد ،االنتهاكات بيانات قاعدة في هاإدخال تم التي الحاالت من نتعلم كما
 قراهم من عودتهم عند مدمرة ازلهممن ،"الدنيا الطبقة" من وهم ،المهاجرون  العمال وجد حيث الهندية، (Bengaluru) بنغالورو مدينة في
 السيما، آسيا، جنوب في المهمش داليتال مجتمع تجاه المتزايد القلق مع ،ذلك تزامن وقد. 19-كوفيد جائحة بسبب اإلغالق تدابير بعد

 .مجتمعة الوظائف وفقدان ق،اإلغال تدابيرو  ،العدوى  ظروف  بسبب الشديد، تضرره
 
 يحملن أنهن مخاوف وجود من مزاعم تحت اإلخالء ،الوسطى جاوا جزيرة في ،سوراكارتا مدينة في الممرضات واجهت إندونيسيا، فيو 

 قاعدة تسجل ذلك، ومع. عازبات كنساء جنسهن بسبب ناستهدافه تم أنهن ،احتماالت يستبعد وال .عملهن أماكن من ،19-كوفيد فيروس
 .19 -كوفيد لـ مماثلةال الفرضية نفس بسبب ًا،قسري اً إخالء عمليات واجهوا ،الهند في ألطباء حالة نفسه لوقتا في االنتهاكات، بيانات

 
 كل ،الجائحة حالة في ،أنه فهي ،االنتهاكات بيانات قاعدة في المسجلة االنتهاكات سلسلة من عالمية دروس أي استخالص أمكن إذاو 

 في للتمييز يتعرضون  والذين ،بالفعل المهمشين هؤالء خاص، بشكل يهدد لكنهو  ،حياته يهدد قد الذي للفيروس عرضة يكون  شخص
 في لإلنسان العالمي الحق وإعمال ،وحماية ،احترام في قاإلخفا في تلك، الصدع خطوط تظهرو  .حماية إلى ون ويحتاج العالمي، مجتمعنا

 .األخرى  اإلنسان حقوق  بين من الالئق، السكن
 

 ،والعملية ،اإليجابية الدروس كذلك، تغفل أال يجب الجائحة، تلك وسط ،واألراضي اإلسكان حقوق  انتهاكات مراجعة فإن ذلك، ومع
 ،الرسمية غير للشبكات الحيوية األدوار إلى ،اإلشارة المهم من ،لجائحةل الحالي سياقال فيو  .ظهرت التي ،المتبادلة والحماية للتضامن
 حيث الصحة،ب المعنية والشبكات المجتمعية، المأوى  مالجئ الخصوص، وجه علىو  للغاية، المستضعفة المجتمعات تلك في ،والشعبية

 تنظيم حتى أو ،التنسيق أو ،اإلشراف أو ،المشورة تقديم أو ،تماعياالج الدعم ويقدمون  ،الفحص إجراء في والمتطوعون  المحترفون  يساعد
 لخدمة نموذًجا أريزونا، والية في (vajoأمريكا شمالية) نافحو الوطن في الصحة دائرة أصبحت وقد. المجتمعي أو ،المنزلي الصحي الحجر

 .للمرض المقاومة بل فحسب، تكيفال تمارس ال حيث ،كوفيد جائحة من بشدة رالمتضر  لمجتمعا
 

 العنصر على للحفاظ ،العيش سبل من وغيرها ،واألرض ،الوطن عن الدفاع في المقاومة الضرورى  من بأنه القول يمكن للكثيرين، بالنسبة
 عصر في البقاء أجل من وخاصة والجماعية، الفردية اإلنسان حقوق  من كاملة بمجموعة للتمتع ،الالزمة العناصر من سلسلة في األول

 فيها نجح والتي ،2020 نيسان/أبريل منذ االنتهاكات، بيانات قاعدة في المسجلة الحالة تلك ،الجيدة الممارسات على األمثلة ومن. الجائحة
 يمكن العالقات من شبكة فقط. أرضه من مجتمعهم إزالة يحاولون  الذين ،اة الغز  صد في ،النساء سيما وال ،المحلي "يكتشيق المايا" مجتمع

