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السقدمة

على الرغؼ مؽ اف الحق في الدكؽ الالئق يذغل حي از كاسعا مؽ اشػكالة الدػكؽ

علػػى مد ػ ؾل العػػالؼ ،كي خػػو مؾ عػػا محؾريػػا فػػي ح ػػؾؽ ااندػػاف ال ػػي الػػة ا الذػػرع

الةكلةػ ػ  ،اا انش ػػا ازلش ػػا نذ ػػاة ان اا ػػات لد ػػةس لا ػػوا الح ػػق مػ ػ اف ػػالت مر يا ػػا م ػػؽ

الع اب ذلػ اف الدكؽ الالئق لسا يعامل على السد ؾل السحلي بؾصفه ح ا مؽ ح ؾؽ

اانداف ،اذ ذير ػارير مع سػةة مػؽ اامػؼ الس حػةة ع ػر براملاػا الس شؾعػ ككلاا اػا

الس خرر اسةسا برنامج السد ؾطشات البذري

السؾئل ،اف شاؾ ملةار اندػاف حػؾؿ

العالؼ ا يحغى بدكؽ ائق كمازاؿ شاؾ السالييؽ مؽ البذر ماةديؽ باإلخالء ال دري

م ػػؽ مش ػػازلاؼ اع ب ػػارات سةاس ػػة اك ا ر ػػادي اك شسؾيػ ػ  ،كال ػػوي ع ػػة ػ ػرار اللس ةػ ػ

العام  88/43لدش " 0222ان اا ا لدةسا لح ؾؽ اانداف".

كمػ ػػؽ ا ػػػؼ خرػ ػػائص ػػػؾة حػػػق ااندػػػاف فػػػي الد ػػكؽ الالئ ػػق اف لسة ػ ػ الػػػةكؿ

السر ػػاد كالسشغسػ ػ ال ػػى كاح ػػةة اك ا ث ػػر م ػػؽ الر ػػكؾؾ ال ػػي ف ػػل ػػوا الح ػػق ،ػػةـ

ااسػػاس ال ػػانؾني لالل ػزاـ ال ػػانؾني اك ااخال ػػي ل لػػػ الػػةكؿ ،ل فالػ ظ يػػق ك شفيػػو ػػوا
الحق في ذريعا اا الؾطشة .

كباػػوا الخرػػؾد ف ػػة ػػةمال للشػ اامػػؼ الس حػػةة السعشةػ بػػالح ؾؽ اا رػػادي

كاال ساعةػ ػ ارش ػػادات مفر ػػل لل ػػةكؿ بذ ػػاف اح ػ ػراـ ح ػػق الد ػػكؽ كحساي ػػه ،ككض ػػعال

الس ؾمات ااساسة للدػكؽ الالئػق ال ػي عػة معػايير دكلةػ يلػ
وا الحق .كعلػى الػةكؿ عزيػز ااطػر ال انؾنةػ

مراعا اػا عشػة مسارسػ

عسػاؿ ػوا الحػق كال رػةي للسخػاطر

السباشػ ػرة ال ػػي ا ػػةد ح ػػق الد ػػكؽ الالئ ػػق ليند ػػاف كمشػ ػ اان اا ػػات ال ػػي ػ ػ عل ػػى

مسارسػ ه ،اسػػةسا عسلةػػات ااخػػالء ال دػػري ،كاسػ ةعاب الش ػػائج الس ر بػ علػػى ال رػػير
فػػي ػػؾفير الدػػكؽ الالئػػق لسؾاطشياػػا كال ػػي ػ ي فػػي م ػػةم اا الدػػكؽ فػػي السد ػ ؾطشات
غير الرسسة

(العذؾائةات) اك ال ذرد.
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اهسية البحث

زاية اا ساـ الةكلي بحق اانداف في سكؽ ائق نغػ ار ل ازيػة عػةد اافػراد الػويؽ

ا دػػعفاؼ عػػركفاؼ الس ةذػػة للحرػػؾؿ علػػى م ػ كل ،كبؾصػػفه مػػؽ الح ػػؾؽ ااساسػػة

ليندػػاف نذػػظال يتػػات دكلةػ عةيػػةة ( ػػالسللس اا رػػادي كاال سػػاعي ال ػػاب لألمػػؼ
الس حةة كمللس ح ؾؽ اانداف الوي انذا كايػ الس ػرر الخػاد ف ػاف الس ػرر الخػاد
السعشػػي بػػالحق فػػي الدػػكؽ الالئػػق كالللشػ السعشةػ بػػالح ؾؽ اا رػػادي كاال ساعة ػ )،
في السدا س في ؾضةح نظا ه كمزسؾنه كال زاـ الةكؿ ب عساله ،للحة مؽ اان اا ػات

ال ي شاؿ مؽ وا الحػق بدػ

ااخػالء ال دػري اك ني ان اػاؾ اخػر ،ك ػةك ا سةػ

الحق مؽ ظؾر الشغرة الةػه بحيػا اصػبحال ا
زسؽ مكاف لل ةش في اماف كسالـ كلرام .

ػوا

رػر علػى ملػرد سػ د كلػةراف بػل

نظاق البحث

يشحرػػر البحػػا فػػي حػػق الدػػكؽ الالئػػق فػػي نظػػاؽ اا فاوةػػات كالرػػكؾؾ الةكلةػ

الس عل بح ؾؽ ااندػاف كال ػي ذػكل بسلسؾعاػا ال ػانؾف الػةكلي لح ػؾؽ ااندػاف  ،مػ

ال رلي ػػز عل ػػى العا ػػة ال ػػةكلي للح ػػؾؽ اا ر ػػادي كاال ساعةػ ػ كالث ا ةػ ػ لؾن ػػه يذ ػػكل

ااسػػاس ال ػػانؾني لحساي ػ حػػق ااندػػاف فػػي الدػػكؽ الالئػػق لسخ لػػد اا فاوةػػات الةكلة ػ

الخاص بح ؾؽ ااندػاف ،فزػال عػؽ انػه يفػرى علػى الػةكؿ ال ػي ص اػة ال علػى العاػة
ال زاـ دكلي بحساي الحق مؽ خالؿ الشص علةه في دسا ير ا ك ػؾفير فػرد اان رػاؼ
ال انؾني في محا ساا الؾطشة .
فرضية البحث

يع سػػة البحػػا علػػى فرضػػة مفاد ػػا اف ال ػػانؾف الػػةكلي لح ػػؾؽ ااندػػاف اسػػةسا

العا ػػة ال ػػةكلي للح ػػؾؽ اا ر ػػادي كاال ساعةػ ػ كالث ا ةػ ػ  ،كضػ ػ ال ازم ػػا انؾنة ػػا عل ػػى

الػػةكؿ لزػػساف س ػ مؾاطشياػػا باػػوا الحػػق ،ي ر ػ

علةػػه الػزاـ الػػةكؿ بػػح رار حػػق الدػػكؽ

الالئػػق ك زػػسيشه كاعسالػػه فػػي ذ ػريعا اا الؾطشة ػ  ،ل فال ػ حساي ػػه مػػؽ اان اا ػػات ال ػػي
ظاؿ وا الحق ب ؾفير فرد ان راؼ انؾنة ل عزيز اح رامه .
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اشكالية البحث

سح ػػؾر ح ػػؾؿ مز ػػسؾف ح ػػق الد ػػكؽ الالئ ػػق

يع ػػالج البح ػػا اش ػػكالة اساس ػػة

كما ي السعايير الةكلة ااساسة للحق في الدكؽ الالئق ؟ كمشاا فرع عةة داهات

ك ػػي لةػػر كفػػر ال ػػانؾف الػػةكلي لح ػػؾؽ ااندػػاف الحساي ػ ال انؾنةػ الةكلة ػ لاػػوا الحػػق؟

ك ػػل يعػػة حػػق الدػػكؽ الالئػػق مػػؽ الح ػػؾؽ ااساسػػة ليندػػاف ؟ ك ػػل يعػػة ح ػػا مد ػ ال

بوا ه ؟ كما مةل ال زاـ الةكؿ بزسشاا العراؽ ب زسيؽ ذريعا اا الؾطشة باػوا الحػق ؟

كمػػا مػػةل ػػةرة الػػةكؿ ااط ػراؼ فػػي العاػػة علػػى الؾفػػاء باال ازمػػات ال عا ةي ػ الس ر ب ػ

على حق الدكؽ الالئق؟ كمػا الس رػؾد بػاإلخالء ال دػري بؾصػفه ا ػؼ اان اا ػات ال ػي
على حق الدكؽ الالئق ؟ كما ي الش ائج الس ر ب على وا اان ااؾ؟ ك ل بحمكػاف

الةكل ػ اك الحكؾمػػات شفيػػوا ال زاما اػػا الةكلة ػ اف ػػؾفر س ػ ل ان رػػاؼ انؾنة ػ لحساي ػ
وا الحق مؽ ني ان ااؾ ؟ لسة

مشهجية البحث:

و ال داهات سي ؼ االاب علياا في بحثشا وا.

اع سػػةنا فػػي البحػػا السػػشاج ال حليلػػي للشرػػؾد ال انؾنة ػ ال ػػي عرضػػال لحػػق

ااندػػاف فػػي الدػػكؽ الالئػػق كال ػػي كردت فػػي ال ػػانؾف الػػةكلي لح ػػؾؽ ااندػػاف ،لسػػا انشػػا

فزلشا ااسػ تشاس بال حليػل ،بسػا كرد مػؽ نرػؾد فػي ال علة ػات العامػ ال ػي اصػةر اا
للشػ الح ػػؾؽ اا رػػادي كاال ساعةػ كالث ا ةػ كال ػػي غظػػال مزػػسؾف الحػػق كمعػػايير
الةكلة كعال ه بح ؾؽ اانداف ااخرل كس ل اان راؼ ال انؾنة  ،لسعاللػ مػا ي ر ػ
علياا مؽ اثار انؾنة نالس عؽ ان اا ات وا الحق.

هيكمية البحث  :ي زسؽ البحا مبحثيؽ نساسييؽ لاا ي:

السبحا ااكؿ :ال عرير بحق الدكؽ الالئق

السبح ػ ػ ػ ػ ػػا الث ػ ػ ػ ػ ػػاني :اان اا ػ ػ ػ ػ ػػات الؾا عػ ػ ػ ػ ػ ػ عل ػ ػ ػ ػ ػػى الح ػ ػ ػ ػ ػػق ف ػ ػ ػ ػ ػػي الد ػ ػ ػ ػ ػػكؽ الالئ ػ ػ ػ ػ ػػق

كس ل اان راؼ ال انؾنة
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املبحث األول
التعريف باحلق يف السكن الالئق
يعة الدكؽ مؽ ا ؼ الحالةات ااساسة لينداف ،لػةس ل ؾنػه السكػاف الػوي يػ كي
ولةػػه ب ػػةر لؾنػػه السكػػاف الػػوي يػػؾفر لػػه الحسايػ كالحرمػ كال ارمػ كاامػػاف ،لػػولػ حغػػي
حق الدكؽ با ساـ ال انؾف الةكلي لح ؾؽ اإلنداف ،فشص علةه في العةية مؽ السؾاثيق

الةكلة ال ي عشى باوا الحق.

م ػػؽ ػػوا السشظل ػػق يشبغ ػػي ػػل الخ ػػؾى ف ػػي الح ػػةيا ع ػػؽ ح ػػق الد ػػكؽ الالئ ػػق

ليندػ ػػاف اف نعػ ػػرى اكا السفاػ ػػؾـ ال ػ ػػانؾني لاػ ػػوا الحػ ػػق انظال ػ ػػا مػ ػػؽ السػ ػػةلؾؿ اللغػ ػػؾي
لسرػػظلح الدػػكؽ الالئػػق مػػرك ار بالسعػػايير الةكلة ػ للس ؾمػػات ااساسػػة للدػػكؽ الالئػػق،
كصؾا الى عال حق الدكؽ الالئق بح ؾؽ اإلنداف ااخرل .كف ا للسظال
السظمب األول

اآل ة :

مفهؾم حق الدكؽ الالئق
ليحاط بسفاؾـ حق الدكؽ الالئق يد ؾل

اف نظل على السةلؾؿ اللغؾي لاػوا

الحػػق ثػػؼ اسػ عراى عريفػػه اصػػظالحا لسػػا كرد فػػي السؾاثيػػق الةكلةػ كالؾثػػائق الخاصػ
الرادرة عؽ الايتات الةكلة السعشة بحق الدكؽ الالئق ،كفي الفرعيؽ اآل ييؽ:
الفرع االول :السدلؾل المغؾي لمدكؽ الالئق

الح ارا ػ  .اسػ ػ اك اؽ الذػػيء ايد ػكؽ سػ ػكؾنا :اذا
ػ ي للس ػ اس ػ اكؽ م ػػؽ الد ػكؾف :ض ػة ا
اذ ا اال اح ارا ه ،كلل ما ا اةن افا ة اسك اؽ .كفي ا ؾله عالى "كله ما اس اك اؽ فػي الليػل كالشاػار"
اؿ ابؾ ال ا باس" :ونسا الدا ؽ مؽ الشاس كال ااائؼ اخاص "(.)8
ا ا
الدػ اكؽ
كالدػ اكؽ نيزػػا سػك اشى ا
الرلػل فػػي الػػةار .يا ػاؿ الػ اػ فياػػا اسػ اك اؽ اي سػك اشى .ك ا
السشزؿ كال يال كااخيرة ناد ارة ،كن ل الح الاز ايا ؾلؾ اف :امدػ اكؽ بػالف ا اح.
السدكؽ :ا
السد اكؽ ك ا
كا
للس سا ؽ الذارب اك اشرب(.)0
كالدكؽ :ن ل الةار ،اسؼ ا
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كيش  .فا ػػؾ اسػ ػا ؽ ،كالسفع ػػؾؿ
كسػ ػ ا
كسػ ػ اك اؽ /اسػ ػ اك اؽ ال ػػى /اسػ ػ اك اؽ ف ػػي ايدػ ػكؽ ،سػ ػكؾنا ا
ا
كس ػ اك اؽ فػػي الالي ػل :اي
كس ػ اك اؽ الةػػه :اس ػ نس بػػه كاس ػ ارح الةػػه كاطس ػ ف .ا
امد ػكؾف الةػػه .ا

اف/
الس ا ػ ػ ا
اسػ ػ ار ا
كسػ ػ اك اؽ ا
اح " ال اعػ ػ ال ال ػ ػؼ الليػ ػ ال الةدػ ػكشؾا ة ػػه" .ا
ػر"" -كإذ ا يػ اػل الاػؼ وسػكشؾا ا ػو
كنسػ اؾ ا
ط اشه " ا ػ ا
اف ايدػكؽ الريػ ا

ػاـ ب ػػه
اسػ ػ اك اؽ ف ػػي ا
الس ػػاف :ن ػ ا
الا ريػ ا"" -الػة اس اعلػػةكؼ لشػػاح

بالس ا ػاف :ال اعالػه
نف اةخلؾا بيؾ ا اغ اير
ا
مدكؾن فياػا ام اػاع ل ػؼ" .كاسػ اك اشه السك ا
ػاف  /اسػ اك اشه ا
ػةؼ ةػػه كيد ػ ؾطشه "نس ػ اكشال نخػػي فػػي مشزلػػي" ا ػ ؼ ك ازرة ااس ػكاف ب ػػؾفير
ايد ػكشه اك يقػ ا
الد اكؽ للسؾاطشيؽ " -اربي اني نسكشال مؽ ذري ي بؾاد غير ذي زرع"(.)4
ا
ي زػػح مسػػا ػػةـ اف للس ػ الدػػكؽ عشػػي الاػػةكء كال ارح ػ كااطستشػػاف كااس ػ تشاس

كالدػػكيش كااس ػ ةظاف ،ك ػػي معػػاني عظػػي الغػػرى مػػؽ الدػػكؽ ك ػػؾ مكػػاف يلل ػ ولةػػه

اإلنداف مؽ الل الراح كااسػ رار كالذػعؾر بػا مؽ كااطستشػاف ،كيػةؿ ايزػا علػى اف
اإلندػػاف يس لػػػ حري ػ اس ػ خةاـ الدػػكؽ ةدػػكؽ ةػػه مػػؽ يذػػاء ف ػػة سػػكؽ ةػػه م ػ اسػػر ه
كا له كاخؾ ه مسا يعشي اف الدكؽ مخرص بالةرل ااكلى لينداف كعائل ػه ،كيذػ ر

اس ػ ش الا ل ػػل السعػػاني ال ػػي ذلػػرت ػػؾفير لاف ػ السد ػ لزمات الزػػركري ل ػػؾفير عؾامػػل
الراح كااس رار كااماف كااطستشاف للفرد ح ى ي ح ق له الدكؽ الالئق.