 .العفوي  النجاح هذا مثل تمكن أن
 

 غير شبكاتال" حالة في العمل في ،"االجتماعي المال رأس" هو هذاف االجتماعية، العلوم في القديمة المصطلحات استخدام حالة وفي
 التي ،القيم من غيرهاو  والخدمات السلع لتوفير ،المجتمعات وعبر داخل العفوية العالقات أي ؛"يةاالجتماع الشبكات" أو ،"لمجتمعل الرسمية

http://hlrn.org/violation.php?id=p21qZqQ=#.X9GLWebis2y
http://hlrn.org/news.php?title=Call-to-Protect-Dalit-Rights-during-Pandemic&id=p3BsbA==#.X9GLjObis2y
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/28/why-are-we-being-treated-like-this-nurses-handling-covid-19-evicted-as-landlord-fears-infection.html
http://hlrn.org/news.php?title=India:-Landlords-Evicting-Doctors&id=p3BqaQ==#.X9GLy-bis2y
https://www.ndoh.navajo-nsn.gov/COVID-19
https://www.comhs.org/about-us/newsroom/health-library/2020/06/09/covid19-ravages-the-navajo-nation-but-its-people-fight-back
http://hlrn.org/news.php?title=Guatemala:-Evicting-Maya-Q%E2%80%99eqchi%60-amid-COVID-19&id=p3FnbA==#.X9GMRebis2y


 ظروف ظل في ،السوق  أو ،(المحلية والسلطات ،المحلية الحكومات ذلك في بما) وأجهزتها الدولة توفرها ال والتي ،إليها الحاجة تشتد
 .لألعضاء مناسبة

 
 تشبه ،اجتماعية منظمة أنها على الشبكة تعرف ،"HICtionary" للموئل الدولي بالتحالف الخاص المصطلحات قاموس في جاء كماو 

 :خاصة مفهوم، أو شكل في تكويناً  أو مفتوحاً  عمل نسيج بنيتها

 ؛ومترابط معقد نظام أو مجموعة • 
 مشتركة؛ مصلحة أو عالقة تجمعهم لناسا من جمعية  •
 غير اتصال على ويظلون  ،يتفاعلون  الذين ،المتشابهة المصالح أو االهتمامات ذات الكيانات أو األشخاص من ممتدة مجموعة  •

 .المتبادلين الدعم أو للمساعدة ،رسمي
 

 .J. A/بارنز إيه جيه البروفيسور قبل من ،الماضي القرن  من الخمسينيات في مرة ألول" االجتماعية الشبكة" مصطلح صياغة تم وقد
Barnes، االحتياجات على اً بناء ،بالطبعو . شخًصا 150 إلى 100 من تكون  ،االجتماعية الشبكة أن الحظ حيث لالقتصاد، لندن بكلية، 
 .أكبر أصغرأو ،19-بكوفيد الخاصة االجتماعية تكشبك تكون  قد الظروف،و  ،واألهداف

 
 مجالس من كجزء أو أخرى، يةمجتمع شبكات مع جنب إلى جنًبا غالًبا تعمل ،بالمجتمع المشترك االهتمام ذات الشبكات ألن نظًرا

-كوفيد عدوى  لمنع ي،القاعد مستوى ال على ارزةبو  فاعلة جهات أصبحت ،االجتماعية/ المجتمعية الشبكات أن نجد أن يمكننا ،مجتمعية
 .والريفية الحضرية المناطق من كل مجتمعات في لألسر الالزمة، المساعدة و ،األساسية والرعاية المعلومات وتوفير ،19

 
 ويقوده يحركه الذي ،19-كوفيد  لمواجهة برنامج ويدعم ،(CODI) تايالند في المجتمعية المنظمات تنمية معهد يحشد واسع، نطاق على

 دوالر مليون  4.5) تايالندي بات مليون  144 حوالي تبلغ إجمالية بميزانية ،2020 آذار/مارس في بدأ والذي ،الطلب على والقائم المجتمع
 لألنشطة تمويلي دعم القتراح ،والريفية ة،حضريال المجتمعات شبكات لجميع البرنامج فتح تمو . المجتمعية الشبكات لدعم ،(أمريكي

 حوالي الشبكات هذه عدد بلغ ،أيلول/سبتمبر نهاية في. المجتمعية الشبكات قبل من تنفيذها سيتم التيو  ،19-كوفيد جائحة من المستوحاة
(. ريفًيا عنبراً  1550 في الريفية والمجتمعات الحضر، فقراء من 4000 من أكثر تغطي) حيث ينة،المد في قائمة مجتمعية شبكة 220
 على الجائحة مع للتعامل فعالة وسيلة فقط يصبح لم ،المجتمع يقوده الذي ،19-كوفيد برنامج أن التقارير، ذكرت وكما لذلك، نتيجة

 بينها افيم قوتنس تتعاون  المجتمعات جعل مما المجتمعية، والعالقات الشبكات لتقوية فرصة أيًضا أصبح بل والمدينة، المجتمع مستوى 
 المسجلة األمثلة عن بديالً  ،النموذج هذا يمثل ملحوظ، بشكلو . الحضر في التنمية شركاء من غيرهمو  ،المحلية السلطات مع ،فعال بشكل

 انظر) الشرقية الغوطة فيو  ،(أعاله الريفية المناطق سكان انظر) الصينية، شاندونغ مدينة في كما االنتهاكات، بيانات قاعدة في
 .كوفيد أزمة وسط ،المحلي الحكم وتآكل ،الصراع من مزيد إلى يبدو ما على أدت والتي ،(أعاله الحرب في المحاصرين األشخاص

 
 الدروس تشير. المالكو  المستأجر بين االنقسام يتسع كورونا، فيروس نطاق اتساع مع أنه ُيالحظ اإلسكان، اتسياس مجال فيو 

 فرحة ليالني تحذر  ،19-كوفيد انتشار معف. المتزايد التفاوت هذا لمعالجة ،سكاناإل سياسات إصالح يجب أنه إلى المستخلصة،
(Leilani Farha)، لحماية" هيكلي نهج إلى ضرورة هناك أن من واليتها، هيةالمنت و المالئم السكن في بالحق المعنية األممية المقرر 

 ".أفضل مستقبل بناء وإعادة ،األمولة سياسات من اإلسكان
 

http://www.hlrn.org/img/publications/HICtionary.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001872675400700102
https://en.codi.or.th/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_finacilization.pdf


 للتضامن أساًسا يضع ،لجائحةا أثناء واألرض السكن حقوق  النتهاكات العالمية المراجعة هذه في الحال هو كما البعض، بعضنا من التعلم
 للموئل العالمي اليوم هذا فيو . هنا المدرجة الضارة للممارسات بدائل ويطرح ،التعاطف ويولد األخرى، التجارب يستكشف الذي ،العملي
 الروح في ما أفضل أنو  ومرونة، استثنائًيا، اتضامنً " الحظ الحالية، الجائحة في أنه المتحدة لألمم العام األمين ذكر للغاية، الخاص 2020

 اليوم بمناسبة خطابها في ،البشرية للمستوطنات المتحدة األمم لبرنامج التنفيذية المديرة شريف، محمد ميمونة أكدت كما." اً ظاهر  اإلنسانية
 .اراً اخضر  وأكثر ،أفضل بشكل البناء إلعادة فرصةال لنا تتيح ،19-كوفيد أزمة وأن ،مشتركة مسؤولية المالئم السكن أن للموئل، العالمي

 
 تتشكل التي المشؤومة األنماط من فلنتعلم ،معاً  اهذ في جميًعا ألننا نظًراو . وتفاؤلهم لهماأم صحة من للتحقق ،تحدياً  مع الرسائل تلك ناتترك
 الروح في ما أفضل إلظهار. البعض بعضنا ونحمي ،(للبيئة مراعياً  أي) خضرة وأكثر أفضل بشكل سويًا، هذا من ونخرج ،حولنا من

 .البدء دةإلعا جيدةال طريقةال هي ،واألرض ،الالئق السكن في فرد كل حق وإعمال وحماية احترام فإن ، اإلنسانية

https://www.youtube.com/watch?v=hGTeSSGoYVU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hGTeSSGoYVU&feature=youtu.be
https://unhabitat.org/statement-by-un-habitat-executive-director-maimunah-mohd-sharif-world-habitat-day-2020


 2020 أكتوبر/األول تشرين 5 إلى يناير/الثاني كانون  1 من االنتهاكات بيانات قاعدة بحث نتائج :الملحق

 

 

 

 والسكن األرض حقوق  اتانتهاك بيانات قاعدة
 المخالفات أنواع جميع عن البحث نتائج

 