ام ػػا مر ػػظلح (الالئ ػػق) ،فا ػػؾ غالب ػػا م ػػا يػ ػ ي بسعشػ ػا اللغ ػػؾي "ذك مغا ػػر ل ػػةير

بػػااح راـ" شػػخص ائػػق .ك ػػي عشػػي حد ػؽ السغا ػر ،يؾافػػق اللسػػاؿ كالػػوكؽ ،كائػػق:

(اؽ) يليػػق ،لةا ػ كلة ػػا كلةا ػػا ،فاػػؾ ائػػق،
مشاس ػ  .ك ػ ي للس ػ (ائػػق) مػػؽ الفع ػل ا
ناسػبه كاءمػػه .كائػػق :مشاسػ  ،مؾافػػق .علةػػه فػػاف
ػق بػػه .ا
كالسفعػػؾؿ امليػ ا
اؽ بػػه الثػؾب :ا
الد ػػكؽ الالئ ػػق يعش ػػي الد ػػكؽ السشاسػ ػ

كالسالئ ػػؼ ليند ػػاف لغ ػػرى ال ػػةش ة ػػه( ،)3بس ػػا

يزسؽ اح راـ لرام اانداف كاع بار اانداني.
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الفرع الثاني :التعريف االصظالحي لحق الدكؽ الالئق

ل عرير حق الدػكؽ الالئػق نػرل مػؽ الزػركري الؾ ػؾؼ عشػة بعػض السفػا ةؼ

ال ي ثير داهات عؽ معشػى الدػكؽ كمفاػؾـ الدػكؽ الالئػق لسفػردات م رابظػ بسفاػؾـ
"حق الدكؽ الالئق" .سي ؼ شاكلاا لاا ي:

اوالً :تعريف الدكؽ
شاؾ مفا ةؼ م شؾع للدكؽ ر بط بالؾلا ال ي مؽ خاللاا ي ؼ رشةر الدكؽ،

فاؾ مؽ الشاحة اال ساعة "مكاف للس يال"( ،)5ح ق ةه لافػ السعظةػات اا رػادي

كاال ساعة كالعاطفة كالث ا ة لألسرة .كيشغر الى الدكؽ مػؽ الشاحةػ اللغ ار ةػ علػى

انه "كعةف

ام مؽ الؾعػائد الحزػري اك الريفةػ يح ػل مكانػا لغ ار ةػا محػةد السكػاف

كالزمػػاف" .كمػػؽ حيػػا لػػؾف الدػػكؽ مػػؽ الزػػركرات السلح ػ ل ح يػػق ال شسة ػ السد ػ ةام

ؾناا ذ ر ؾفير الدكؽ الالئق ل ل اسرة في السل س لزساف ح ؾ اػا اإلندػانة فػي

ال ةش في امؽ كلرام  ،يؾصد بانه "سلع اس اال ة دائسة كاس ثسار مكلد"(.)6

كالػػبعض عػػرؼ السدػػكؽ بانػػه "السكػػاف الػػوي ي خػػو اإلندػػاف محػػال لي ام ػ ةػػه

بذػػكل دائػػؼ اك ما ػػال س ػؾاء لػػاف مل ػػا لػػه اك مل ػػا للغيػػر ك ػػؾ يسلػػػ حػػق اان فػػاع بػػه
كبسلح ا ه شريظ اف ؾف ابع له كم رل به ا راا مباش ار"(.)7

مسػػا يعشػػي اف اإلندػػاف يس لػػػ حػػق اس ػ خةاـ ك حػػق اان فػػاع بالدػػكؽ ك بظ ةع ػ

الحاؿ وا الحق شغسه ؾانيؽ الةكؿ الةاخلة في اطار ال انؾف السةني سػؾاء لػاف مل ػا
لينداف اك مل ا للغير.

ام ػػا السؾاثي ػػق الةكلةػ ػ اك الةس ػػا ير الؾطشةػ ػ فحنش ػػا ل ػػؼ نلحػ ػ انا ػػا ح ػػةدت عري ػػر

للدػػكؽ اك ح ػػى للسشػػزؿ اك السدػػكؽ ،كل ػػؽ يسكػػؽ ال ػػؾؿ ببدػػاط اف الدػػكؽ ػػؾ مكػػاف

اإلندػػاف كعائل ػػه .غيػػر انشػػا نػػرل اف محكس ػ ال سييػػز الفرندػػة لػػؼ عػػرؼ الدػػكؽ كانسػػا
حةدت مفاؾـ السشزؿ ،ل شاا ا خوت الؾصد السادي للسشػزؿ ل عظةػه طابعػا اندػانةا فاػؾ

"لةس ف ط السكاف الرئةدي إل امػ اإلندػاف كل شػه ايزػا السكػاف الػوي يحػق لػه اف ي ػؾؿ
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ة ػػه انػ ػػه م ػ ػ نفدػ ػػه اك لػ ػػةل نفدػ ػػه س ػ ػؾاء سػ ػػكشه اـ ا كبػػػاي صػ ػػف انؾنة ػ ػ كلػ ػػة ةػ ػػه

كااس عساؿ الوي اعظا ايا ".

()8

فػػالسشزؿ فػػي ػػوا ال عريػػر "يشظػػؾي علػػى ف ػرة الدػػكؽ" اا انػػه لػػؼ يذ ػ ر الدػػكؽ

الػػةائؼ بػػل الشة ػ بالدػػكؽ كابػػة اف ياخػػو الدػػكؽ بػػالسعشى الؾاس ػ  ،فاػػؾ يذػػسل لػػل ؾاب ػ

السشزؿ كملح ا ه.

ثانياً :تعريف الدكؽ الالئق

ػػة ي بػػادر الػػى ااذ ػػاف اف "الدػػكؽ الالئػػق" ػػؾ مكػػاف يح ػػق للفػػرد لػػل احالمػػه

ك ظلعا ه في السدكؽ الوي يريػة لػه ك سػر ه مػؽ رػؾر اك فلػل اك شػ ق فخسػ  ،كل ػؽ

عل ػػى السدػ ػ ؾل الػ ػؾا عي ف ػػاف الد ػػكؽ الالئ ػػق ػػؾ م ػػةل ح ػػق ػ ػؾافر لافػ ػ السدػ ػ لزمات

الزركري للفرد ك سر ه كبسا ي شاس

كمد ؾا الس ةذي.

مػػؽ ػػوا السشظلػػق ف ػػة عػػرؼ الدػػكؽ الالئػػق بانػػه "ا ثػػر مػػؽ س ػ د كلػػةراف فاػػؾ

يعشػػي ايزػػا ػؾافر الخرؾصػػة ال ا ة ػ كالحيػػز ال ػػافي كسػػاؾل الؾصػػؾؿ الةػػه كاامػػؽ

ال افي كضساف الحةاة كثبات بشاء الس كل ك ثيثه بسا ي شاس

كالسدػ ؾل الس ةذػي للفػرد

كاانػػارة كال اؾي ػ السشاسػػب كالس ارفػػق ااساسػػة السالئس ػ "( .)9كيشغػػر الػػى الدػػكؽ الالئػػق

على انه " ػل مكػاف يػ كي الةػه اإلندػاف كبحمكانػه غظةػ لػل اح ةالا ػه الخاصػ بغػض

الشغ ػ ػػر اف ل ػ ػػاف عل ػ ػػى ش ػ ػػكل مح ػ ػػل اك شػ ػ ػ اك مش ػ ػػزؿ الخ ػ ػػةمات الز ػ ػػركري الالزمػ ػ ػ

للس ةذ "(.)82

كعرفػػه الػػبعض بانػػه "السكػػاف الس فػػل الػػوي يح ػػؾي علػػى بعػػض ااشػػةاء مػػؽ نثػػاث

كحالةات يعة ا اإلنداف ضػركري لدػكشه الذخرػي كالعػائلي اك لحةا ػه الخاصػ " (.)88

كيسكؽ اف يكؾف الدكؽ الالئق مؽ كلا نغر الػبعض مػؽ خػالؿ رهي ػه للسدػكؽ الػوي

يح ق " ةر مشاس

مؽ الخرؾصة للفرد كمداح لا ة كثسؽ مشاس

كاضاءة ك اؾي

مشاس اف كبشة ح ة اساسة كلل ذلػ ب لف مع ؾل " لةذػسل ػؾفير ااح ةالػات ال ػي
علق "با مؽ كالحساي كالخرؾصة الث ا ة "(.)80
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ي زػػح مػػؽ ال عػػارير اانف ػ الػػولر ،اف الدػػكؽ الالئػػق ي ح ػػق بسفاؾمػػه ال ػؾا عي

ب ح ػػق ػؾافر ااح ةالػػات الخاص ػ كالزػػركري ل ػػل اندػػاف بغػػض الشغػػر عػػؽ نؾعة ػ

السد ػػكؽ اك السش ػػزؿ ال ػػوي يد ػػكشه ،س ػػا ان ػػه يك ػػؾف ائ ػػا عش ػػةما يسث ػػل الد ػػكؽ الخ ػػاد
باإلنداف السر ز ااساسي ال اء الحةاة اال ساعة كاا رادي لألفراد.

كلػػػةل اس ع ارضػ ػػشا السؾاثيػ ػػق الةكلة ػ ػ الخاص ػ ػ بػ ػػالحق فػ ػػي الدػ ػػكؽ ا نلػ ػػة فياػ ػػا

نرؾصػػا انؾنة ػ حػػةد لشػػا عريػػر للدػػكؽ الالئػػق ،كانسػػا ن ػػال الايتػػات الةكلة ػ السعشة ػ

بحػػق الدػػكؽ الالئػػق كالسذػػكل فػػي اطػػار اامػػؼ الس حػػةة مثػػل ال علة ػػاف العامػػاف ( 3سػػش

 )8998ك( 7لدػ ػ ػػش  )8997الرػ ػ ػػادراف عػ ػ ػػؽ الللش ػ ػ ػ اامسة ػ ػ ػ للح ػ ػ ػػؾؽ اا رػ ػ ػػادي

كاال ساعة كالث ا ة كال ي بسؾل اا ذكل نغاـ الس رر الخاد لألمؼ الس حػةة السعشػي
بالحق في الدكؽ الالئق ،ك و الللش كضعال السعايير الةكلة ال ي عة بسثابػ شػرك

اك عشاصر الدكؽ الالئق مؽ كلاػ نغػر دكلةػ  ،كسػش ي علػى فرػيلاا اح ػا .كنحػؽ
نػػرل ،اف الدػػكؽ الالئػػق ػػؾ الدػػكؽ الػػوي يػػؾفر ااح ةالػػات الزػػركري ليندػػاف بسػػا
يح ق له ااح راـ دمي ه كإلنداني ه.

الفرع الثالث :تعريف الحق في الدكؽ الالئق

لػػؼ ز ػ السؾاثيػػق الةكلة ػ كا الةسػػا ير الؾطشة ػ عريفػػا محػػةدا للحػػق فػػي الدػػكؽ

الالئ ػػق ،اا نف لسةػ ػ السؾاثي ػػق الةكلةػ ػ كاا لةسةػ ػ الخاصػ ػ بح ػػؾؽ اإلند ػػاف اع رف ػػال
بر ػراح علػػى حػػق اإلندػػاف فػػي الدػػكؽ الالئػػق لحػػق مػػؽ ح ػػؾؽ اإلندػػاف اال ساعة ػ

 ،سا نرال علةه غال ة اا فاوةات كالسعا ةات الةكلة ال ي شاكلال مؾضؾعات ح ػؾؽ

اإلنداف بذيء مؽ اا ساـ برف ه حق اساسي ل ل انداف.

ف ة كردت اكلػى ااشػارات الةػه فػي (ـ 05/ؼ  ) 8مػؽ ااعػالف العػالسي لح ػؾؽ

اإلند ػػاف كال ػػي نر ػػال عل ػػى اف "ل ػػل ش ػػخص الح ػػق ف ػػي مدػ ػ ؾل م ػػؽ الس ةذػ ػ ل ػػاؼ

للسحافغػ علػػى الرػػح كالرفا ةػ لػػه ك سػػر ه كي زػػسؽ ذلػػػ ال غويػ كالسدػػكؽ كالعشايػ

الظ ةػ ."...امػػا العاػػة الػػةكلي الخػػاد بػػالح ؾؽ اا رػػادي كاال ساعةػ كالث ا ةػ الػػوي
يعة الرػ الرئةدي لحساي الحق في الدكؽ الالئق ،فانه اشار في نػص (ـ )88/علػى

اف " ر الةكؿ ااطػراؼ فػي ػوا العاػة بحػق لػل شػخص فػي مدػ ؾل معاشػي لػاؼ لػه
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ك س ػػر ه ي ػػؾفر م ػػا يف ػػي بح ػػال اؼ م ػػؽ الغ ػػواء ك ال د ػػاء كالسػ ػ كل كبح ػػه ف ػػي حد ػػيؽ

م ؾاصل لغركفه الس ةذ ".

ي زػػح م ػػؽ ػػو الشر ػػؾد اف ال ػػانؾف الػػةكلي لح ػػؾؽ اإلند ػػاف ع ػػة الح ػػق ف ػػي

الدكؽ الالئق بؾصفه لزء مؽ ح ه في مد ؾل م ةذي لاؼ لػه ك سػر ه .اا انشػا نػرل

اف الللشػ اامسةػ للح ػػؾؽ اا رػػادي كاال ساعةػ فػػي ال عليػػق ر ػػؼ (-3ؼ  )7عة ػػه

ح ا مد ال بوا ه ،ك مشح ه ؾصةر خاد به حيؽ الال "يشبغي الشغر الى وا الحق
باع بػػار حػػق السػػرء فػػي اف ي ػػةش فػػي مكػػاف مػػا فػػي امػػؽ كل ارم ػ "

()84

بعيػػةا عػػؽ لػػل

الساديات ال ي ظؾؽ وا الحق "بسلرد كلؾد س د فؾؽ راسه اك يعة الس كل على كله
الحرر سلع "( .)83كالوي عة ه الللش فدي ار ضة ا لحق الدكؽ الالئق ،كفػي ذلػػ فػاف
عرير الللش للحػق يكػؾف ػة ربػط حػق الدػكؽ الالئػق بح ػؾؽ اإلندػاف ااخػرل الػؾاردة

في العاة كالسبػاد ااساسػة ال ػي ي ػؾـ علياػا ك ػ ي فػي م ػةم اا "اف ال ارمػ م صػل

فػػي شػػخص اإلندػػاف"
اإلنداف.

زػػي اف يفدػػر حػػق الدػػكؽ الالئػػق فدػػي ار يزػػسؽ ل ارمػ كامػػؽ

كمػػؽ اللػػةير بالػػولر اف الؾثػػائق الخاصػ بح ػػؾؽ اإلندػػاف كالرػػادرة عػػؽ يتػػات

امسة م خرر بحق الدكؽ الالئق ا لاال نحؾ عرير وا الحق بانه "حق اإلنداف
في ال ةش بسكاف ما بدالـ كاماف كل ارمػ برػؾرة زػسؽ لػه ح ػه اإلندػاني فػي الدػكؽ

برػػؾرة الئػػؼ اح ةالا ػػه اإلندػػانة ااساسػػة "( .)85لسػػا عػػرؼ بانػػه "الحػػق اا رػػادي

كاال ساعي كالث افي في الدكؽ كالس كل الالئق السع رؼ به في ال ػانؾف الػةكلي لح ػؾؽ

اإلنداف كفي الةسا ير الؾطشة ".

كنغػػر الس ػػرر الخػػاد بػػا مؼ الس حػػةة السعشػػي بالدػػكؽ الالئػػق الػػى حػػق الدػػكؽ

الالئػػق علػػى انػػه حػػق مػػؽ ح ػػؾؽ اإلندػػاف حػػيؽ ػػاؿ" :الدػػكؽ يشغػػر الةػػه بذػػكل م ازيػػة
علػػى انػػه سػػلع كل ػػؽ مػػؽ الساػػؼ للغايػ انػػه حػػق مػػؽ ح ػػؾؽ اإلندػػاف ،كبسؾلػ

ال ػػانؾف

الػةكلي يعشػي الحرػؾؿ علػى سػكؽ ائػػق ال س ػ بزػساف الحةػازة دكف اف زػظر لل لػػق
مؽ حةكث اخالء لػ اك لريةؾ مؽ بي ػ .ك ؾ يعشى ال ةش فػي مكػاف مػا ي ؾافػق مػ

ث اف ػ ك ؾافر امكانة كصػؾلػ الػى الخػةمات كالسػةارس السشاسػب كالعسػل السالئػؼ" .سػا
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اشػػار الس ػػرر الخػػاد الػػى اف "الدػػكؽ اسػػاس اسػ رار الفػػرد كااسػرة كامػػشاؼ كيشبغػػي اف
يكؾف ال يال مكانا لل ػةش ةػه بدػالـ كامػؽ كل ارمػ " .ثػؼ اسػ ظرد كعػة ػوا الحػق ضػسؽ

معػػايير محػػةدة يسكػػؽ اس ػ خةاماا لقةػػاس "العةالػ ػ اال ساعة ػ " ذا بػػا الػػى كصػػفه ب ػػاف

"الحػػق فػػي الدػػكؽ الالئػػق لػػةس ملػػرد صػػةح اس ػ شفار ،انػػه مثػػل ح ػػؾؽ اإلندػػاف بؾلػػه
اعؼ ،يؾفر معايير محةدة يسكػؽ شفػوياا كاسػ خةاماا لقةػاس ال ػةـ السحػرز نحػؾ العةالػ

اال ساعة "(.)86

ك ػػة عرفػػال مفؾضػػة اامػػؼ الس حػػةة الدػػامة لح ػػؾؽ اإلندػػاف حػػق الدػػكؽ الالئػػق

ؾ "ح ه في اف يشعؼ بسا ػؾ ا ثػر مػؽ ملػرد اربعػ لػةراف كسػ د ك ػؾ حػق لػل امػرنة

كرلػػل كشػػاب كطفػػل فػػي الحرػػؾؿ علػػى بيػػال ممػػؽ ياديػػه كمل س ػ محلػػي يش سػػي الةػػه

كي ةش ةه بدلؼ كلرام "(.)87

ي ز ػػح مس ػػا ػػةـ اف ح ػػق الد ػػكؽ الالئ ػػق يشغ ػػر الة ػػه م ػػؽ ػػل الس ػػرر الخ ػػاد

كالللشػ ػ عل ػػى ان ػػه ح ػػق ل ػػه خرؾص ػػي ه عل ػػى ص ػػعية ال عام ػػل مع ػػه لح ػػق م ػػؽ ح ػػؾؽ

اإلنداف ،كحيؽ ي رد باوا الؾصد يعشػى س عػه برػف العالسةػ ال ػي سيػز باػا ػو

الح ػػؾؽ كعػػةـ ابل ا ػا لل لزئ ػ كم رابظ ػ كم ذػػابك  ،ك ػػي مػػاطرة انؾن ػا بسيثػػاؽ اامػػؼ

الس حػػةة كبال ػػالي فػػاف ااسػػاس ال ػػانؾني لالل ازمػػات الةكلة ػ باػػو الح ػػؾؽ لػػاءت مػػؽ
نرؾد السيثاؽ .كمؽ وا السشظلػق نػرل اف الللشػ ا لاػال فػي مفاؾماػا لحػق الدػكؽ

الالئػػق الػػى ربظػػه بس ةػػار وةػػاس العةال ػ اال ساعة ػ فػػي الةكل ػ  ،مػػؽ كا ػ اف ح ػػؾؽ
اإلندػػاف عامػػل علػػى السد ػ ؾل الػػةكلي علػػى نحػػؾ شػػامل كبظري ػ مشرػػف كعلػػى ػػةـ
السد ػػاكاة كدكف سيي ػػز ب ػػيؽ فت ػػات السل سػ ػ  .نم ػػا السفؾض ػػة الد ػػامة لح ػػؾؽ اإلند ػػاف
كال ػػانؾف الػػةكلي لح ػػؾؽ اإلندػػاف عامػ يدػ شة الػػى عػػة الدػػكؽ ائ ػػا م ػػى مػػا كفػػر للفػػرد
كلعائل ه اامؽ كالدالـ كال رام .