 نوع االنتهاك  تطويرات  تفاصيل  ضحايا الدولة  اإلقليم التاريخ العنوان

Largo de São 
Francisco  

28/09/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 البرازيل
600  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

al-Sawiya 
Groves  

18/09/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 هدم / تدمير

 

al-`Araqib 178th 
time  

18/09/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين / إسرائيل
400  1  

 
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

ISIS in Vamizi  17/09/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة 
  البرتغالية

 موزمبيق
0  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Jaranwala Lands  15/09/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 باكستان
30.000  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

Innnesdale/Sokis 
Farm  

13/09/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زمبابوي
0  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Romac Farm  13/09/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زمبابوي
0  1  

 
 إخالء قسري

 

Selukwe Peak  13/09/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زمبابوي
0  

  
 هدم / تدمير

 

Moria Camp  09/09/2020 13.000 اليونان  أوروبا  
 

 هدم / تدمير  1
 

Odza, Yaoundé  08/09/2020  500 الكاميرونإفريقيا ناطقة  
  

 إخالء قسري

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raaQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raaQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZaw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZaw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZaY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZaY=
http://www.hlrn.org/img/violation/NCF_COVID-19_%202020_report.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZac=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbKg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbKg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbKk=
http://www.hlrn.org/img/violation/Sibonisiwe%20Chipato%20Yorkshire%20Farm.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbKo=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbKc=
http://www.hlrn.org/img/violation/Arson_charged.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbKY=


اللغة  
  الفرنسية

 هدم / تدمير
 نزع الملكية / المصادرة

 

Bel Air  30/08/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 هايتي
200  

  
 إخالء قسري

 

13 Homes amid 
COVID  

29/08/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
56  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Besipae 
Indigenous  

  آسبا 18/08/2020

 إندونيسيا

185  1  
 

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 خصخصة السلع والخدمات العامة

 

TNC on 
Ancestral Land  

17/08/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زمبابوي
18.000  

  
 إخالء قسري

 

Masvingo City 
Expansion  

17/08/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زمبابوي
0  

  
 قسريإخالء 

 

Bani, Masvingo  17/08/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زمبابوي
0  

  
 إخالء قسري

 

São Paulo na 
pandemia  

14/08/2020 
يكا أمر

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 البرازيل
20.000  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

Batoka Gorge 
Infrastructure  

12/08/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زمبابوي
160  

  
 إخالء قسري

 

Deported to 
Rukban  

10/08/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

دناألر  
10  

  
 إخالء قسري

 

Beirut Port Blast  04/08/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
اإفريقي   

 لبنان
300.000  

  
 هدم / تدمير

 

Settlers in 
Yanoun  

01/08/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
36  

  
 نزع الملكية / المصادرة

 

Israel Violations  01/08/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
648  1  

 
 هدم / تدمير

 

Africans 
Confined  

01/08/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

المملكة العربية 
  16.000 السعودية

 
1 - 2  

 إخالء قسري
 نزع الملكية / المصادرة

 

Ethnic Cleansing 22/07/2020  0 أثيوبياإفريقيا ناطقة  
  

 هدم / تدمير
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rY60=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rY60=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raKo=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raKo=
http://www.hlrn.org/img/violation/Bretz_UndergradThesisOMPIndonesia.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbK0=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbK0=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rY6Q=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qa6g=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qa6g=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbKs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qbKs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qa6w=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qa6w=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqQ=
http://www.hlrn.org/img/violation/demolition_monthly_report-august_2020.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZag=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZag=
http://www.hlrn.org/img/violation/Ethiopia_thanks_KSA.pdf
http://www.hlrn.org/img/violation/Still_held_15-09-2020.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqs=


in Oromia    اللغة
  اإلنكليزية

Kafr al-Labad 
Olives  

17/07/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 هدم / تدمير

 

Chipinge 
evictions  

16/07/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زمبابوي
0  

  
 ء قسريإخال

 هدم / تدمير
 

Familias en 
Córdoba  

14/07/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 األرجنتين
600  

  
 إخالء قسري

 

Si’ir Olives  13/07/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
18.045  

  
 هدم / تدمير

 

Gutsaruzhinji 
village  

10/07/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زمبابوي
300  

 
1  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Yasuf Olives  08/07/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 هدم / تدمير

 

War Displaced 
Update  

07/07/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 اليمن
900.000  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

قطعة ارض  440
 05/07/2020  استردت

شرق ال
األوسط/شمال 

  إفريقيا

 السودان
0  1  

 
 نزع الملكية / المصادرة

 خصخصة السلع والخدمات العامة
 

Hawara Fields  04/07/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 

eThembeni  01/07/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
0  

  
 إخالء قسري

 

Sons of 
Nyangambe  

01/07/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زمبابوي
240  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

 28/06/2020  إعتصام أهالي نيرتيتي
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

سودانال  
0  

  
 إخالء قسري

 

4 Families @ 
Night  

24/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 لبنان
20  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

Bab al-Wadi  23/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
 فلسطين

0  
  

 هدم / تدمير
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaqg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaqg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rY6Y=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rY6Y=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaqU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaqU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaaw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZaU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZaU=
http://www.hlrn.org/img/violation/LowveldEvictionHell.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaac=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZaY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZaY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaao=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaao=
http://www.hlrn.org/img/violation/properties_restitution_sudan_2020.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaaU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY6g=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rY6U=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rY6U=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqo=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaKs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaKs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaKY=


  إفريقيا

Property 
cancellation  

23/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 سوريا
0  

  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 ادرةنزع الملكية / المص
 

Thor az-Za’faran  21/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
6.827  

  
 إخالء قسري

 

al-Khader land  21/06/2020 
الشرق 

ط/شمال األوس
  إفريقيا

 فلسطين
5  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

`Arab al-Malihat  17/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
100  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

Roseira, 
Guaianases  

16/06/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 البرازيل
900  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Hangberg, Hout 
Bay  

11/06/2020 
إفريقيا ناطقة 

للغة  ا
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
10  1 , 2  

 
 إخالء قسري

 ميرهدم / تد
 

Homeless Tents  10/06/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
1  1 , 2  

 
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Santa Luzia  07/06/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 البرازيل
19.000  

  
 

Yazidi Village  05/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 سوريا
300.000  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

al-Mafqara & 
Deir Hajla  

03/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
65  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Hamamra Family  03/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
5  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Mining in Sámi 
Homeland  

  أوروبا 02/06/2020
 فنلندا

0  1  
 

 إخالء قسري
 نزع الملكية / المصادرة

 خصخصة السلع والخدمات العامة
 

Hamsa al-Baqi’a 
& Hamsa al-
Farsha  

02/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 هدم / تدمير

 

Domestic 
Workers  

01/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 لبنان
73  

  
 إخالء قسري

 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaqk=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaqk=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZ6w=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZ60=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaKQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raaU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raaU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY6o=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY6o=
http://www.hlrn.org/img/violation/HoutBay.pdf
http://www.hlrn.org/img/violation/SERI-SouthAfrica_Submission_COVID-housing_rights.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY6k=
http://www.hlrn.org/img/violation/HomelessTents.pdf
http://www.hlrn.org/img/violation/SERI-SouthAfrica_Submission_COVID-housing_rights.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raaY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZ6g=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZ6c=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZ6c=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqk=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqw=
http://www.hlrn.org/img/violation/Finland%20-%20Demand%20to%20Stop%20Mining%20Saami%20Land.docx
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZ6U=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZ6U=


Grabbing 
Bedouins lands  

01/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 نزع الملكية / المصادرة

 

Homes 
destroying by 
IDF  

01/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
150  

  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Thousands 
Displaced  

01/06/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 السودان
27.000  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

 30/05/2020  العنف في كادوقلي
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 السودان
24.400  1  

 
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Arjan 
(Behbehan)  

27/05/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 إيران
0  

  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

IOF Close 10 
Wells  

26/05/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
2.301  

  
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Cité Soleil  24/05/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 هايتي
82  

  
 إخالء قسري

 

Migrants & 
Xenophobia  

22/05/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 لبنان
120  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

Ruai and 
Kariobangi  

21/05/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 كينيا
0  1  

 
 إخالء قسري

 صادرةنزع الملكية / الم
 

Security Forces 
Loot, Burn  

 كشمير  آسبا 20/05/2020
65  

  
 هدم / تدمير

 

Marievale Camp  20/05/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
نكليزيةاإل   