كعلػػى ػػوا ااسػػاس فػػاف معا ػػةات دكلة ػ خاص ػ بح ػػؾؽ اإلندػػاف شاكلػػال حػػق
الدكؽ الالئق بظرؽ مخ لف  ،مؽ ذلػ ا فاوة ح ػؾؽ الظفػل لدػش  8989الزمػال الػةكؿ
فػػي ػػةيؼ السدػػاعةة السادي ػ ةسػػا ي علػػق بالدػػكؽ كا يلػػؾز عرضػػه بذػػكل عدػػفي الػػى

السدػػاس بحةا ػػه الخاصػ فػػي اسػػر ه اك مشزلػػه.

:

()88

لسػػا لػػاء فػػي ا فاوةػ ال زػػاء علػػى
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لسة اشكاؿ ال سييػز ضػة السػرنة لدػش  8979ال ػي نرػال علػى حػق السػرنة فػي "ال س ػ

بغػ ػ ػ ػػركؼ م ةذػػ ػ ػػة مالئس ػ ػ ػ ػ اسػػ ػ ػػةسا بالدػ ػ ػ ػػكؽ كاام ػ ػ ػػةاد بال ارب ػ ػ ػػاء كالسػػ ػ ػػاء كالش ػ ػ ػ ػػل

كالسؾاصالت"(.)89

ي زػػح مػػؽ الشرػػؾد اعػػال اف حػػق الدػػكؽ الالئػػق يشبغػػي اف ي س ػ بػػه الظفػػل

كالس ػرنة ك ػػؾ مػػا ي فػػق م ػ ال عريػػر الػػوي اكرد ػػه السفؾضػػة الدػػامة لح ػػؾؽ اإلندػػاف،

فز ػػال ع ػػؽ اف ا فاوةػ ػ ح ػػؾؽ ااش ػػخاد ذكي ااعا ػ ػ

ػػر ح ػػق ػػو الذػ ػريح م ػػؽ

السل سػ فػػي "ال س ػ بسدػ ؾل ائػػق لاػػؼ كاسػػر اؼ بسػػا فػػي ذلػػػ الدػػكؽ كمػػا يكػػةفاؼ مػػؽ
اح ةالا ه كااساسػةات الؾالػ

ؾافر ػا كضػساف اسػ فاد اؼ مػؽ بػرامج ااسػكاف"( .)02مػا

يعشي الدكؽ الالئق لوكي ااح ةالات الخاصػ ي زػسؽ ػؾافر عشاصػر خاصػ زػاؼ

الى مشازلاؼ شاس

كحلؼ العؾؽ الخاد بكل حال .

اما على صعية الف ه فػاف نةفػال مدـ  Neviit Adamيشغػر الةػه علػى اف "الدػكؽ

ؾ حق كنحة عشاصر مد ؾل الس ةذ ش نه ش ف الغواء كلسة م ظلبات الحةاة"(.)08

لسا عرؼ حق الدكؽ الالئق بانه "حػق ل ػل مػؾاطؽ ل ػزـ الةكلػ ب حقة ػه" ك ػؾ

"رغبػ ػ منةػ ػ للسػ ػؾاطؽ ف ػػي الحر ػػؾؿ عل ػػى الد ػػكؽ السالئ ػػؼ باإلمكانة ػػات السشاس ػػب لرفػ ػ

السعانػاة عػؽ سػا شي السخةسػات اك العذػؾائةات اك الػويؽ ي عػؾف حػال رحسػ ااسػ تلار
كطائل ػ ااس ػ غالؿ كمظالب ػ الحكؾم ػ بالعسػػل علػػى حػػل ػػو السذػػكل بكػػل الؾسػػائل".

()00ي زح مؽ ال عرير اف الةكل
ي

ي مؽ حسل ؾفير الدكؽ الالئق لألفراد ك ي مػؽ

على عا اا ايلاد الحلؾؿ السشاسب لسذكل الدكؽ.

الفرع الرابع :تعريف الحق في الدكؽ الالئق في التذريعات الؾطشية

ةرج معغؼ الةكؿ في دسا ير ا الحق في الدكؽ الالئق باع بػار ح ػا اصػةال مػؽ

ح ؾؽ اإلنداف ك شص علةه صراح اك ضسشا ،مسػا يػةعؼ اسػاس السظالبػ بحعسػاؿ ػوا
الحػػق علػػى السد ػ ؾل الػػؾطشي ،للعسػػل علػػى ال يػػة علةػػه كحساي ػػه فػػي اطػػار ػػانؾني ا
لبس ةه .ك ة مثرنا ااس تشاس بةس ؾر لشؾب افريقةا لدش  8996انه ضػسؽ صػراح

حػػق الدػػكؽ الالئػػق للفػػرد ك ااسػرة ك حغػر ااخػػالء ال دػػري حػػيؽ ػػاؿ " :ل ػػل شػػخص
الح ػػق ف ػػي ال س ػ ػ بالد ػػكؽ الالئ ػػق".

()04

:

لس ػػا ل ػػاء ف ػػي دسػ ػ ؾر اا ح ػػاد الركس ػػي لد ػػش
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 8994على انه "ل ل شخص الحق في مدكؽ"( .)03ل شػه لػؼ يحػةد مدػ لزمات السدػكؽ
الالئق الوي نحؽ برةد بحثػه ،اا انػه عػاد كالػزـ الايتػات الحكؾمةػ للةكلػ ك الحكؾمػ

السحلة الوا ة بال ذلة على بشػاء السشػازؿ ك ايتػ الغػركؼ لسسارسػ

ػوا الحػق ،علػى

اف سشح و السشازؿ ملانا اك ب سعار مع ؾل لوكي الةخل السشخفض(.)05

كيسكػ ػػؽ فدػ ػػير ا لػ ػػا دس ػ ػ ؾر اا حػ ػػاد الركسػ ػػي علػ ػػى عػ ػػةـ اي ػ ػراد عشاصػ ػػر اك

مد لزمات الدكؽ الالئق في اف الزاـ الحكؾم ب شفيو حق الدكؽ لوكي الةخل السحةكد،
على اف الحكؾم لاا حري اخ ةار مد ؾل معيؽ مؽ السد لزمات ة ي ح ق فياا الدكؽ

الالئق للفرد.

اما دس ؾر السكدةػ ف ة نص صراح على اف يكػؾف "ل ػل اسػرة الحػق فػي سػكؽ

ػريؼ كائػق"( .)06ػو الةسػػا ير منفػ الػولر لػاءت علػػى سػ يل السثػاؿ لشسػاذج للةسػػا ير

ال ػػي زػػسشال بذػػكل ص ػريح حػػق الدػػكؽ الالئػػق ،كلانػػال السفؾضػػة الدػػامة لح ػػؾؽ

اإلنداف ة اشادت باا فػي عػةد مػؽ ارير ػا( .)07لسػا اف شػاؾ دسػا ير ػشص صػراح
على مراعاة شرك كعشاصر الدػكؽ الالئػق ال ػي لػاءت فػي الرػكؾؾ الةكلةػ الخاصػ

بح ػؾؽ اإلندػػاف ،ف ػػة كرد فػي دسػ ؾر ال ر غػػاؿ اف "للسةػ ااشػػخاد كلعػػائال اؼ الحػػق

فػػي مدػػكؽ مالئػػؼ الحلػػؼ يايػ لاػػؼ عػػركؼ صػػحة مريحػ كيحػػاف علػػى الخرؾصػػة

الذخرة كااسري "(.)08

كالسالح مؽ اطالعشا على نرؾد و الةسا ير اناا شص بكل كضػؾح علػى

مدػػاكلة الةكلةػ عػػؽ ضػػساف سػػكؽ ائػػق ك ػػؾفير عػػركؼ م ةذػػة مالئسػ للسةػ افػراد

السل سػ ػ ( .)09كال ػػي ػ ػ ي بس ػػا يشد ػػلؼ مػ ػ نر ػػؾد ال ػػانؾف ال ػػةكلي لح ػػؾؽ اإلندػ ػاف
اسةسا نص (ـ )88/مؽ العاة الةكلي للح ؾؽ اا رادي كاال ساعة كالث ا ة .

كاس ػ شادا الػػى مػػا ػػةـ فػػاف العةيػػة مػػؽ الةسػػا ير ػػشص ص ػراح علػػى الحػػق فػػي

الدكؽ الالئق كالة اعساله كالوي يلزـ الحكؾمات ب ح يق وا الحق بشاء على مػا سل ػه

مػػؽ م ػؾارد( ،)42كم ػ ذلػػػ فػػاف ػػو الةسػػا ير ا ػ ي علػػى حةيػػة معشػػى ػػوا الحػػق كا
عريفه ما يعشي اناػا حػةدت مفاؾمػه كف ػا للسعظةػات ال ػي زػسؽ الػراءات شفيػو مػؽ

خالؿ ذريعات خاص .

:
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ك ػػوا مػػا نالػػه الةسػ ؾر الع ار ػػي الػػوي نػػص علػػى "حػػق الفػػرد كااسػرة فػػي الدػػكؽ

السالئؼ" الوي يكفل لرام اؼ ،كالزمال الةكل ب ؾفير ػوا الحػق( .)48مػ كركد ػوا الػشص
الرريح اا اف الةس ؾر الع ار ي لؼ ي ظرؽ الى عرير الحق في الدكؽ الالئق.
اا انشػػا نػػرل علػػى الػػرغؼ مػػؽ الػػشص الرػريح الػػوي ضػػسشه دسػ ؾر  0225علػػى

خالؼ بعػض الةسػا ير ال ػي نرػال علةػه بذػكل غيػر مباشػر ،فػاف الػشص لػاء لةعظػي

مدػػاح مػػؽ الحريػ للفػػرد الع ار ػػي للسظالبػ بح ػػه فػػي مدػػكؽ ائػػق يػػشعؼ بػػه ػػؾ كاسػػر ه
با مػػاف كال ارح ػ كال ػػةش ال ػريؼ .كعلػػى الػػرغؼ مػػؽ ػػوا الػػشص اا اف الؾا ػ اف شػػاؾ

ااؼ ااسر اف لؼ ن ل مالييؽ اافراد "ما زالال

ةش بال مدا ؽ خاص باا اك

ةش

فػػي مشػػازؿ عذ ػؾائة فػػي ع ػػا رة عكػػس بسػػا ا يػػةع مل ػػاا للذػػػ اف ندػػب ل ي ػرة م ػػؽ
السػؾاطشيؽ لػػؼ حرػػل علػػى حػػق اساسػػي لفلػػه الةسػ ؾر"( .)40اسػػةسا كاف العػراؽ يس لػػػ

مؾارد ا رادي

ائل .

السظمب الثاني

السعايير الدولية لحق الدكؽ الالئق

()33

ي زسؽ الحق في الدكؽ الالئق ملسؾع عشاصر عة معايي ار دكلةػ لاػوا الحػق،

اف ح ػػال ح ػػق معاػػا الدػػكؽ الالئػػق ليندػػاف ،بسعشػػى انػػه ل ػػي يعػػة الدػػكؽ ائ ػػا مػػؽ
كلا نغر ال انؾف الػةكلي لح ػؾؽ اإلندػاف يشبغػي ػؾافر ملسؾعػ العؾامػل ال ػي ح ػق

فياػػا الح ػػؾؽ اا رػػادي كاال ساعة ػ كالث ا ة ػ للفػػرد ك سػػر ه كال ػػي اصػػةر اا الللش ػ

السعيشػ ػ ػ ب ػ ػػالح ؾؽ اا ر ػ ػػادي ك اال ساعةػ ػ ػ ك الث ا ةػ ػ ػ ف ػ ػػي علة ا ػ ػػا الع ػ ػػاـ ر ػ ػػؼ 3

( ،)8998ك رل الللش يل

اخو و العشاصػر بشغػر ااع بػار لؾصػد اشػكاؿ معيشػ

مؽ السدا ؽ باناا مدا ؽ ائ  ،حقة ا لسا نرال علةه (ـ88/ؼ )8مؽ العاة الةكلي

للح ػػؾؽ اا رػػادي كاال ساعةػ كالث ا ةػ  .ك شغػػر الللشػ فػػي ػػوا ال عليػػق الػػى مغػػزل

(ال فاي ػ )* الس علػػق بػػالحق فػػي الدػػكؽ الالئػػق حػػةد لزيتػػا عؾامػػل ا رػػادي كث ا ة ػ
كمشاخة كايكؾلؾلة كغير ذلػ مؽ العؾامػل ،كال ػي ع ػة الللشػ يلػ

باا في نغر ااع بار في اي سةاؽ ل حةية بعض لؾان

:

مراعا اػا كااخػو

حق الدكؽ الالئق(.)43
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كالسعػػايير الةكلة ػ للحػػق فػػي الدػػكؽ الالئػػق سػػبع معػػايير حػػةد اا للش ػ الح ػػؾؽ

اا رادي كاال ساعة كالث ا ةػ علػى سػ يل الحرػر فػي علة اػا العػاـ ر ػؼ)8998(3

بذكل مفرل "للػةكؿ بذػ ف ال زاما اػا بػاح راـ الحػق فػي الدػكؽ الالئػق كحساي ػه كالؾفػاء

به"( .)45كاشػارت الللشػ بػاف ػو السعػايير م رابظػ كاساسػة إلعسػاؿ ػوا الحػق .ك ةسػا
ي ي عرى مؾلز لاو السعايير:

()36

اوالً :الزسان القانؾني لحيازة السدكؽ
الس رػ ػػؾد بالزػ ػػساف ال ػ ػػانؾني للحةػ ػػازة اف يكػ ػػؾف شػ ػػغل السدػ ػػكؽ كف ػ ػػا لألصػ ػػؾؿ

ال انؾنة الس بع في الةكل  ،كا يذػ ر اف يكػؾف الحػائز مال ػا للسدػكؽ كانسػا مسكػؽ اف

يذغله باإليلار .كي خو شغل السدكؽ "اشكاا مخ لف مشاا اايلار (العاـ اك الخاد)،
كااسػػكاف ال عػػاكني ،كشػػغل السدػػكؽ مػػؽ ػػل مال ػػه ،كااسػػكاف فػػي حػػاات الظ ػؾار ،
كااس ةظاف غير الرسسي بسا في ذلػ ااس ةالء على ااراضي اك الع ارات".

كبررؼ الشغر عؽ نؾع الحةػازة يشبغػي اف يػشعؼ لػل فػرد بةرلػ مػؽ نمػؽ الحةػازة

فل "له الحساي ال انؾنة مؽ ااخالء ال دري كالسزاي كال اةيةات".

ثانياً :تؾفير الخدمات والسؾاد والسرافق االساسية
يشبغػػي اف ي ػؾافر فػػي السدػػكؽ الالئػػق لاف ػ "الس ارفػػق ااساسػػة الالزم ػ للرػػح

كاام ػػؽ كال ارحػ ػ كال غويػ ػ " كغير ػػا م ػػؽ الخ ػػةمات ،كا احػ ػ الفرصػ ػ للسةػ ػ السدػ ػ فيةيؽ
للحرػػؾؿ علياػػا كبذػػكل دائسػػي بسػػا يح ػػق لاػػؼ اافػػادة مػػؽ حػػق الدػػكؽ الالئػػق حيػػا

ضػػسشال (الف ػرة  8ب) مػػؽ ال عليػػق العػػاـ ر ػػؼ  )8998(3الخػػةمات كالس ارفػػق ااساسػػة
كنر ػال علػػى "الحرػػؾؿ علػػى الس ػؾاد الظ ة ة ػ كالعام ػ كمةػػا الذػػرب الشغةف ػ كالظا ػ
غػ ػ ػراى الظا ػ ػػي كال ةفتػ ػ ػ كااض ػ ػػاءة كم ارف ػ ػػق ااص ػ ػػحاح ككس ػ ػػائل خػ ػ ػزيؽ ااغويػ ػ ػ

كال خلص مؽ الشفايات ك ررير السةا كخةمات الظؾار " كبذكل مد سر.