 جنوب أفريقيا
50  1 , 2  

 
 نزع الملكية / المصادرة

 

Nawakadal  19/05/2020 كشمير  آسبا 
110  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Settlers burn al-
Sawiya farms  

19/05/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
فريقياإ   

 فلسطين
0  

  
 هدم / تدمير

 

Siloé, en la 
pandemia  

18/05/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 كولومبيا
350  1 , 5  

 

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Ras al-Deir  17/05/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 هدم / تدمير

 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqc=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqc=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqk=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqk=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaa0=
http://www.hlrn.org/img/violation/null.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raq0=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raq0=
http://www.hlrn.org/img/violation/Kenya%20-%20Ruai%20Evictions,%20Why%20Now?.docx
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqc=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqc=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY6Q=
http://www.hlrn.org/img/violation/MarievaleCamp.pdf
http://www.hlrn.org/img/violation/SERI-SouthAfrica_Submission_COVID-housing_rights.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaqw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZao=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZao=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZas=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZas=
http://www.hlrn.org/img/violation/SOS%20-%20COMUNIDAD%20CASA%20DE%20PIEDRA%20SILOÉ.pdf
http://www.hlrn.org/img/violation/Siloe1.jpg
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZak=


Wadi Jamjoum  16/05/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 هدم / تدمير

 

"Reihan" Rec 
Area  

16/05/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 نزع الملكية / المصادرة

 

Mneizel  15/05/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 هدم / تدمير

 

Altos de la 
Estancia  

12/05/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 كولومبيا
5.000  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Beighpora 
Families  

 كشمير  آسبا 11/05/2020
100  

  
 هدم / تدمير

 

100 families  08/05/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 كينيا
2.000  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Bairro de 
Piracicaba  

07/05/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 البرازيل
250  

  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Kariobangi  02/05/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 كينيا
8.000  

  

 ء قسريإخال
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Sardoba Dam 
Collapse  

 أوزبكستان  آسبا 01/05/2020
100.000  1  

 
 هدم / تدمير

 

Altos de la 
Estancia  

01/05/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 كولومبيا
200  

  
 نزع الملكية / المصادرة

 

Environmental 
Apartheid  

01/05/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 نزع الملكية / المصادرة

 

Khirbat al-Watan  01/05/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين / إسرائيل
76.000  

  

 يإخالء قسر
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Lysa Hora, 
Roma  

29/04/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 أوكرانيا
4  

  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Zesco Houses  29/04/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 زامبيا
176  1  

 
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

Bengaluru 
Migrants  

 الهند  آسبا 27/04/2020
600  

  
 هدم / تدمير

 

COVID Nurses  27/04/2020  3 إندونيسياإفريقيا ناطقة  
  

 إخالء قسري
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZac=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZag=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZag=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZaY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZaQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZaQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZaU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZaw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZaw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZa0=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZas=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZas=
http://www.hlrn.org/img/violation/Uzbekistan%20Dam%20Collapse.docx
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6o=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6o=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaKU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKo=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKo=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZ6Y=
http://www.hlrn.org/img/violation/Over%2020%20Livingtone%20Families.docx
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raK0=


اللغة  
  اإلنكليزية

Settlers in al-
Sawiya  

27/04/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 هدم / تدمير

 

 27/04/2020  استرداد أراضي سكنية
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 السودان
0  

  
 نزع الملكية / المصادرة

 خصخصة السلع والخدمات العامة
 

Kaabna Family  23/04/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
7  

  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 ملكية / المصادرةنزع ال
 

Ivano-Frankivsk 
Roma  

21/04/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 أوكرانيا
12  

  
 إخالء قسري

 

Dalit Community  16/04/2020 0 الهند آسبا  
  

 

Kokotel  16/04/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
100  1  

 
 إخالء قسري

 دم / تدميره
 

eKhenana 
Settlement  

14/04/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
135  

  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Martissant  14/04/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 هايتي
200  

  
 إخالء قسري

 

Maya Q’eqchi  13/04/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 غواتيماال
1.600  

  

 إخالء قسري
 كية / المصادرةنزع المل

 خصخصة السلع والخدمات العامة
 

Neom 
Megaproject  

13/04/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

المملكة العربية 
  1  20.000 السعودية

 