ثالثاً :القدرة عمى تحسل التكاليف
الس رػػؾد بػػه "ال ػػةرة علػػى حسػػل ػػالةر الدػػكؽ بظري ػ ػػامؽ للدػػا ؽ الحرػػؾؿ

على السدكؽ بس ةار مالي ا ياثر علػى ل ةػ ااح ةالػات ااساسػة ااخػرل"( .)47ك ػة

ع ػػرت للش ػ اامػػؼ الس حػػةة للح ػػؾؽ اا رػػادي كاال ساعة ػ كالث ا ة ػ عػػؽ ػػةرة الفػػرد
:
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علػػى حسػػل ال ػػالةر بانػػه "ا يكػػؾف الدػػكؽ ائ ػػا اذا لانػػال الةفػػه اػػةد س ػ

بح ؾؽ اإلنداف ااخرل اك سس به"(.)48

اطشة ػه

ك ػػوا مػػا نػػص علةػػه ال عليػػق ر ػػؼ ( )3بػػال ؾؿ "اف ال ػػالةر السالة ػ الذخرػػة اك

ااسري السر بظػ بالدػكؽ يشبغػي اف ػؾف ذات مدػ ؾل يكفػل عػةـ اةيػة وحػراز ك ل ةػ

ااح ةالات ااخرل اك اان اد مشاا" .كعلةه ي ح ؼ على الػةكؿ ك ػي زػ سةاسػات
سؾيػل ااسػػكاف ضػساف اف ػػؾف ال ػػالةر الس عل ػ بالدػػكؽ شاسػ

برػؾرة عامػ مػ

مدػ ػ ؾيات ال ػػةخل ،بحي ػػا ا ي ػػاثر م ػػا ي ػػةف م ػػؽ ال ػػةخل للحر ػػؾؿ عل ػػى مد ػػكؽ عل ػػى
اح ةالات اإلنداف ااخرل(.)49

ك ػػة ز ػػسؽ ال علي ػػق ر ػػؼ ( )3فز ػػال ع ػػؽ م ارع ػػاة ال شاسػ ػ

ب ػػيؽ لفػ ػ السد ػػكؽ

كمدػ ؾل الػةخل للفػرد ،اف ل ػزـ الػةكؿ ااطػراؼ ب ػةيؼ اعانػات سػكؽ لألشػخاد الػػويؽ

ي ع ػػور عل ػػياؼ الحر ػػؾؿ عل ػػى مد ػػا ؽ ػػادريؽ عل ػػى حس ػػل الةفا ػػا ،كالقة ػػاـ بحسايػ ػ

مد لري السدا ؽ مؽ ار فاع اسعار اايلار اك زيادة اايلار علػى نحػؾ غيػر مع ػؾؿ
فزال عؽ ا خاذ خظؾات لزساف ؾفير السؾاد الظ ةع الالزم ل ذيية السدا ؽ(.)32

كعلػػى ذلػػػ ،فػػاف الةكل ػ زػػظل بساسػػ رئةد ػ ل ح ػػق لسؾاطشياػػا ال س ػ بح ػػق

الدكؽ الالئق ،ك ي الدةظرة على اار فاع غير الس ػؾؿ فػي ػالةر الدػكؽ اك ار فػاع

اسعار اايلارات برؾرة ػاثر علػى ل ةػ الحالػات ااساسػة ااخػرل برػؾرة مدػ سرة،
مسا يعشى عةـ امكانة الفرد بال س
رابعا  :الرالحية لمدكؽ

بالحق في الدكؽ الالئق(.)38

لػػاء فػػي ال عليػػق العػػاـ ر ػػؼ ()3اف السدػػكؽ يك ػؾف صػػالحا للدػػكؽ اذا ػػؾفر ةػػه

الحيز ال افي لدا شةه كالحساي مؽ ال رد كالحر كاامظار كغير ذلػ مؽ السخاطر ال ي
اةد الرح  ،ك ػوا م ةػار للدػكؽ الالئػق لزػساف الدػالم الرػحة كاللدػةي لذػاغلي

السدكؽ كال ي

ي م ؾاف م "السباد الرحة للسدكؽ" ال ي اعة اا مشغسػ الرػح

العالسة على اساس ال رابط بيؽ الدكؽ كبيؽ الحاات السرضة (.)30

:
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خامدا  :امكانية الحرؾل عمى مدكؽ

مؽ لاؼ الحق في الحرؾؿ على الدكؽ الالئق ؟ وا ال داهؿ الابال عشه الف ػرة

(ق) مؽ ال عليق العاـ ر ؼ(،)3اف امكانة الحرؾؿ على الدكؽ الالئق يلػ

اف يكػؾف

م اح ػػا ل ػػل ش ػػخص اس ػػةسا الفتػ ػ السحركمػ ػ كالساسذػ ػ مث ػػل الف ػ ػراء كااش ػػخاد ذي

ااعا ػ ػ كالسدػ ػػششيؽ كالسرػ ػػابيؽ بػ ػػا مراى السد عرػ ػػة كضػ ػػحايا ال ػ ػؾارث الظ ةع ػ ػ

كااشخاد الويؽ يعػانؾف سييػ از كمػا الػى ذلػػ  ،كعلػى حكؾمػات الػةكؿ م ارعػاة الذػرائح
الف ي ػرة ككض ػ ااطػػر ال انؾنة ػ كسةاسػػات ااسػػكاف مػػؽ الػػل عزيػػز امكانة ػ حرػػؾلاا

علػػى ظ ػ اراى غ ػراى الدػػكؽ لحػػق فػػي الحرػػؾؿ علػػى مكػػاف نمػػؽ ي ةذػػؾف ةػػه
بدالـ كلرام (.)34
سادسا  :السؾقع

ل ػػى يكػػؾف الدػػكؽ ائ ػػا يشبغػػي اف يكػػؾف فػػي مؾ ػ ي ػػةح ليندػػاف سػػاؾل ال ش ػػل

كالؾصؾؿ الى اما ؽ العسل كخةمات الرعاي الرحة كالسةارس كمرلػز رعايػ ااطفػاؿ

كغير ػػا مػػؽ الس ار ػػز اال ساعة ػ مػػؽ حيػػا الؾ ػػال كالسػػاؿ ،ك ػػوا يشظ ػػق علػػى السػػةف

كالسشػاطق الريفةػ فزػال عػػؽ اف السدػا ؽ يشبغػي اف ػؾف بعيػػةة عػؽ مؾا ػ ال لػػؾث اك

مرادر ال ي اةد "حق الدكاف في الرح "(.)33
سابعا  :الدكؽ السالئؼ مؽ الشاحية الثقافية

يشبغي اف ي دؼ الدكؽ الالئق باح راـ كمراعاة ال ع ير عؽ الاؾيػ الث ا ةػ كال شػؾع

في الدكؽ على نحؾ ي شاس

م السل سعػات فػي اخ ةػار الؾسػيل اك السػؾاد السدػ خةم

في ذيية السدا ؽ كبسا ي ساشى كمع ةات الدكاف كاح ةالا اؼ الشامة (.)35
حد ػ

ك ة ي داءؿ البعض ل اف و السعايير ي ذا اا في لل الةكؿ اـ اناا خ لد
امكانةػػات لػػل دكل ػ ؟ كاف مػػا يع ػة سػػكشا ائ ػػا فػػي دكل ػ ا يعػػة لػػولػ فػػي دكل ػ

اخ ػػرل؟ ل ػػولػ ن ػػؾؿ اف ػػو السع ػػايير ػػي عشاص ػػر يلػ ػ

ح ا ػػا ف ػػي الد ػػكؽ الالئ ػػق

حةد اا لسا ذلرنا الللش اا رادي كاال ساعة كالث ا ة  ،ك ي ملزم للةكؿ ااطراؼ

في العاة ،إلمكاف كصد ني سكؽ اذا ح ال و العشاصر بانه سكشا ائ ػا ليندػاف،
ك ػػي ا ػ ػ ي لةكلػ ػ دكف اخ ػػرل ذل ػػػ اف ال ػػشص يشظ ػػق عل ػػى اللسةػ ػ  .غي ػػر اف ػػو
:
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السعايير يسكؽ اف حكؼ فياا امكانةات الةكؿ كث افا اا الس شؾع كال ةفة ال ي شى باا

السدا ؽ ،فالسدكؽ الالئق في الرؾماؿ ؾ غير فػي فرندػا كل ػؽ السعػايير ػي كاحػةة
محػػةدة فػػي الؾثػػائق الةكلةػ مػػؽ حيػػا ضػػساف الحةػػازة ال ػػانؾني ك الخػػةمات ااساسػػة ك
حسل ال الةر ،كالرالحة كالسؾ كا اح الحرؾؿ على السدكؽ كالسالئس الث ا ة .
السظمب الثالث

عالقة حق الدكؽ الالئق بحقؾق اإلندان االخرى

لل س

اف ح ػػؾؽ اإلندػػاف غيػػر ابل ػ لل لزئ ػ كم رابظ ػ م ػ بعزػػاا الػػبعض ،كيع س ػػة
بكل حق مؽ و الح ؾؽ على ح يق الح ؾؽ ااخػرل ليندػاف ،ك ػوا يعشػى اف

ان ااؾ الحق في الدكؽ الالئق ة يؾثر على ال س ػ بظائفػ كاسػع مػؽ ح ػؾؽ اإلندػاف

ااخرل .مؽ وا السشظلق اكضح برنامج اامؼ الس حةة للسد ؾطشات البذري  -السؾئػل

"اف الحرػػؾؿ علػػى سػػكؽ ائػػق يسكػػؽ اف يكػػؾف شػػرطا مدػػب ا لل س ػ بعػػةد مػػؽ ح ػػؾؽ
اإلندػ ػ ػػاف ،كمشاػ ػ ػػا الحػ ػ ػػق فػ ػ ػػي العسػ ػ ػػل كالرػ ػ ػػح كالزػ ػ ػػساف اال س ػ ػ ػاعي كال رػ ػ ػػؾيال
كالخرؾصة كال علةؼ"(.)36

كف ػي علة اػػا ر ػػؼ ( )3اشػػارت الللش ػ السعشة ػ بػػالح ؾؽ اا رػػادي كاال ساعة ػ

كالث ا ةػ ػ ( )CESCRال ػػى اف "ال س ػ ػ ال ام ػػل بد ػػائر الح ػػؾؽ ،مث ػػل الح ػػق ف ػػي حريػ ػ

ال ع ير كالحق في حري

ؾيؽ اللس ةات مثل رابظات السد لريؽ" ال ي ة ذكل في

مةف اك احةاء معيش خػ ص بالسظالبػ بح ػؾؽ السدػ لر فػي خفػةض اسػعار اايلػار
بسا ي شاس

كدخله السالر ،اك حديؽ كصةان السدكؽ على س يل السثاؿ" ،كغير ذلػ

مػ ػػؽ اللساعػ ػػات السحلة ػ ػ  ،كحػ ػػق الذػ ػػخص فػ ػػي اف يخ ػ ػػار بحري ػ ػ محػ ػػل ا ام ػ ػػه كحػ ػػق

السذػػارل فػػي ا خػػاذ ال ػ اررات العام ػ  ،ك ػػو الح ػػؾؽ مدػػائل ا غشػػى عشاػػا اذا مػػا اريػػة
اعسػػاؿ الحػػق فػػي الدػػكؽ الالئػػق كالسحافغ ػ علةػػه لرػػالح لسة ػ الفتػػات فػػي السل س ػ .
كبالسثل ،فاف حق الفرد ا يخز

ي ةخل عدفي اك غير مذػركع فػي خرؾصػةا ه

اك خرؾصةات اسر ه اك مشزله اك م ارسال ه يذكل بعةا بالغ اا سة في عرير الحق

في الدكؽ الالئق"(.)37

:
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ك ة ار يشا اخ را ار عرى عةدا مؽ الح ؾؽ ال ي نرل اناا

ػةـ لسةػ الح ػؾؽ

ار باطا بحق الدكؽ الالئق ،كاف ح اا ي ح ق بحرؾؿ اإلنداف على سكؽ ائق ،لسا
اناا عة دعؼ ل ل السعاني كالسفا ةؼ السل س ة كااندانة ال ي غلد الدكؽ مؽ حيػا

مةل مالئس ه لينداف ،كنولر ا على س يل ااس تشاس باػا كلػةس علػى سػ يل الحرػر.
كفي الفركع اا ة :

الفرع االول  :عالقة حق الدكؽ الالئق بحقؾق االسرة

ا ر ااعالف العػالسي لح ػؾؽ اإلندػاف كالعاػة الػةكلي للح ػؾؽ السةنةػ كالدةاسػة ،

بػػاف "العائلػ
ال س

ػػي الؾحػػةة اال ساعةػ الظ ة ةػ كااساسػػة فػػي السل سػ كلاػػا الحػػق فػػي

بحساي السل س كالةكل "( .)38كح ؾؽ ااسرة ي الح ؾؽ ال ػي ػؾـ بػيؽ اعزػاء

ااسرة بعزاا م البعض ااخر ،ك ث ػال ل ػل فػرد فػي ااسػرة حدػ
دلظ ااب كطاع ااكاد كمرلز الزكل (.)39
كيلػ

مرلػز فػي ااسػرة

اف ا يفاػػؼ مػػؽ عبػػارة "لػػه ك سػػر ه" الػؾاردة فػػي نػػص (ـ )88/مػػؽ العاػػة

"فرى اي يؾد على انظباؽ الحق علػى افػراد اك اسػر عيلاػا ندػاء اك علػى مل سعػات

اخػرل"( .)52بسعشػى اف ف ػرة "ااسػرة" يلػ

فاساػا بػالسعشى الؾاسػ "فاػي ا ذػػسل ااب

كااـ كاابشػػاء ف ػػط ،ف ػػة يعيػ ػل الرلػػل كالةي ػػه اك اخؾ ػػه اك اخؾا ػػه اك اللػػة اك العس ػػات

اسػػةسا فػػي مل سعا شػػا العربةػ  ،كلعػػل ال بػػارة لػػاءت ل ع ػػر عػػؽ ادكار ااسػرة كاانذػػظ

اا رادي ال ي مارس اا كال ي لانال سائةة عؽ ااسرة لفت ال ساعة في ف ػرة اع سػاد

العاة عاـ  ،8966فزال عسا ةـ فاف "مؽ حق اافراد كلػولػ ااسػر الحرػؾؿ علػى
مدكؽ مالئؼ بغػض الشغػر عػؽ الدػؽ اك الؾضػ اال سػاعي اك اان دػاب الػى لساعػ

معيش اك اي عؾامل اخرل مؽ وا ال يل"(.)58

سػػا اف الدػػكؽ الالئػػق يػػؾفر ال يتػ السالئسػ إلعسػػاؿ اا فاوةػػات الخاصػ بح ػػؾؽ

الظفل كحساي ه مؽ ال ذرد اك ااع ةاء اك ااضظااد اك ال سييز لغرى " ريس طا ػه

كمؾا به لخةم اخؾانه مؽ البذر".

()50

كباوا فانه ا يكؾف لألسرة ال س

بح ؾ اا الظ ة ة كمسارس دكر ػا اال سػاعي،

اا مؽ خالؿ حرؾلاا على سػكؽ ائػق ح ػق ةػه السعػايير الةكلةػ ليػؾفر لاػا السكػاف
:
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الػػول يسػػارس ةػػه لسة ػ اف ػراد ااس ػرة ح ػػؾ اؼ السع ػػرؼ لاػػؼ باػػا فػػي ال ػػانؾف الػػةكلي

لح ؾؽ اإلنداف .

الفرع الثاني  :عالقة حق الدكؽ الالئق بالحق في الخرؾصية

يػػر بط الحػػق فػػي الدػػكؽ الالئػػق ار باطػػا كثة ػػا بحػػق اإلندػػاف فػػي اح ػراـ لػػل مػػا

ي علػ ػػق ب س ػ ػرار كحةا ػ ػػه الخاص ػ ػ  ،كيخ لػ ػػد مفاػ ػػؾـ الحةػ ػػاة الخاص ػ ػ "بػ ػػاخ الؼ القػ ػػةؼ
كالسفا ةؼ ال ي دؾد السل سعات ال ي ي ةش فياا اإلنداف"( .)54كلحةاة اإلنداف مغاراف

مغا ػػر ال س ػػاعي ي سث ػػل ف ػػي عز ػػؾي ه ف ػػي مل سػ ػ م ػػشغؼ يحكس ػػه ال ػػانؾف ،كمغا ػػر

شخر ػػي ي سث ػػل بحةا ػػه الخاصػ ػ بؾص ػػفه ف ػػرد ل ػػه اسػ ػ اللي ه كذا ي ػػه كل ػػه خرؾص ػػة

كاسػرار يحػ ف باػػا لشفدػػه كعػػةـ اطػػالع ااخػريؽ علياػػا ك ػػؾ مػػا يظلػػق علةػػه "الحػػق فػػي

الخرؾصة "(.)53

ك ػػة كرد ال ػػشص عل ػػى الح ػػق ف ػػي الخرؾص ػػة ف ػػي العةي ػػة م ػػؽ السؾاثي ػػق الةكلةػ ػ

الخاصػ ػ ػ بح ػ ػػؾؽ اإلند ػ ػػاف ،اذ نر ػ ػػال (ـ )87/م ػ ػػؽ العا ػ ػػة ال ػ ػػةكلي للح ػ ػػؾؽ السةيشػ ػ ػ

كالدةاسػػة علػػى انػػه "ا يلػػؾز عػريض اي شػػخص علػػى نحػػؾ عدػػفي اك غيػػر ػػانؾني

ل ػػةخل فػػي خرؾصػػةا ه كشػػاكف اسػػر ه اك بيتة ػ اك م ارسػػال ه كا ي حسػػالت سػػس

شػرفه اك سػػسع ه .كمػػؽ حػػق لػػل شػػخص اف يحسةػػه ال ػػانؾف مػػؽ ػػوا ال ػػةخل كالسدػػاس

" سػػا نرػػال علةػػه (ـ )8/مػػؽ اا فاوةػ ااكربةػ لح ػػؾؽ اإلندػػاف لدػػش  ،8952اذ لػػاء
فياا " ل انداف حق اح راـ حةا ه الخاص كالعائلة كمدكشه كمراسال ه"(.)55

كي ػػيؽ لشػػا مػػؽ ػػو الشرػػؾد  ،ػػة علػػق اامػػر بسؾضػػؾع البحػػا اف لفال ػ

الح ػػق ظلػ ػ

ػػوا

ح ػػق اإلند ػػاف ف ػػي حرمػ ػ مد ػػكشه ال ػػول ي بع ػػه ح ػػه ف ػػي حريػ ػ اخ ة ػػار

كاسػ ػ عساله ،كص ػػةان حرمػ ػ السد ػػكؽ ػػةك م ػػؽ اا سةػ ػ ار باطا ػػا بخرؾص ػػة حة ػػاة

اإلنداف داخػل مدػكشه حيػا ا خرؾصػة

ي اندػاف اف لػؼ يح ػرـ مدػكشه ،ك نػه مػؽ

ااشةاء ااساسة في حةاة اإلنداف يشبغي حساي ه مؽ اان اا ػات السح سلػ  ،فػال يلػؾز

دخؾؿ مدكؽ الغير دكف رضا  ،كحساي حرم السدكؽ يذكل ام ػةادا لذػخص اإلندػاف

:
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نفده سؾاء لانال ا ام ه ةه دائسة اـ ما  ،كلولػ اكل

ال انؾف على الدلظات عػةـ

ا حاـ مدا ؽ اافراد اك ف ةذاا اا كف ا ليلراءات ال ي حةد ا ال انؾف(.)56

كنذػير شػا الػى اف حرمػ السدػكؽ يذػػسل حػق اإلندػاف فػي حريػ اخ ةػار مدػػكشه

ك غيػػر مكانػػه ك سػػا يذػػاء ،لسػػا انػػه يػػر بط ب ػ ؼ معػػايير الدػػكؽ الالئػػق ك ػػؾ ح ػػه فػػي

اس ػ عساؿ مدػػكشه بحري ػ ام ػ كدكف ػػةخل مػػؽ احػػة م ػ م ارع ػاة شػػرك حةػػازة السدػػكؽ
كاشغاله سؾاء لػاف مل ػا اـ ايلػا ار ،فل ػل اندػاف الحػق فػي اسػ عساؿ مدػكشه كال س ػ فػي

داخلػػه بحةا ػػه الخاص ػ لةفسػػا يذػػاء دكف ػػةخل مػػؽ الدػػلظات العام ػ كااخ ػريؽ اا فػػي
حةكد اح راـ ح ؾؽ ااخريؽ (الليراف) كالشغاـ العاـ(.)57

سا اف حرم الدكؽ رل بحري الحةاة الخاص ال ي حغر اس راؽ الدػس اك

ال رػػػؾير ا فػ ػػي داخػ ػػل السدػ ػػكؽ كا ح ػ ػػى خارلػػػه ،كل ػػولػ ا يلػ ػػؾز ااطػ ػػالع علػ ػػى
شاكناؼ الةاخلة كحةا اؼ الخاص اا بسؾاف اؼ(.)58

كنغ ػ ار ل ػػةاخل السفا ػؾـ السعشػػؾي للحػػق فػػي الدػػكؽ الالئػػق م ػ حرم ػ الدػػكؽ فػػي

اطػػار حػػق الخرؾصػػة ف ػػة ا لاػػال ال ثيػػر مػؽ الةسػػا ير الػػى "عػػةـ الػػشص علػػى الحػػق

في الدكؽ الالئق كاا فاء بالشص على حرم السدا ؽ"

()59

مؽ ذلػ الةس ؾر ا لسػاني

الػػول نػػص علػػى اف "حرم ػ السدػػا ؽ غيػػر ابل ػ للسدػػاس باػػا"( ،)62كالةس ػ ؾر ااردنػػي

الػػول لػػاء ةػػه "للسدػػا ؽ حرم ػ "( .)68اس ػ شادا الػػى مػػا ػػةـ ،فػػاف حػػق ال س ػ بالدػػكؽ
الالئػػق ا ي زػػسؽ ف ػػط السعػػايير الةكلة ػ كال ػػي ا يشػػا علػػى ذلر ػػا فػػي مفاؾماػػا السػػادي

للدكؽ فحد  ،انسا ي ؾس لةذسل عشر ار لؾ ريػا مػؽ ضػساف ال ارمػ اإلندػانة  ،لػؾف
السدػػكؽ يل ػػي حالػػات نفدػػة عسة ػ لل س ػ بحػػق الخرؾصػػة كبسكػػاف ي رػػر علػػى

الذ ػػخص كح ػػة ( ،)60ك ػػؾ م ػػا دعػ ػا للشػ ػ السدػ ػ ؾطشات البذػ ػري كااسػ ػ ار ةلة العالسةػ ػ

للسػ ػ كل ع ػػاـ  0222ال ػػى عري ػػر الد ػػكؽ الالئ ػػق بان ػػه "ال س ػ ػ بالةرلػ ػ السالئسػ ػ م ػػؽ
الخرؾصة كااماف ال افي كالسداح ال ا ة كالاةكل ااساسي السالئؼ كالسؾ بالشدب

للعسل كال الةر السع ؾل " ،ك وا يالة لشا باف لحق الدكؽ الالئػق مفاؾمػا معشؾيػا يحػةد

العال الظ ة ة بيؽ وا الحق كحق الخرؾصة .