 إخالء قسري
 نزع الملكية / المصادرة

 خصخصة السلع والخدمات العامة
 

Townsend 
Estate  

10/04/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
2  

  
 إخالء قسري

 مصادرةنزع الملكية / ال
 

Shada 2  10/04/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 هايتي
40.000  1  

 

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Empolweni  09/04/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
120  1 , 2  

 

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Joburg in 
COVID-19  

06/04/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
23  1 , 2  

 
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZKc=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZKc=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaas=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZKY=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKk=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKk=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6U=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbK0=
http://www.hlrn.org/img/violation/Lawley.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY6s=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY6s=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6Q=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZ6Q=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZ6Q=
http://www.hlrn.org/img/violation/Neom2.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY60=
http://www.hlrn.org/img/violation/La-violation-Haiti-durant-la-pandémie-de-COVID-19.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY6c=
http://www.hlrn.org/img/violation/Empolweni.pdf
http://www.hlrn.org/img/violation/SERI-SouthAfrica_Submission_COVID-housing_rights.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKo=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKo=
http://www.hlrn.org/img/violation/SERI-SouthAfrica_Submission_COVID-housing_rights.pdf
http://www.hlrn.org/img/violation/COVID-19_Joburg.pdf


Pretoria 
(Sunnyside)  

06/04/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
12  1  

 
 إخالء قسري

 

Venezolanos 
refugiados  

05/04/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 كولومبيا
1.300  

  
 إخالء قسري

 

Roma in 
Quarantine  

  أوروبا 04/04/2020
 بلجيكا

20  1  
 

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 ية / المصادرةنزع الملك
 

Azania  03/04/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
3.300  

 
1  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 زع الملكية / المصادرةن
 

African 
Residents  

 الصين  آسبا 01/04/2020
4.553  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

Land grabbing 
by Settlers  

01/04/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

Displacement 
during Covid-19  

01/04/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 سوريا
70  

  
 إخالء قسري

 تدمير هدم /
 

Locataires 
ivoiriens  

01/04/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 تونس
1.000  

  
 إخالء قسري

 

Expel migrants  01/04/2020 
الشرق 

ألوسط/شمال ا
  إفريقيا

 اليمن
0  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Ekuphumeleleni  30/03/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
70  

 
1  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Migrant Workers 
Lockdown  

 الهند  آسبا 29/03/2020
0  

  
 إخالء قسري

 

COVID-19 
Doctors  

 الهند  آسبا 26/03/2020
0  

  
 إخالء قسري

 

Jihadist Assaults  23/03/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة 
  البرتغالية

 موزمبيق
250.000    

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 الملكية / المصادرة نزع
 

Call for Solidarity 
COVID-19  

22/03/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
0  1  

 
 إخالء قسري

 

Indigenous 
Families Musroil 
Church  

  آسبا 18/03/2020
 بنغالديش

40  1  
 

 إخالء قسري
 

Greater Pibor 10/03/2020  5.000 جنوب السودانالشرق  
  

 إخالء قسري

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKs=
http://www.hlrn.org/img/violation/SERI-SouthAfrica_Submission_COVID-housing_rights.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6s=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6s=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKc=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKc=
http://www.hlrn.org/img/violation/5265_file1_roma-rights-in-the-time-of-covid..pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY6Y=
http://www.hlrn.org/img/violation/Azania.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZKk=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZKk=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6w=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6w=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra60=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra60=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6w=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6w=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raqU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6k=
http://www.hlrn.org/img/violation/SERI-SouthAfrica_Submission_COVID-housing_rights.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6k=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6k=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6g=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6g=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZac=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6g=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6g=
http://www.hlrn.org/img/violation/South%20Africa%20-%20Call%20for%20Solidarity%20amid%20crisis.docx
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6c=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6c=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6c=
http://www.hlrn.org/img/violation/Bangladesh%20-%20Church%20Evicts%20Indigenous%20Families.docx
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6Y=


Clashes   األوسط/شمال
  إفريقيا

 هدم / تدمير
 

Roma across 
Italy  

  أوروبا 06/03/2020
 إيطاليا

549  1  
 

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 ع الملكية / المصادرةنز
 

Shandong 
villages  

  آسبا 01/03/2020
 الصين

5.000.000  
  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Sumatra 
Farmers  

 إندونيسيا  آسبا 01/03/2020
10  1  

 
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

City of Cape 
Town  

01/03/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
210  1  

 
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

Settlers & 
Trump’s Deal  

01/03/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
0  

  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Taman Sari  19/02/2020 إندونيسيا  آسبا 
165  

  
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

Kiryandongo  19/02/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 أوغندا
35.000  

  

 إخالء قسري
 نزع الملكية / المصادرة

 خصخصة السلع والخدمات العامة
 

West Spokane  10/02/2020 الواليات المتحدة   أمريكا شمالية
  40 األمريكية

  
 إخالء قسري

 

Bardala Water 
Network  

04/02/2020 
الشرق 

ألوسط/شمال ا
  إفريقيا

 فلسطين
1.637  

  
 هدم / تدمير

 

Royal Golden 
Eagle 
Encroaches  

  آسبا 01/02/2020
 إندونيسيا

26  
  

 هدم / تدمير
 نزع الملكية / المصادرة

 خصخصة السلع والخدمات العامة
 

Monte Horebe  01/02/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 البرازيل
400  

  
 إخالء قسري

 

900,000 
Displaced  

01/02/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 سوريا
900.000  1  

 
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Adjouffou  14/01/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  الفرنسية

وت د إيفوارك  

700.000  
  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 خصخصة السلع والخدمات العامة

 

Okun Glass 
village  

03/01/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 نيجيريا
3.000  

  

 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 نزع الملكية / المصادرة
 

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6Y=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZKg=
http://www.hlrn.org/img/violation/5265_file1_roma-rights-in-the-time-of-covid..pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZaQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sZaQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raKs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raKs=
http://www.hlrn.org/img/violation/Indonesian%20farmers%20walk%201.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKk=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKk=
http://www.hlrn.org/img/violation/SERI-SouthAfrica_Submission_COVID-housing_rights.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6s=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21ra6s=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raac=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6c=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qY6Q=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21pbKs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21pbKs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21raKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZqU=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKQ=
http://www.hlrn.org/img/violation/flash_update_nws_20200220.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZq0=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZKs=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qZKs=


eThekwini  03/01/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

 جنوب أفريقيا
900  

  
 

al-Jana Clashes  02/01/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 السودان
30.000  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

1st Half of 2020  01/01/2020 كشمير  آسبا 
140  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Forced Labor 
Camp Transfer  

 التبت  آسبا 01/01/2020
500.000  1  

 
 إخالء قسري

 

Alexandra "De-
densification"  

01/01/2020 
إفريقيا ناطقة 

اللغة  
  اإلنكليزية

ياجنوب أفريق  
8.000  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

Masvingo amid 
COVID  

01/01/2020 
إفريقيا ناطقة 

  اللغة
  اإلنكليزية

 زمبابوي
12.000  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

Indigenous 
Territory  

01/01/2020 
أمريكا 

النيتية/البحر 
  الكاريبي

 نيكاراغوا
480.874  

  

 هدم / تدمير
 نزع الملكية / المصادرة

 خصة السلع والخدمات العامةخص
 

Ghezaniyeh 
Villages  

01/01/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 إيران
50.000  

  
 نزع الملكية / المصادرة

 

Abu Nakhilat 
(Abu al-Fadl) 
Village  

01/01/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 إيران
2.400  

  
 إخالء قسري
 هدم / تدمير

 

al-Khalaileh 
Families  

01/01/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
10  

  
 قسريإخالء 

 هدم / تدمير
 

Batin al-Hawa, 
Silwan  

01/01/2020 
الشرق 

األوسط/شمال 
  إفريقيا

 فلسطين
67  

  
 إخالء قسري

 نزع الملكية / المصادرة
 

 

 

 

رون:  138عدد السجالت:       9،945،939األشخاص المتضر  

http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21sY6U=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaqQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21qaq0=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZa0=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZa0=
http://www.hlrn.org/img/violation/Zenz_Militarized_Vocational_Training.pdf
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZK0=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZK0=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZKw=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZ6Q=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZ6Q=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKc=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKc=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rbKg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21pbKg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21pbKg=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZKQ=
http://www.hlrn.org/violation.php?id=p21rZKQ=