:
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شلؼ نغل ة ان اا ات الحق في الدكؽ الالئق عؽ اخفاؽ الةكؿ في ااعساؿ

ال ةريلي للحق في الدكؽ الالئق في ذريعا اا الؾطشة ا خاذ ال ةابير الالزم

لل رةي للغركؼ الس ةذة الس ةنة ال ي سس لرام اافراد ،اامر الوي يعلز ؼ عؽ
السظالب بح اؼ في الحرؾؿ على سكؽ ائق .كلزساف نف يخز حق الدكؽ الالئق

لد ل ان راؼ فعال عكفال الللش اا رادي كاال ساعة كالث ا ة  ،على كض

مباد

م ةاري نساسة للحة مؽ ان اا ات ح ؾؽ اانداف بزسشاا ان ااؾ حق الدكؽ

الالئق كعلى الةكؿ الؾفاء باا.

فسا ي ا ؼ و اان اا ات؟ كما ي س ل اان راؼ الس اح لل رةي لاو

اان اا ات؟

شاؾ صؾر م عةدة لالن اا ات ال ي

على حق الدكؽ الالئق،

اإلخالء ال دري كال ذرد كالدكؽ العذؾائي ،اا انشا سشرلز على ا ؼ صؾر اان اا ات

ال ي ظاؿ حق الدكؽ الالئق ،كنخظر ا على بقة ح ؾؽ اانداف ااخرل ،فزال عؽ

اف ما يش ج عؽ و العسلةات مؽ سكؽ عذؾائي ك ذرد لألفراد بعة ف ةاف الس كل،
كال ي حغى ب سة ل رل في ال انؾف الةكلي لح ؾؽ اانداف ك ي عسلةات ااخالء

ال دري .سي ؼ شاكلاا في السظل

ااكؿ .كسشعرى س ل اان راؼ ال انؾنة لحاات

ان ااؾ حق الدكؽ الالئق في السظل

الثاني.

السظمب االول

االخالء القدري

عة حال ااخالء ال دري عا رة بارزة في ال انؾف الةكلي لح ؾؽ اانداف نه

يذكل ان اا ا خظي ار لحق اانداف في الدكؽ الالئق ،كيدفر عؽ ان اا ات لدةس

لح ؾؽ اانداف ااخرل .ك ة اخ ار السل س الةكلي في سةاؽ للش ح ؾؽ اانداف
عبارة "حاات اخالء السدا ؽ باإل ار " لل ع ير عؽ لسة ال ةائل الس رح في اطار

:
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ااخالء ال دري .فسا الس رؾد باإلخالء ال دري كما ي نسبابه ،ك ل ؾ محغؾر في

ال انؾف الةكلي لح ؾؽ اانداف؟ كلةر رةل له الةكؿ في نظاؽ ال زاما اا باح راـ
حق الدكؽ الالئق لينداف؟ .سي ؼ عرى و السدائل في الف رات اآل ة :

أوالً :تعريف االخالء القدري
عرفال للش الح ؾؽ اا رادي كاال ساعة كالث ا ة في ال عليق العاـ ر ؼ 7

( )8997عسلةات ااخالء ال دري "ن ل اافراد كااسر ك/اك السل سعات السحلة ،

بذكل دائؼ نك ما ال كضة مذيت اؼ ،مؽ ال يؾت ك/نك ا راضي ال ي يذغلؾناا ،دكف
و اح س ل مشاسب مؽ الحساي ال انؾنة نك غير ا مػؽ ننػؾاع الحسايػ نك و اح ومكانة

الحرؾؿ علياا"(.)64

يد ش ج مؽ وا ال عرير اف خرائص ااخالء ال دري ؾـ على طرد اافراد

كااسر مؽ مشازلاؼ نك نراضياؼ برؾرة دائس اك ما  ،ك سارس و العسلةات ضة

ارادة اصحاباا ةسكؽ شا اس خةاـ ال ؾة اف رفزؾا ااخالء ،ضة شاغلي و السدا ؽ
اك ااراضي سؾاء شغلؾ ا بحةازة انؾنة اك عةـ الحةازة ال انؾنة  ،ك وا ااخير يذسل

"اخراج السذرديؽ الويؽ ي ةذؾف ةه"( .)63ني نف ال عرير يشظ ق على فت
ؾفير بةيل مشاس

رار ااخالء.

شفو دكف

للدكؽ اك عؾيزاؼ ،كلةس لاؼ امكانة ااع راى اك الظعؽ في

ثانياً :أسباب االخالء القدري

شاؾ العةية مؽ ااسباب كالةكاف لعسلةات ااخالء ال دري نؾلز ا بسا ي ي-:

 -1الدوافع التشسؾية

ة ؼ عسلةات ااخالء ال دري لسلسؾعات مؽ الدكاف ااصلييؽ اك الساسذيؽ

مؽ مشاطق ير بظؾف باا بركابط لغ ار ة اك ث ا ة  ،باسؼ ال شسة كبد

الح ؾؽ في ا رى كالسذاري ال شسؾي ل شاء الدةكد نك الظا "(.)65

:

"مشازع على
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 -2التغيير الديسؾغرافي
في حاات ن ل الدكاف كال الير الةاخلي ل غيير مؾاطشاؼ باإل ار رل حة

اس خةاـ ال ؾة في سةاؽ الدةاسات العشرري الظائفة اك العشد السل سعي اك ااثشي
غراى ال ظاير العر ي ،كما يراح اا مؽ ةـ السشازؿ لسةعاا ذكل اخالء دريا

للدكاف(.)66

 -3دوافع قانؾنية

ة يكؾف ااخالء ال دري فرديا نك لساعةا ن ةل عةـ الحةازة ال انؾنة للسدكؽ

سؾاء بال سلػ اك اايلار ،كعةـ دلةؼ صكؾؾ مل ة ااراضي اك السدا ؽ كعةـ

ااع راؼ باا ،اك عةـ ال ةرة على دةية بةؿ اايلار اك ال رى ،اك ال ةش في
مد ؾطشات غير نغامة اك عذؾائة بد

اك بذري اك ال سييز العشرري(.)67

الف ر اك ال ذرد الشالؼ عؽ نسباب ط ة ة

 -4تشامي سؾق العقار

بفعل عسلةات العؾلس اا رادي ك حؾؿ العةية مؽ الةكؿ الى ا راد الدؾؽ

كالع ارات ندت الى زاية السزارب على ااراضي كالع ارات كال ؾس في حةاز اا،

باس خةاـ الفداد كالغش في الرف ات الع اري  ،ن ج عشاا حرماف الف راء كالساسذيؽ مؽ
ح اؼ في الدكؽ كاخالئاؼ د ار بد
 -5الشزاعات السدمحة

علز ؼ عؽ سةاد اايلار كال ركى(.)68

ر بط عسلةات ااخالء ال دري ار باطا كثة ا بالشزاعات السدلح الةكلة كغير

الةكلة ال ي د اةؼ مدا ؽ السةنييؽ غراى الع اب اللساعي( .)69ك و اافعاؿ

يحسياا ال انؾف الةكلي اانداني.

في الحاات ال ي ذلرنا ا نعال  ،فاف عةـ ال عرى لعسلةات ااخالء ال دري

مؽ ل الةكل للظرؼ سؾاء بالفعل اك باام شاع عؽ الفعل ،ؾ ان ااؾ صريح لحق

الدكؽ الالئق ك لدية لعةـ ال زاماا إل رار وا الحق طب ا للشرؾد الؾاردة في العاة.

:
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غير ننه اذا نفو ااخالء ال دري في اطار ال انؾف الؾطشي ك غراى حساي

ااشخاد مؽ ني مخاطر ة ع رى حةا اؼ ،فال يعة وا ااخالء محغؾ ار طب ا
لل انؾف الةكلي لح ؾؽ اانداف شريظ مراعاة السعايير الةكلة السشرؾد علياا في

معا ةات ح ؾؽ اانداف ،وذ يلزـ العاة في نص (ـ )3/نف ني حةكد فرى على حق
الدكؽ ا خرج عؽ نظاؽ الحةكد "الس ررة في ال انؾف كاا بس ةار ؾافق ذلػ م

ط ةع ح ؾؽ العاة" فال يعة اخالء دريا.

كا يعة صةكر رار زائي باإلخالء لا ةا للعل ااخالء انؾنةا اك ري ار له
ذكل اخالء دريا اف ي لؼ س ثل للسعايير

كف ا لل ذري الؾطشي ،ف ة ب ى الحال

الةكلة  .فزال عؽ ذلػ لةدال لسة حاات ااخالء ال دري شظؾي على اس خةاـ
ال ؾة ال ةنة  ،ف ة يرغؼ ااشخاد على رؾ مدا شاؼ سباب عةيةة ،كيعة حرماف

اافراد مؽ مؾارد السةا كال ارباء بسا يلعل الب اء في السدكؽ غير مسكؽ ،حال مؽ

ااخالء ال دري .كا ر بط الحساي مؽ ااخالء ال دري بح ؾؽ السل ة  ،ةحق ل ل
فرد الحرؾؿ على الحساي بررؼ الشغر عؽ نؾع الحساي  ،لسا اف اعساؿ السرادرة

ال ي شفو دكف رير انؾني عة ي ااخرل حاات اخالء دري( .)72كاذا ما سال

عسلة ااخالء بوريع عةـ كلؾد صػ مل ة نذ عشاا مد ؾطشات عذؾائة  ،فاف
الةكل اف علزت عؽ ااعساؿ ال ةريلي لحق الدكؽ لللسة  ،فلاا نف دسح

لألشخاد ب ميؽ الدكؽ نفداؼ ح ى لؾ لاف عؽ طريق العذؾائةات(.)78

ثالثاً :حغر االخالء القدري في القانؾن الدولي لحقؾق االندان
شبه السل س الةكلي الى خظؾرة ااخالء ال دري على ح ؾؽ اانداف مشو

سبعيشةات ال رف الساضي ،كاب ةن بسلسؾع ما سرات دكلة ماةت الظريق الى ال ؾله
نحؾ حغر لسة عسلةات ااخالء ال دري ،ففي عاـ  8976ع ة ما سر اامؼ الس حةة

للسد ؾطشات البذري الوي كله اا ساـ نحؾ "عةـ القةاـ بعسلةات اخالء ل رل اا اذا
اف صؾف السد ؾطشات كاس رالحاا ام ار غير مسكؽ ،كبذر

ؾفير اما ؽ سكؽ

اخرل" .كفي عاـ " 8988ااس ار ةلة العالسة للس كل ح ى عاـ  "0222فزال عؽ
:
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لةكؿ اعساؿ ال رف الؾاحة كالعذريؽ كلةكؿ اعساؿ السؾئل .و السا سرات زسشال
ؾصةات لحغر ااخالء ،وذ لاء في السؾئل على نف "يشبغي حساي الشاس مؽ

عسلةات ااخالء ال دري السخالف لل انؾف ك ؾفير الحساي ال انؾنة مشاا ك ةارلاا م

اخو ح ؾؽ اانداف في ااع بار ،كفي حال
ؾفير حلؾؿ بةيل مالئس بحد

اا زاء"(.)70

ك ة اع سةت اللس ة العام

عور فادي عسلةات ااخالء ،ضساف

ؾصةات "ااس ار ةلة العالسة للس كل ح ى عاـ

 "0222لعاـ  8988في ال رار ر ؼ ( )181/34وذ ن ر "باال زاـ ا ساسي للحكؾمات
الس سثل في حساي ك حديؽ السدا ؽ كااحةاء بةا مؽ ةمير ا اك الحاؽ الزرر باا".

ةسا ي علق بالللش الفرعة الخاص بح ؾؽ اانداف ،ف ة لاء في ال رار ر ؼ 77/1993

على نف و السسارس " سثل ان اا ا لدةسا لح ؾؽ اانداف اسةسا حق اانداف في
الدكؽ الالئق" ،لسا ندرج رار ا السر ؼ  12/1992ؾلياات ل حةية السداكلةات الؾا ع

على مؽ ي ؾـ بعسلةات ااخالء ال دري ،اا ننه زسؽ اس ثشاء ل شفيو ااخالء ال دري

اذا صةر عؽ الللش الفرعة مذركع رار بذاف "حغر عسلةات ااخالء ال دري" (.)74

نما للش الح ؾؽ اا رادي كاال ساعة كالث ا ة ف ة اع سةت ال عليق العاـ ر ؼ 7

( )1997حاات ااخالء ال دري كبذرح كافي لاوا اان ااؾ ،كالوي لاء اس ساا
لل عليق العاـ  )1991( 4الوي يشص على ضساف الحةازة ال انؾني لذغل السدكؽ ،ككرد
ةه "يشبغي اف ي س

لل شخص بةرل مؽ اامؽ في شغل السدكؽ فل له الحساي

ال انؾنة مؽ ااخالء ال دري كمؽ السزاي

كغير ذلػ مؽ ال اةيةات" ،بزسشاؼ

ااشخاد الويؽ ي ةذؾف في مدا ؽ طارئ اك ااشخاد الويؽ يف ةكف الى و

الحساي ( ،)73على نف خو الةكؿ ااطراؼ ةابير فؾري لسعالل اا.

نما ال عليق العاـ ر ؼ  )8997( 7ف ة نلاد حةية ال زامات الةكؿ ااطراؼ في

العاة ةسا ي علق باإلخالء ال دري بااس شاد الى نص (ـ88/ؼ )8مؽ العاة ،كمشاا

عة نف عسلةات ااخالء ال دري دفر عؽ ان اا ات خظيرة لظائف كاسع مؽ الح ؾؽ

:
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السةرل في العاةيؽ( .)75كاذا لشا ند شة على لالـ نص (88ؼ )8بالزاـ الةكؿ
ااطراؼ بحغر ااخالء ال دري اح راما لحق الدكؽ ،فاف نص (ـ0/ؼ )8الخاص

باس خةاـ" لسة الد ل السشاسب " ل عزيز وا الحق باع ساد ةابير ذري ة  ،كاعساؿ
ةريلي له ،فحناا شدح

ايزا على ال زاـ الةكؿ بدؽ ؾانيؽ حغر فياا عسلةات

ااخالء ال دري ،بغة اع ساد ا نساس انؾني لشغاـ الحساي مؽ ااخالء ،لةكفل
ام شاع الةكل نفداا عؽ القةاـ باو العسلةات باف يظ ق على لسة مؾعفي الةكل "اك

على ااطراؼ الثالث ال ي سارس عسلةات ااخالء" (.)76

كي عيؽ عليشا ااشارة ،الى نص (ـ/7/ؼ )8مؽ العاة الةكلي للح ؾؽ السةنة

كالدةاسة عزز ناج الةكؿ على ذريعات زسؽ الحساي مؽ ااخالء ال دري ،فاو

السادة شص على حق اانداف في الحساي مؽ ال عرى "على نحؾ عدفي اك غير
انؾني ل ةخل في خرؾصة كشاكف بي ه"

مذرك باع بارات السؾارد الس اح .

()77

كالسالح

على وا الحق ننه غير

كل ؽ ماذا اذا كلاال عسلةات ااخالء ال دري ضة فت نك ن لة محةدة نك ضة

الدكاف ااصلييؽ؟ ما ؾ مؾ د ال انؾف الةكلي لح ؾؽ اانداف ،خرؾصا اذا ما
علسشا نف مثل و اان اا ات لانال كمازالال مش ذرة في لسة انحاء العالؼ ،كاف

اعةادا ل يرة ظالاا و ااعساؿ ،وا ما ردت علةه ا فاوة ال زاء على لسة اشكاؿ

ال سييز العشرري؛ ف ة نرال ا فاوة ال زاء على لسة اشكاؿ ال سييز العشرري على
زة ااخالء ال دري باع بار صؾرة مؽ صؾر ال سييز ال ي ظاؿ اعةادا

مؽ

(*)

الدكاف ااصلييؽ اك اا لةات ،في نص (ـ )5/ال ي حغرت "ال سييز العشرري
كال زاء على لل اشكاله كضساف حق اانداف في الدكؽ كال سلػ دكف سييز بد

اللؾف اك اللشس اك العرؽ اك اللغ " (.)78

ي زح مؽ الشص اف اس خةاـ العشد اك ال اةيةات ضة لساعات اصلة

ظؽ

ارى برؾرة انؾنة إللبار ا على ال خلي عؽ مس ل ا اا ،كعةـ وةاـ الدلظات

:
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بال رةي لعسلةات ااخالء ال دري ك ةمير السدا ؽ يذكل صس ا غير انؾنةا ،كان اا ا

لشص (ـ0/ؼ )8مؽ ا فاوة العاة ،فزال عؽ ان اا ه لزساف الحةازة كالدكؽ

اامؽ(.)79

رابعاً :الحساية االجرائية لعسميات االخالء القدري

كي بادر سااؿ ماذا لؾ اضظرت الدلظات السحلة الى الراء ااخالء ال دري

اع بارات السرلح العام ؟ على الةكؿ نف زسؽ عةـ حرؾؿ عسلةات ااخالء اا

في عركؼ اس ثشائة كله ما ي رر  ،فاف الللش رل في ال عليق العاـ ر ؼ  ،7نف س ل
الحساي االرائة ك ؾاعة االراءات ال انؾنة

شظ ق على عسلةات ااخالء ال دري،

كيشبغي اف ذسل ا اح الفرص لل ذاكر م الس زرريؽ كاشعار ؼ بسؾعة ااخالء

كعسلةات ااخالء ،ك عييؽ ؾي ال ائسيؽ على و العسلةات ،فزال عؽ ؾفير س ل
اان راؼ ال انؾنة كالسداعةة ال انؾنة مؽ الل ال غلؼ(.)82
كحد

"السباد

ال ؾلياة الس عل

ااساسة كالسباد

بعسلةات ااخالء كال رحيل

بةاف ال شسة "  ،0225على الةكؿ اال زاـ بلسل الراءات صارم حةد اا الف رة
( ،)08وذ نف " ل عسلة اخالء يل

اف :ن -ؼ بحذف زائي ،ب -اف شفو كف ا

لس زةات ال انؾف الةكلي لح ؾؽ اانداف ،ج -اف يزظل باا لغرى عزيز الرفا

العاـ ،د -اف ؾف مع ؾل كمشاسب  ،ػ -اف ؾف مشغس مؽ الل ضساف عادؿ ،ك-
اف شفو كف ا لاو السباد " (.)88

خامداً :التزامات الدول باتخاذ تذريعات تحغر االخالء القدري
طب ا لل انؾف الةكلي لح ؾؽ اانداف على الةكؿ اف فل حساي ااشخاد مؽ

عسلةات ااخالء ال دري الوي ي ح ق باح راـ حق الدكؽ الالئق كضساف الحةازة

ال انؾنة دكف سييز .ك ة زسشال ال علة ات العام الرادرة عؽ للش الح ؾؽ
اا رادي كاال ساعة "السباد

ااساسة كالسباد

:

ال ؾلياة الس عل

بعسلةات
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ال شسة "

ااخالء بةاف

()80

اآللةات الؾا ة

ل ح يق ال زامات الةكؿ في معالل

اان اا ات اللدةس لح ؾؽ اانداف الشالس عؽ عسلةات ااخالء ال دري.

كعلةه فاف الةكؿ ااطراؼ في العاة ملزم باع ساد ةابير ذري ة كسةاسة

حغر عسلةات ااخالء ال دري ال ي خل بال زاما اا الةكلة ( ،)84ك زسؽ الحق في
()83

اعادة ال ؾطيؽ

الى مدكؽ اك ارى بةيل اذا ما ؼ ااخالء لغركؼ اس ثشائة اك

مرلحة  ،م لفال ؾفير س ل ان راؼ انؾنة فعال

الحساي مؽ ااخالء ،على نف
كيل

الس اح

ي شخص ة يش اػ ح ه في

زي و الد ل اشرافا مد ال مؽ ل السحا ؼ(.)85

نف دؼ ال ذريعات الخاص بحغر ااخالء ب ثر فؾري كلةس مر ؾنا بالسؾارد

()86

نك ااعساؿ ال ةريلي لاوا الحق في ال ذري الؾطشي السشرؾد علةه في

(ـ0/ؼ )8مؽ العاة ،لسا يشبغي على الةكؿ ا خاذ لسة ال ةابير الالزم ل ؾفير درل
مؽ امؽ الحةازة بسا يزسؽ الحساي ال انؾنة مؽ ااخالء ال دري.

كنذير الى اف شاؾ دسا ير نرال صراح على حغر ااخالء ال دري كمؽ

ذلػ نص (ـ06/ؼ )4مؽ دس ؾر لشؾب افريقةا لدش  8996حيا لاء فياا "ا
يلؾز اخالء ني شخص مؽ مدكشه اك ةمير مدكشه ،دكف امر صادر عؽ محكس

بعة الشغر في لسة الغركؼ ذات الرل  .كا يلؾز ي ذري اف يدسح بعسلةات

ااخالء ال دري" .ك شاؾ دسا ير نرال ضسشا على حغر ااخالء مشاا نص (ـ)32/
مؽ دس ؾر اا حاد الركسي لدش  8994ال ي لاء فياا "ا يلؾز اف يحرـ ني شخص

مؽ السدكؽ عدفا".

اما اذا زسشال ال ذريعات الخاص باإلسكاف على عسلةات ااخالء بةاف

ال شسة  ،على الةكؿ ال ؾ د عؽ العسل ب لػ ال ذريعات سؾاء ب لسية ا اك الغائاا،

اس لاب لل انؾف الةكلي لح ؾؽ اانداف الوي يحغر عسلةات ااخالء ال دري لسل
ك فرةال ،كمؽ ذلػ فرى ال انؾف اللساؾري ر ؼ  7079انؾف ااسكاف كال ؾس

الحزري لدش  8990في الفل يؽ لسيةا لعسلةات ااخالء ال دري .كفي عاـ 0280

:
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نعلؽ  02مؽ رهساء بلةيات فرندا لسية عسلةات ااخالء لألشخاد غير ال ادريؽ
على دةية ايلا ار اؼ(.)87

على الشقةض مؽ ذلػ ،ف ة نضافال شغاريا على ذريعات ااخالء ال دري

للسذرديؽ مؽ اما ؽ ا ام اؼ" ،الدلؽ االباري بعة ؾلةه انواريؽ لاؼ" ( ،)88في حيؽ
نرل اف السسل

الس حةة عةت عسلةات ااخالء غير ال انؾني كالسزاي ات مؽ لان

السالػ اك الؾليل فعال لشائةا بسؾل

انؾف الحساي مؽ ااخالء لعاـ .)89(8977

كعلى الةكل ال زامات بحساي اللسة مؽ عسلةات ااخالء ال دري مؽ لان

اطراؼ ثالث كباثر فؾري ب شي ذريعات سش

الالئق

()92

ةخلاؼ في ال س

بحق الدكؽ

على نف ن ؼ ما في لل و اال زامات نف ل زـ الةكل بةف ال عؾيزات

السشاسب للس زرريؽ مؽ و العسلةات(.)98

سادساً :االلتزامات السترتبة عمى الدولة في حال تشفيذ عسميات االخالء
شاؾ الراءات حةد اا السباد ال ؾلياة الخاص بعسلةات ااخالء ال دري ك و

االراءات ي:

 -1اجراءات قبل تشفيذ عسميات االخالء

س ق كاف ذلرنا ،الحساي االرائة ال ي ل زـ الةكؿ باا اذا ما ررت عسلةات

ااخالء في اطار ال عليق العاـ ر ؼ  ،7فزال عؽ لػ االراءات ،فاف السباد
ال ؾلياة

ال شفيو،

زسشال الراءات ؾلياة يشبغي على الةكؿ القةاـ باا ل ال ةء بعسلةات

ي في م ةم اا اف الةكؿ علياا نف د ذد لسة ال ةائل السسكش ليخالء

كبال ذاكر م ملسؾعات الس زرريؽ كبكاف اطةافاؼ للحيلؾل دكف اس خةاـ ال ؾة ،لسا
لاؼ الحق بحشعار ؼ ب مر ااخالء الرادر عؽ لا

زائة اك رسسة  ،كعلى

الدلظات نذر معلؾمات عؽ خظط اعادة ال ؾطيؽ ،ك ةيؼ السذؾرة ال انؾنة كال شة ،

ك ؾفير س ل اان راؼ ال انؾنة اك ا اح فرد الظعؽ في رار ااخالء ،كعلى الةكؿ
ااطراؼ اف

فل اس عراى السذركع في ف رة زمشة مع ؾل على السأل كالدساح

بال عليق كااع راى .كيشبغي نف ا ش ج عؽ عسلةات ااخالء ذرية ااشخاد
:
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كان ااؾ ح ؾ اؼ ،كعلى الدلظات

ل الذركع في ني عسلة اخالء اف ث ال اف

ااخالء ي دق م ال زاما اا ال عا ةي في ملاؿ ح ؾؽ اانداف(.)90
 -2اجراءات اثشاء التشفيذ

ي ح ؼ الحزؾر االزامي لسؾعفيؽ حكؾمييؽ اك مسثليؽ عؽ السؾ اثشاء ال شفيو،

كيشبغي الدساح لس ار يؽ دكلييؽ اك محلييؽ للؾصؾؿ الى مؾ

اف ا

ااخالء ،يل

شفو عسلة ااخالء على نحؾ يش اػ لرام ااشخاد كضساف عةـ عرضاؼ عساؿ

عشد اسةسا ااطفاؿ كالشداء ،كني اس خةاـ انؾني لل ؾة ابة اف يكؾف ائؼ على
نساس م ةني ال شاس

كالزركرة ،على نف شفو و العسلةات في عركؼ مشاسب

بحيا ا شفو في الؾاء عاصف اك اثشاء اام حانات اك في نك ات ااعةاد كما الى

ذلػ(.)94

 -3اجراءات بعد عسمية التشفيذ

اف الحكؾم مداكل عؽ " ةيؼ عؾيض عادؿ اك مدكؽ بةيل لاؼ اك عؽ

ارلاع ملػ صحابه" فؾر اان ااء مؽ ااخالء كدكف ني سييز بغض الشغر عؽ ني

عركؼ اك ال ؾة ال ا رة .كعلى الدلظات اف

فل فؾ ار الح ؾؽ ا ساسة لألشخاد

مؽ غواء كماء كم كل كمدكؽ كلداء كخةمات ط ة  ،كايالء ا ساـ خاد اح ةالات
الشداء كااطفاؿ ،كيذ ر عةـ فريق ااسرة( .)93كعشة اعادة ال ؾطيؽ في اما ؽ اخرل

يل

اف ؾفر فياا معايير الدكؽ الالئق ،على كفق ما نرال علةه ؾاعة ال انؾف

الةكلي لح ؾؽ اانداف .كحق اعادة ال ؾطيؽ يل
اللا الفاعل ال ي

نف "يفرى بحكؼ ال انؾف على

رح ك /نك شفو عسلة اعادة ال ؾطيؽ دف ايه نف ات م عل

بسا في ذلػ السالي نف ات اعادة ال ؾطيؽ"(.)95

باا

كلاء في ال عليق العاـ ر ؼ  ،)8998(7اف "على الةكؿ ااطراؼ اف فل لألفراد

السعشييؽ لاف الحق في ال عؾيض ال افي عؽ ني مس ل ات

ثر لراء ااخالء

شخرة نـ ع اري " ( .)96لسا يشبغي نف ؾفر س ل اان راؼ كاالراءات ال انؾنة

للس زرريؽ مؽ عسلةات ااخالء ال دري.

:
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السظمب الثاني

سبل االنتراف مؽ االنتهاكات الؾاقعة عمى حق الدكؽ الالئق
في حاات ك ؾع ان اا ات على حق اانداف في الدكؽ الالئق فاف للش

الح ؾؽ اا رادي كاال ساعة كالث ا ة ظ ة ا لشص (ـ0/ؼ)8مؽ العاة ،ذةد على
ضركرة ؾفير س ل الؾصؾؿ الى الةات لالن راؼ كال غلؼ ال انؾنة

مؽ لػ

اان اا ات .كفي عل ااع راؼ ال انؾني باوا الحق كفاء مؽ الةكؿ ااطراؼ
باال زامات الةكلة السشرؾد علياا في العاة ،اح ملسؾع مؽ الد ل ال انؾنة

الؾطشة ال زائة كااداري للحة مؽ اي ان ااؾ ي

على وا الحق.

ك شاؾ س ل ان راؼ على السد ؾل الةكلي يسكؽ اف يكؾف لاا دكر ا الفعاؿ في

ال رةي ان اا ات حق الدكؽ الالئق ،مؽ خالؿ مراوب ال ارير ال ي رف الى

الايتات الةكلة

حةيةا الى للش الح ؾؽ اا رادي كاال ساعة كالث ا ة كالس رر

الخاد السعشي بحق الدكؽ الالئق ،كل ل كاحةة مؽ و االةات مؾاطؽ ضعد ك ؾة

ك ي لةدال مد ل عؽ بعزاا البعض ،بل اف لل كاحةة سل ااخرل ،ل ؾف خلةط

مؽ االةات يسثل شكال مؽ انل اشكاؿ الحساي ال انؾنة  .اا انشا اثرنا اانفراد في
شاكؿ س ل اان راؼ الؾطشة بالبحا في وا الس اـ للؾ ؾؼ على الة

شغةساا في

ال انؾف الةكلي لح ؾؽ اانداف ،ذلػ اف الد ل الةكلة اخوت نري اا مؽ البحا
كال سحةص.

بشاء على ذلػ ،سش شاكؿ بةاي مفاؾـ س ل اان راؼ ثؼ ن ظرؽ لألنؾاع ال ي

ذلرنا ا نعال  ،في الفركع اآل ة :

الفرع االول :مفهؾم سبل االنتراف
نرال (ـ0/ؼ )8مؽ العاة على اع ساد "لسة الد ل السشاسب " لحساي ما

ي زسشه العاة مؽ ح ؾؽ ،اسةسا س ل ةابير ذري ة ا عساؿ حق الدكؽ الالئق.
ك ة دنبال الةكؿ ااطراؼ على ةيؼ فاصيل ذريعا اا الؾطشة ل ةابير ا خو اا ل ية

:
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اايفاء بال زاما اا الةكلة باح راـ الحق ،الى الللش السعشة بالح ؾؽ .غير نف اع ساد
ال ةابير ال ذري ة كحة ا ا يكفي ل غظة ال زامات الةكؿ في الشص الؾارد في

(ـ88/ؼ )8مؽ العاة كالخاد بحق الدكؽ الالئق ،بل يشبغي ال ؾس في عبارة

"لسة الد ل السشاسب " ل ذسل ال ةابير السشاسب اضاف الى ال ذري  ،س ل ال غلؼ

ال زائي كف ا لل ؾانيؽ الؾطشة للةكؿ ،لؾف حق الدكؽ مؽ الح ؾؽ ال ي يسكؽ
ااح لاج باا اماـ السحا ؼ ،لؾسيل ان راؼ فعال (.)97

كل ؽ ماذا لؾ ا فال الةكؿ ااطراؼ بال ةابير ال ذري ة  ،كلؼ ل زـ ب ؾفير س ل

ان راؼ زائة لحساي اان ااؾ الوي ي

على حق الدكؽ؟ ب رير اف حق الدكؽ

اك اي مؽ مكؾنا ه ا يع ر ابال لل اضي حد

ال انؾف الؾطشي؟ نلابال على وا

ال داهؿ نص (ـ )07/مؽ ا فاوة فيشا ال ي الزمال الةكؿ بعةـ لؾاز ااح لاج ب حكاـ
انؾناا الؾطشي ل رير عةـ ال زاماا ب شفيو السعا ةة( ،)98لوا على الةكؿ اف عةؿ

ؾانيشاا الؾطشة بسا ي فق كال زاما اا ال عا ةي  .فزال عؽ ذلػ ،فانه بسؾل

نص

(ـ0/ؼ )8ك (ـ )4/مؽ العاة الةكلي للح ؾؽ السةنة كالدةاسة  ،فاف الةكؿ ااطراؼ

في وا العاة غال اؼ اطراؼ في العاة الةكلي للح ؾؽ اا رادي كاال ساعة  ،فاي

ملزم ب ايت س ل فعال لل غلؼ مؽ اان اا ات الؾا ع على حق الدكؽ الالئق ،لوا

فاف ني "س يل فعاؿ لل غلؼ" يذسله نص "لسة الد ل السشاسب " ،كعلةه فاف السركن

ال ي ي سيز باا ال ع ير في لال الشريؽ ي ةح لةكل اك الحكؾم اس خةاـ س ل اداري

لالن راؼ مؽ الحق ،لسا يسكؽ اعساؿ ماسدات ح ؾؽ اانداف الؾطشة  ،كال ارير

ال ي

ةـ الى للش الح ؾؽ اا رادي كاال ساعة على السد ؾل الةكلي س ل
على حق الدكؽ الالئق.

ان راؼ مشاسب كفعال لالن ااؾ الوي ي

كلاوا رل الللش في عليق ر ؼ ( )9ننه مراعاة حكاـ ال انؾف الةكلي لح ؾؽ

اانداف ،ي عيؽ على الةكؿ ااع راؼ ب ؾاعة العاة بالؾسائل السشاسب في الشغاـ
ال انؾني السحلي ،كيشبغي اف ي اح "ل ل مغلؾـ اك ملسؾع مغلؾميؽ س ل اان راؼ

اك ال غلؼ السشاسب كلولػ كض كسائل مشاسب لزساف مدائل الحكؾم " (.)99
:
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بشاء على ما ةـ ،يسكششا حةية عرير لد ل اان راؼ ،باناا ملسؾع مؽ

االةات ال زائة كشبه ال زائة كااداري السشاسب ل ؾفير اان راؼ اك ال غلؼ

ال انؾني السالئؼ في حال ان ااؾ الح ؾؽ الؾاردة في العاة الةكلي للح ؾؽ اا رادي
كاال ساعة كالث ا ة .

الفرع الثاني :سبل االنتراف القزائية

الس رؾد بد ل اان راؼ ال زائة  ،الةات حساي ح ؾؽ اانداف مؽ خالؿ

السحا ؼ حةيةا .فالسحا ؼ زظل

بةكر محاية في السشازعات الخاص بالح ؾؽ

كاال زامات ،ك رةر ار ار اا بشاء على ؾاعة الرائة ك ؾاعة اثبات م اح بشص انؾني

كطشي ،ك فرى س ل ان راؼ ابل للشفاذ ،فزال عؽ انراؼ الزحايا برؾرة ل ر

على حق اانداف في الدكؽ ،فزال عؽ

الزرر اك ال عؾيض عؽ اان ااؾ الؾا

مدار ا ال رحةحي مؽ خالؿ ال اررات ال فديري لدةاس ما اك ل ذريعات م شا ة م

ال زامات الةكل الخاص باوا الحق اك ني مؽ الح ؾؽ ااخرل في العاة ،نك عؽ
طريق اصةار نكامر زائة ظل

مؽ الةكل با خاذ الراء معيؽ لزساف عةـ

رار

لرصة الراءات الةكل

في

ان ااؾ محةد ،لسا لاا نف رةر اكامر ر ابة

السد ل(.)822

ك عة الد ل ال زائة لل غلؼ مؽ اان اا ات الؾا ع على الح ؾؽ السةنة

كالدةاسة ضركري لاو الح ؾؽ ،ك لة الللش عكس ذلػ ةسا ي علق بالح ؾؽ
اا رادي كاال ساعة كالث ا ة اا اف الحلؼ الزائة حكاـ ال زاء لاو الظائف يةؿ

بؾضؾح على اناا ابل لل شفيو الفؾري في السحا ؼ لسعالل ان اا ات و الح ؾؽ.

فال س لػ السحا ؼ كاالازة ال زائة ن لة الشغر في اان اا ات الؾا ع على

حق الدكؽ الالئق في اطار شفيو اال زامات الةكلة للةكل الظرؼ في العاة؟ ،ك ل

يسكؽ شفيو ؾاعة العاة ل ائةا مباشرة؟ كلةر ي ؼ رف الذكاكل الس عل بان اا ات حق

:
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الدكؽ الالئق؟ ك ل ؾلة شكاكل محةدة خاص بان ااؾ حق الدكؽ الالئق رف اماـ
السحا ؼ السحلة ؟ وا ما سي ؼ االاب علةه في الف رات اآل ة :

أوالً :أهمية السحاكؼ السحمية الشغر في انتهاكات حق الدكؽ
ةسا ي علق ب لة السحا ؼ في الشغر في ان اا ات حق الدكؽ الالئق ،فانه ا

يؾلة في العاة ي حق مؽ الح ؾؽ الؾاردة ةه نرا يشظؾي على الزاـ الةكؿ باف
شغر محا ساا ةه ،مراعاة للشاج العاـ للشغاـ ال انؾني الؾطشي ل ل دكل طرؼ ،ذلػ

نف مثال نمر ال ال في ؾزي ك" خرةص السؾارد" مد ل م ركل للدلظات الدةاسة
كلةس للسحا ؼ (.)828

غير نف السحا ؼ داؼ كبفاعلة في ر ي

مثار ماس في السدائل الس عل

بالسؾارد ال ي خرص للحق ،كل ؽ اع ساد رشةر صارـ لحق الدكؽ الالئق اك

مكؾنا ه لسا بقة الح ؾؽ في العاة يز الحق خارج اخ راد السحا ؼ ،كسةكؾف

وا ال رشةر عدفةا كم عارضا م ال ثير مباد ال انؾف الةكلي لح ؾؽ اانداف(،)820
ي في الس ةم ال عارى م م ةن "عةـ ابلة ح ؾؽ اانداف لل لزئ ك رابظاؼ"،

كم ةن لفال ؾفير س ل فعال لل غلؼ ،كبال الي سي عارى م نص (ـ )07/مؽ انؾف
السعا ةات الةكلة ال ي س ق كنكضحشا ا .كمؽ شاف ذلػ اف يحة مؽ ةرة السحا ؼ

على حساي ح ؾؽ الفتات الز ةف كالسحركم .

كمد ل ا لة السحا ؼ و مر بظ ب ؾة في ناج الةكل في ال عامل م العاة

سؾاء ب حؾيله الى انؾف اك دمج احكامه في انؾناا الؾطشي ،نك مشحه ااكلؾي على
ال انؾف الؾطشي طب ا لسا يحةد دس ؾر ا ،فاف الةكل ملزم ب ؾفير كسائل شفيو زائة

ا ة لزساف الؾفاء بال زاما اا في العاة ،ك راعي فياا ضركرة ضساف ا لة محا ساا

الشغر في ان اا ات حق الدكؽ الالئق( .)824ك ة احغال الللش مؽ خالؿ ارير
الةكؿ اف "بعض السحا ؼ طب ال احكاـ العاة اما مباشرة كاما بؾصفاا معايير فديري ،
كرفزال محا ؼ اخرل اف ع رؼ للعاة ب ي سرياف انؾني في ال زايا ال ي حاكؿ
فياا العاة اانفراد بااس شاد الةه في ان اا ات حق الدكؽ" (.)823
:
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ثانياً :الشفاذ التمقائي ألحكام العهد

اف العاة ا ي زسؽ نرؾصا على الشفاذ ل ائةا للح ؾؽ الؾاردة ةه ،ل ؽ شاؾ

دكؿ شص دسا ير ا الشفاذ ال ل ائي لشرؾد السعا ةات ،نما الةكؿ ال ي ا زسؽ
ننغس اا كوا نرؾد فاف السحا ؼ ي مؽ ي ال ما اذا لانال السعا ةات نافوة ل ائةا
كلةدال الدلظ ال شفيوي اك ال ذري ة  .كل ي شفو ؾاعة العاة الخاص بالحق في

الدكؽ الالئق شفيوا ل ائةا ،يشبغي اطالع السحا ؼ كالايتات ال زائة السعشة على
ااثار الس ر ب على وا الحق ،كطابعه كن سي ه بالشدب لينداف كالةكر الساؼ الوي
زظل به بؾصفاا س ل ان راؼ زائة في شفيو العاة(.)825

كي عيؽ على الحكؾمات ذلة السحا ؼ على فدير انؾناا الؾطشي بسا يح ق

الؾفاء بال زاما اا في العاة ،لسا يشبغي لش

ني اف راى مد ق اع بار ؾاعة العاة

الخاص بحق الدكؽ غير نافوة ل ائةا( ،)826كالؾا

اف عبارات العاة لاءت مؽ

الؾضؾح ما يلعلشا نع ة نف نحكامه ابل كبان غاـ للشفاذ ل ائةا.
ثالثاُ :الذكاوى مؽ انتهاكات حق الدكؽ الالئق

للؾصؾؿ الى اان راؼ ال زائي مؽ ان اا ات حق الدكؽ يل

شاؾ امكانة

ةيؼ الذكاكل اماـ السحا ؼ .ك ؾلة نؾعيؽ مؽ الذكاكل باوا الخرؾد

كلاال الياا الللش  ،فاي وما نف

الس عل

نف يكؾف

ؾف شكاكل للسظالب باان راؼ مؽ الح ؾؽ

"ب خرةص السؾارد" السشرؾد علةه في نص (ـ0/ؼ )8مؽ العاة ،مثل

اايلار اك برامج ااسكاف ،ك وا ما يظلق علةه "الح ؾؽ اايلابة " ،ك شاؾ شكاكل
لالن راؼ مؽ "الح ؾؽ الدل ة " ال ي ظعؽ في الراءات الةكل السادي الى الحرماف
مؽ الحق في الدكؽ مثل ااخالء ال دري ك ةـ السشازؿ ،نك مؽ ال عارى م م ةن
عةـ ابلة ح ؾؽ اانداف لل لزئ اك اام شاع عؽ ااعساؿ ال ةريلي للحق(.)827
كسؾاء لانال الح ؾؽ السظال

برةد ا فانه يل

باا سل ة نـ ايلابة فانه مؽ الل ةيؼ شكاكل

اف يكؾف لةل اافراد اك اللساعات السش اك ح ؾ اؼ بالدكؽ ،صف

:
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انؾنة

سكشاؼ مؽ ةيؼ شكاكل مثل الحةازة ال انؾنة ال ي يسكؽ اف ؾفر الةعؼ في

ال عؾيض عؽ حاات ااخالء ال دري مثال ،لسا يشبغي ا اح الةعؼ لاؼ "للسذارل في
لسة مراحل السظالبات بالح ؾؽ كفي شفيو س ل اان راؼ" (.)828
رابعاً :مجاالت سبل االنتراف القزائية

لشا نف اان اا ات الؾا ع على الحق في الدكؽ الالئق يسكؽ ال ال فياا نماـ

ال زاء بشاء على الشص على حساي

وا الحق في الركؾؾ الةكلة لح ؾؽ اانداف

نك الشص علياا في ال ذريعات الؾطشة  ،كل ؽ ماذا عؽ العشاصر السكؾن للحق في

الدكؽ ،ل باإلمكاف حساي اا مؽ اان اا ات؟ ك ل نف ما ي

على نحة عشاصر حق

الدكؽ الالئق يذسل الحق في الدكؽ ذا ه؟ نلاب عؽ و ال داهات الس ةن ( )0مؽ
السباد

الرئةد للؾصؾؿ الى العةال بذاف الحق في الدكؽ ،وذ لاء فياا ،لزساف
" ؾفير امكانة الؾصؾؿ الى العةال لةس ف ط

الؾصؾؿ الى س ل ان راؼ فعال يل

بذ ف الحق في الدكؽ ،الس كل السادي ،بل ايزا بذ ف الحق في مشزؿ ممؽ كم مؾف
لل ةش ةه ب ماف كسالم  .كيل

للحةازة ،كال ةرة على حسل

ؾفير س ل ان راؼ فعال لزساف ال ميؽ ال انؾني

الةر الدكؽ كصالحة الدكؽ ،ك ؾافر الخةمات،

كامكانة الؾصؾؿ الى الدكؽ كمؾ عه مالئس ه مؽ الشاحة الث ا ة "( .)829كال ي فرلشا ا

في السظل

الثالا مؽ السبحا ااكؿ ،ك وا يعشي اف نيا مؽ العشاصر كالسعايير

الةكلة لحق الدكؽ الالئق حغى بوات س ل اان راؼ الس ررة للحق في الدكؽ

الالئق كيسكؽ ا ام الةعؾل بذ ناا اماـ السحا ؼ الؾطشة .

كعلى ذلػ رل الللش السعشة بالح ؾؽ اا رادي كاال ساعة كالث ا ة  ،سؾاء

اف اان ااؾ كا

ااحكاـ الس عل

على حق الدكؽ الالئق اك احة العشاصر السكؾف له ،ي فق م

ب ؾفير س ل ان راؼ زائة كطشة  .كطب ا للشغاـ ال انؾني يسكؽ

لاو الد ل نف ذسل عةة ملاات يد ظة اافراد اك اللساعات اال لاء الياا،

مشاا(:)882

:
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 -8الظعؾف ال انؾنة ال ي اةؼ الى مش عسلةات ااخالء ال دري للسدا ؽ اك ةماا
كذلػ مؽ خالؿ اكامر زالرة رةر عؽ السحا ؼ.

 -0االراءات ال انؾنة الخاص بةف
للسدا ؽ.

عؾيزات عؽ ااخالء ال دري غير السذركع

 -4الذكاكل لا االراءات غير السذركع ال ي ي ؾـ باا اصحاب السدا ؽ ةسا
ي علق باإليلار اك الرةان اك ال سييز العشرري.

 -3اادعاء ب ي شكل مؽ اشكاؿ ال سييز في خرةص السدا ؽ.

 -5الذكاكل ضة اصحاب السدا ؽ بخرؾد السدا ؽ غير الرحة كغير الالئ .

كفي بعض الشغؼ ال انؾنة يكؾف باإلمكاف بحا ا ام دعاكل لساعة عشةما

شظؾي الحاات على ار فاع معةات انعةاـ الس كل.

خامداً :تظبيقات قزائية عؽ االنتهاكات عمى حق الدكؽ الالئق

ةسا ي ي عرى لبعض ال ظ ة ات عؽ اان اا ات الؾا ع على حق الدكؽ

الالئق اك احة مكؾنا ه كث اا الللش اا رادي كاال ساعة كالث ا ة  ،كعادة رف

الذكاكل سباب م شؾع مؽ اان اا ات.

 -1االنتهاك االعسال التدريجي لحق الدكؽ الالئق
يسكؽ للسحا ؼ السحلة اان راؼ مؽ ان ااؾ ااعساؿ ال ةريلي بحق الدكؽ

الالئق السشرؾد علةه في (ـ0/ؼ )8مؽ العاة كال ي ؾفر غظاء انؾنةا ال زاـ
الةكؿ في ذريعا اا الةاخلة  .فعلى س يل السثاؿ في العةية مؽ دكؿ امريكا الال يشة ،

فاف " انؾف اامبارك"

()888

الوي ي ؾـ على اساس الحزؾر السباشر لألطراؼ في

الةعؾل اماـ السحكس كي ؼ اان راؼ الفؾري ،يؾفر س ل ان راؼ فعال مؽ ان اا ات
حق الدكؽ الالئق ، ،بزسشاا "اان اا ات السر بظ باإلعساؿ ال ةريلي للحق ،ففي
زة رفع اا امرنة كابشاا لانا ي ةذاف بال م كل ني حال ذرد ،نصةرت السحكس في

اارلش يؽ ار ار في اريخ  80مارس  0220انرفال ةه السذرديؽ ،عشةما طل ال مؽ

:
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الحكؾم

شفيو خظ لل زاء على ال ذرد ،م كض لةكؿ زمشي ل شفيو ا كبسذارل

ااشخاد الس ثريؽ ك خرةص ن رى حة مؽ السؾاد الس اح " ( .)880ي زح مؽ ال رار
اف السحكس بفرى لةكؿ زمشي على الحكؾم لل شفيو كفي اطار السؾارد الس اح اناا
رةت ااعساؿ ال ةريلي لحق الدكؽ الالئق السشرؾد علةه في دس ؾر

اارلش يؽ(.)884

 -2االنتراف مؽ انتهاك حقؾق االندان االخرى السرتبظة بحق الدكؽ الالئق
يسكؽ رف

زايا في السحا ؼ اس شادا الى ان اا ات ح ؾؽ رل بان ااؾ حق

الدكؽ الالئق بذكل غير مباشر ،مثل ان ااؾ الحق في الحةاة كخرؾصة السدكؽ

كالحق في الحةاة العائلة كغير ذلػ مؽ الح ؾؽ السع رؼ باا.

كفي وا الخرؾد ان الال السحا ؼ الاشةي لةعؼ حق الدكؽ الالئق ضسان

الحق في الحةاة الوي يكفله نص (ـ )08/مؽ الةس ؾر الاشةي ،ففي زة الخرؾم
بيؽ شرل مباني (شان ي س ار كمباني نارياف خةسالي ا ؾمي) في  04سؾز /يؾليؾ

 ،0223ان اال السحكس الى اف الحالات ااساسة لينداف سثل في الحرؾؿ على

م ظلبات ضركري إلدام الحةاة مؽ الغواء كالسلبس كالسدكؽ دكف يؾد ،كالحق في

الحةاة حق مكفؾؿ في ني مل س م حزر ،ك ؾ يزؼ "في ثشايا حق الغواء كحق
السلبس كالحق في بشة م ؾل كمدكؽ مع ؾؿ يقةؼ ةه ...ف ما [الحق في الدكؽ] ل ل

انداف الحق في مدكؽ ائق يدسح له ب ف يشسؾ كي رعرع مؽ لسة اللؾان  -بةنةا

كنفدةا كف ريا ...كالسدكؽ الالئق ضركرة ا غشى عشاا للؾفاء بالاةؼ الوي حةد
الةس ؾر مؽ ال شسة البذري  ،كيل

اع بار مذسؾا كداخال في اطار الحق في الحةاة

الوي ا ر الةس ؾر في السادة .)883( "21

كي دق وا الشاج م ال عليق العاـ الوي ع ة ه الللش بذ ف الحق في الحةاة،

كالوي ي ظل

ا خاذ " ةابير مشاسب " لسعالل "عركؼ عام في السل س مثل ااخالء

ال دري بغة ضساف الذرك الالزم لحةاة لريس " (.)885

:
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 -3االنتراف مؽ عسميات االخالء القدري النتهاكها حق الدكؽ الالئق
يشبغي على الحكؾمات اف س ش فؾ ار عؽ شفيو ار ار اا ال انؾنة السحلة ال ي

رر فياا عسلةات ااخالء ال دري للسشاطق العذؾائة  ،كعلى السحا ؼ نف ا ذف

بولػ اا اذا اس ؾفال لسة معايير ح ؾؽ اانداف .في وا الخرؾد ررت محا ؼ

لشؾب افريقةا "نالا ير
طعؽ فياا سكاف مشظ

في اا لا الرحةح" في زة مةالني الةكلة  .كال ي
(سلؾفؾبارؾ) العذؾائة  ،في رار صةر عؽ مةيش

(لؾ اند رغ) اام شاع عؽ حديؽ مشظ اؼ كن ل اا الي الى مكاف يبعة  88ؼ عؽ
محل سكشا ؼ ااصلي" ،كار ت السحكس نف سةاس ال حديؽ الحكؾمة

ؾخى نالا

لل ظؾير ا يشلؼ عشه الحة اادنى مؽ ال عظيل للذبكات السل س ة " ،كاشارت الى اف

الش ل يل

نف يكؾف "ااس ثشاء ا ال اعةة كاف اي عسلة ن ل يل

اف ؾف الى مؾ

ا رب ما يكؾف الى السد ؾطش ال ائس  ،كعلةه امرت السحكس السةيش باف لغي رار ا
بش ل اا الي الى السؾ

سكشا ؼ ااصلي" (.)886

ال ةيل ،كاف ظل

الحرؾؿ على سؾيل ل حديؽ محل

الفرع الثالث :سبل االنتراف االدارية
ا ي ظل

س ل اان راؼ الفعاؿ للحق في الدكؽ الالئق اف

ؾف ف ط س ل

ان راؼ زائي دائسا ،فا شكاؿ ااداري عة مؽ كسائل اان راؼ ايزا ال ي فل
اح راـ الحق في الدكؽ الالئق ،ك س لػ مؽ الؾسائل ال ا ة لسعالل ان اا ات الحق

في الدكؽ الالئق ،كغالبا ما دؼ و الؾسائل بالدرع ك ل ال لف كفعال كم اح في

اي ك ال(.)887

كبحمكاف اآللةات ااداري اف ؾفر لألفراد الظعؽ في ال اررات ااداري ال ي يسكؽ

اف سثل اداة ل دؾي السشازعات الخاص بالدكؽ ،لحاات ااخالء ال دري اك ار فاع
اايلارات ،اذ ع سة العةية مؽ الةكؿ على السحا ؼ ااداري لحساي ح ؾؽ السد لريؽ
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اك سالم اؼ اك لحساي الحةازة ال انؾنة للسدكؽ كمل ة ااراضي ،ك عة ا مؽ كسائل

اان راؼ الالزم  ،كالشالع لاو الحساي (.)888

كعؽ مةل فاعلة الد ل ااداري في اان راؼ لاوا الحق ،فحناا مر بظ بسةل

مشحاا الراءات طعؽ مد ل عؽ اادارة ،ف ؾفير كوا س ل للظعؽ يؾفر الحساي
ال ا ة مؽ اررات عدفة

ة ظاؿ وا الحق ةسا اذا حغيال ال اررات ااداري ب يية

مؽ دكائر اداري علةا( .)889كم ذلػ ،فاف و الد ل يسكؽ دعساا كاس سالاا بد ل

اان راؼ ال زائة ال ي عة ضركري للسا اغفلال الةكل اك لا لال ليعساؿ ال امل

لحق الدكؽ الالئق ،فالبة نف يكؾف للدلظ ال زائة دك ار في ذلػ.

الخاتســـــــــة

في ضؾء دراس مؾضػؾع حػق الدػكؽ الالئػق ليندػاف فػي اطػار ال ػانؾف الػةكلي

لح ؾؽ اانداف ؾصلشا الى الش ائج كال ؾصةات اا ة :
اوال :الشتائج

 -8اف العاة الةكلي الخاد بالح ؾؽ اا رادي كاال ساعة كالث ا ة لسا غير مؽ

السؾاثيق الةكلة الخاص بح ؾؽ اانداف خال مؽ عرير حػق الدػكؽ الالئػق اك حةيػة
معشا لي دشى للةكؿ ااطراؼ اال زاـ به.

 -0اف ع ػػةـ خر ػػةص عري ػػر لح ػػق الد ػػكؽ الالئ ػػق ف ػػي ا فاوة ػػات ح ػػؾؽ ااند ػػاف

الةكلة رؾ السلاؿ كاسعا اماـ الةكؿ ااطراؼ لحري حةية مفاػؾـ اك معشػى لػه  ،بػةا
م ػػؽ يي ػػة ا ب عري ػػر فػ ػػي ا فاوةػ ػ دكلةػ ػ ر ػ ػ

ال ازم ػػا دكلة ػػا ك ػػة ا د ػػاعة عركفاػػػا

اا رادي اك مؾارد ا الس اح شفيو .

 -4نرال غال ة ا فاوةات ح ؾؽ اانداف ك حةيػةا العاػة الػةكلي للح ػؾؽ اا رػادي

كاال ساعة كالث ا ة على حق اانداف في الدكؽ الالئق ،برف ه لزء مؽ " الحق في
مدػ ؾل م ةذػػي مشاسػ

"كلػػؼ يػ ت حػػق الدػػكؽ علػػى شػػكل نػػص مدػ ل بوا ػػه فػػي ػػو
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اا فاوةات لالحق في الرح كالحق في ال علةؼ كالحق في العسل ،على الػرغؼ مػؽ اناػا

عة ه ح ا اساسةا لينداف.
-3

اف ماسػ ػ ػ فد ػ ػػير نر ػ ػػؾد العا ػ ػػة ال ػ ػػةكلي للح ػ ػػؾؽ اا ر ػ ػػادي كاال ساعةػ ػ ػ

كالث ا ة ال ي كرد فياا الشص على حق الدكؽ الالئق اكلل اا اامؼ الس حةة الى الللشػ

السعشة بالح ؾؽ اا رادي كاال ساعة كالث ا ةػ  ،لػوا ف ػة عكفػال الللشػ كمػؽ خػالؿ
علة ا اا العام علػى حةيػة معشػى حػق الدػكؽ الالئػق فزػال عػؽ كضػ سػبع معػايير

دكلةػ ػ ل ري ػػر ةس ػػا اذا ل ػػاف الد ػػكؽ ائ ػػا ليند ػػاف اـ ل ػػؼ يك ػػؽ غػػراى العا ػػة ،كال ػػي
اع ةت اف حةية و اللؾان

في الحق يل

اف اخو بشغر ااع بار لاو الغاي .

 -5ل ة كفرت ال ؾاعة ال انؾنة الؾاردة في نرؾد ال انؾف الةكلي لح ؾؽ ااندػاف مػا

يلعلشػا نع ػػة اناػػا لا ةػ علػػى اا ػػل فػي الغػػركؼ ال ار شػ  ،ل غظةػ حػػق الدػػكؽ الالئػػق
مؽ لسة لؾانبه ال انؾنة كااندانة كمةل ثير على ح ؾؽ ااندػاف ااخػرل ،اا اف
الخلػػل فػػي عػػةـ س ػ ندػػب ل ي ػرة مػػؽ م ػؾاطشي ال ثيػػر مػػؽ الػػةكؿ الغشة ػ مشاػػا كالف ي ػرة

بدكؽ ائق يعؾد الى عةـ زسيؽ وا الحق في دسا ير ا اك في ؾانيشاا الؾطشة .

 -6اف الحػػق فػػي الدػػكؽ الالئػػق ا يعشػػي وةػػاـ الةكل ػ ب ػػؾفير كبشػػاء مدػػا ؽ للسة ػ

الس ػؾاطشيؽ بالسلػػاف كف ػػا للسع ػػايير الةكلة ػ ال ػؾاردة ف ػػي السؾاثيػػق الةكلة ػ  ،اا اف ال ػػةكؿ
ملزم با خاذ ةابير ذري ة يسكؽ شفيو ا على ارى الؾا

عؽ طريق برامج سكيشةػ

ازاء الدكؽ ربح ةه الحكؾم لا مةدرة إلعساؿ مذاري للدػكؽ اك حدػيشاا دػا ؼ
على السةل البعية لؾ ررت في حل مذكل الدكؽ.

 -7اف اش ػػة ح ػػاات اان ا ػػاؾ لح ػػق الد ػػكؽ الالئ ػػق ػػي عسلة ػػات ااخ ػػالء ال د ػػري

الؾاسػػع

اان ذ ػػار ب ػػةكاعي شسؾيػ ػ م ػػا دػ ػ

فػػي ب ػػاء الف ػػرد ب ػػال مػ ػ كل ،يشػ ػ ج عشا ػػا

حاات ال ذرد اك الدكؽ العذؾائي الوي يف ة بدط م ؾمات الدػكؽ الالئػق باإلندػاف،
كلثيػ ػ ار م ػػا خ ػػل اخ ػػالا ع ػػا ار بح ػػق الد ػػكؽ كب ػػالح ؾؽ ااخ ػػرل السةرلػ ػ ف ػػي العا ػػة

:

165

كالسر بظػ بػػه  ،ك ػػة دػػفر عػػؽ ان اا ػػات للح ػػؾؽ السةنةػ كالدةاسػػة لػػالحق فػػي الحةػػاة

كالحق في الخرؾصة .

 -8اف العاة الةكلي يلزـ الةكؿ اف وؿ لل ما في كسعاا في اطار السؾارد الس اح

لاػػا ،ليعسػػاؿ ال ػػةريلي لحػػق الدػػكؽ الالئػػق فػػي ذػريعا اا الؾطشةػ  ،كا خػػاذ خظػؾات
فػػي ػػوا اا لػػا دكف ػ خير لسؾالاػ لػػل ان ػؾاع اان اا ػػات لاػػوا الحػػق ،بزػػسشاا س ػ ل

ان راؼ فعال .

ثانيا  :التؾصيات

 -8يسكؽ للحكؾمات الؾطشةػ حؾيػل السعػايير الةكلةػ بذػ ف الحػق فػي الدػكؽ الالئػق
الى ؾانيؽ كسةاسات محلة كلعلاا فعال لل رةي ازم الدكؽ .

 -0يشبغػػي علػػى للش ػ الح ػػؾؽ اا رػػادي كاال ساعة ػ كالث ا ة ػ اف خػػو ال ػراءات

بذاف اعساؿ حق الدكؽ الالئق كم ابع شفيو في ال ذريعات الؾطشةػ للػةكؿ ااعزػاء
فػي العاػػة ،مػؽ خػػالؿ الػراء السزيػػة مػػؽ البحػؾث بذػػاف الػةمج العسلػػي للحػق فػػي الدػػكؽ
الالئػػق فػػي ال ػراءات مؾالا ػ حػػاات ااخػػالء ال دػػري ااضػػظ ارري كال ػػي د ػ

ف ةاف السدكؽ اك ال ذرد ،ك ي في م ةم اا ايلاد ال ةائل اك ال عؾيض الفؾري .

فػػي

 -4علػػى مللػػس ح ػػؾؽ ااندػػاف ال ؾلػػه نحػػؾ ا ػرار حػػق الدػػكؽ الالئػػق ليندػػاف ح ػػا
ائسا بوا ه ي رد باس اللة ام بعيةا عؽ "الحق في مد ؾل م ةذي مشاسػ " الػؾارد

في نص (ـ 88/ؼ )8مؽ العاة  ،ما يعشي عةيل وا الشص باا لا الوي ي شى حق

الدكؽ بذكل يؾازي حق ال علةؼ كحػق الرػح كحػق العسػل ،نغػ ار لأل سةػ ال ػرل ال ػي
ي سيػػز باػػا ػػوا الحػػق علػػى مد ػ ؾل ار باطػػه ب ػ مؽ كسػػالم كل ارم ػ ااندػػاف كبح ػػؾؽ

اانداف ااخرل.

 -3عل ػػى ال ػػةكؿ ااطػ ػراؼ اف حغ ػػر لافػ ػ اش ػػكاؿ ااخ ػػالء ال د ػػري ف ػػي ذػ ػريعا اا

الؾطشة ل ةابير انؾنة  ،كاذا ما اضػظرت لاػو العسلةػات ي سػ

لػاف يشبغػي علػى

الللش ػ كالس ػػرر الخػػاد السعشػػي بالدػػكؽ الالئػػق م ابع ػ مػػا اذا لانػػال ال ػػةابير الس خػػوة
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با ػػوا الذػ ػ ف ز ػػسؽ ايل ػػاد ال ػػةائل اك ال عؾيز ػػات الساديػ ػ اك اع ػػادة ال ػػؾطيؽ ،شفي ػػوا

ال زاما اا الةكلة .

تؾصيات خاصة بالعراق
 -8طالسا اف الةس ؾر الع ار ي نص صراح على حق الدػكؽ الالئػق للفػرد كااسػرة

فانه يشبغي ااسراع في ا ػرار ػانؾف الدػكؽ الالئػق الخػاد بالعذػؾائةات ال ػي ف ػة
م ؾمػ ػػات الدػ ػػكؽ الالئػ ػػق كال عليػ ػػل فػ ػػي سلةػ ػػػ ػ ػػو العذ ػ ػؾائةات لزػ ػػساف الحةػ ػػازة
ال انؾنةػ ك ػؾ احػة السعػػايير الةكلةػ للحػق ،اك ايلػاد بػػةائل ب شػاء مدػا ؽ شػػع ة اك

مد ػػا ؽ مشخفزػ ػ ال لفػ ػ لا ػػؼ اذا ل ػػاف كل ػػؾد ؼ ي ػػاثر ف ػػي الذ ػػكل الحز ػػاري ف ػػي
السشاطق اك السةف الس ؾالةيؽ فياا اك اذا لاف كلؾد ؼ في اما ؽ رسسة ماةم اك

في مشاطق غير مخرر للدكؽ.

 -0كف ػػاء ال ازم ػػات العػ ػراؽ الةكلةػ ػ الػ ػؾاردة ف ػػي العا ػػة ال ػػةكلي الخ ػػاد ب ػػالح ؾؽ

اا رػػادي كاال ساعة ػ كالث ا ة ػ ك حةيػػةا نػػص (ـ0/ؼ )8مشػػه ،يسكػػؽ للحكؾم ػ

العراوةػ ػ اف ػػةن ب ػػحلراءات دوة ػ ػ ل خر ػػةص السػ ػؾارد ال ػػي ػػامؽ ػػؾفير الد ػػكؽ

للفتػػات ااشػػة ف ػ ار ،كي ح ػػق ذلػػػ مػػؽ خػػالؿ مػػةد رػػيرة اآللػػاؿ لػػاف ػػؾف خظ ػ

خسد ػػة اك ثالثةػ ػ ل ػػزـ ب شفي ػػو ا ف ػػي نظػ ػاؽ السػ ػؾارد السخررػ ػ لا ػػوا الغ ػػرى،
كضسؽ برامج اسكاف شع ة دا ؼ عسلةا في ؾفير سكؽ ائق للسؾاطشيؽ.

 -4اع رافا مشاا بحق اانداف في الدكؽ الالئق السشرؾد علةه في العاة الةكلي

الخػػاد بػػالح ؾؽ اا رػػادي كاال ساعة ػ كالث ا ةػ  ،بحمكػػاف الحكؾم ػ العراوة ػ اف

ػ ػػر ػ ػػانؾف خػ ػػاد باإلسػ ػػكاف اس ػ ػ شادا الػ ػػى حػ ػػق الفػ ػػرد كااس ػ ػرة بالدػ ػػكؽ الالئػ ػػق

ن-

السشرؾد علةه بالةس ؾر الع ار ي  ،0225اف باشر بالخظؾات اا ة :

ؾزي ااراضي ملانا على السؾاطشيؽ ضسؽ ضؾابط حةد ا للاف مرلزي ش ثق

عشاا للاف فرعة في لسة السحافغات العراوة .

:

167

ب -يكؾف ؾزي

ظ ااراضي مر بط بلةكؿ زمشي بعة خرةراا مؽ ل بلػةيات

السحافغات .

ت -ي ؼ ؾزي

ظ ااراضي حد

الفتػات العسريػ  ،ػةا مػؽ عسػر(  )62-52سػش

لياا مؽ ( )32-52م مراعاة عةد افراد ااسرة في ااكلؾي .

ث -خر ػػةص اا ارض ػػي يك ػػؾف للس ػػؾعفيؽ ال ػػويؽ مز ػػال عل ػػى خ ػػةم اؼ  82س ػػشؾات
فعلة كلؼ يد فة مؽ الةكل ب سلةػ ارى سكشة  ،كيسكؽ للػؾ ازرات السػر بط باػا السؾعػد

اف ؾلى خرةص اراضي لسؾعفياا في لل محافغ .

ج -ي ػ ؼ ؾزي ػ اا ارضػػي للس ػؾاطشيؽ غيػػر السػػؾعفيؽ اك العػػامليؽ فػػي الةكل ػ مسػػؽ لػػؼ

يس لػ ارى سكشة اك دار اك ش .

ح -يكؾف ال ؾزي بال داكي دكف اي سييز اس شادا الى حق السداكاة كعةـ ال سييز.

خ -مشح ركى مةدرة كبةكف فؾائػة للسػؾاطؽ غػراى ال شػاء ف ػط اسػةسا كاف ػانؾف

صشةكؽ ااسكاف ر ؼ  43لدش  0288يشص على مشح ال ركى الع اري بةكف فائةة.
د-

ػ ؼ م ابعػ شفيػػو ال شػػاء مػػؽ ػػل للػػاف م خررػ بػػولػ كبعكدػػه ي عاػػة السػؾاطؽ

ذ-

دػػايل ال ػراءات مػػشح ال ػػركى الع اري ػ السشرػػؾد علياػػا فػػي ػػانؾف صػػشةكؽ

كالسؾعد بةف

الةر اارى كال رى.

ااسكاف ر ؼ  43لدش . 0288

ر -دعؼ مؾاد ال شاء مؽ حيا ااسعار مػؽ ػل الةكلػ ك خفػةض اسػعار ا لاإلسػسشال

كالحةية كالظابؾؽ.

ز -س دػػا ؼ ػػو العسلةػ لػػؾ ػػؼ ذػريعاا ك شفيػػو ا فػػي ال زػػاء علػػى ندػػب ل يػرة مػػؽ

البظال  ،فزال عؽ حلؾؿ كاسع لحل مذػكل الدػكؽ كال زػاء علػى العذػؾائةات م ارعػاة
لحق الدكؽ الالئق لينداف.
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( )4معجؼ السعاني الجامع-معجؼ عربي عربي www.almaany.com ،الزيارة.20/3/2020 :

( )5عمســي حســزة ،دور السقــاوالت الرــغيرة والستؾســظة فــي انجــاز مذــروع السميــؾن ســكؽ فــي الجزائــر،

رســـــالة ماجدـــــتير ،كميـــــة العمـــــؾم االقترـــــادية و التجاريـــــة وعمـــــؾم التدـــــيير ،جامعـــــة فرحـــــات

عباس،2011-2010،ص.3

( )6السردر نفده ،ص.4

( )7عالء الحديشي ،الحساية الجشائية لمحق في حرمة السدكؽ:
الزيارة.21/3/2020 :

www.pulpit.alwatanvoice.com

( )8احسد سميؼ سعيفان ،الحريات العامة وحقؾق اإلندان-الشغام القانؾني لمحريات العامة في القـانؾن
السقارن ،مشذؾرات الحمبي الحقؾقية ،ج ،2ط ،1بيروت  ،2010ص.52

( )9جسال باقر مظمػ ،الحقؾق االقترادية واالجتساعية والثقافيـة لمدـكؽ الالئـق ،مجمـة مركـز دراسـات
الكؾفة ،مجمة فرمية محكسة،العدد ،50سشة،2018ص.250

( )10عمسي حسزة ،مردر سابق،ص.3

( )11حسدي حسؾدة ،التشغيؼ القانؾني لحرية الرحافة في مرر والسسمكة الستحدة دراسة مقارنـة،ط،1دار
الشهزة العربية ،القاهرة،2008،ص.408

( )12عبدالحسيد متؾلي ،القانؾن الدستؾري واالنغسة الدياسية،ج،1ط،4دار السعارف ،القاهرة-1965 ،
 ،1966ص .12

( )13التعميــق العــام رقــؼ ( ،)4المجشــة السعيشــة بــالحقؾق االقترــادية واالجتساعيــة والثقافيــة ،الحــق فــي
الدــكؽ السالئـــؼ ،الســـادة  )1( 11مــؽ العهـــد الـــدولي الخــاص بـــالحقؾق االقترـــادية واالجتساعيـــة

والثقافيـــــــــــة ،الـــــــــــدورة الدادســـــــــــة عذـــــــــــر لمجشـــــــــــة  ،1991وثيقـــــــــــة االمـــــــــــؼ الستحـــــــــــدة،

( ،)HRI/GNV/1/REV.1،1994ص .246

( )14التعميق العام رقؼ  )1991(4الحق في الدكؽ السالئؼ -السادة  )1( 11مـؽ العهـد الـدولي الخـاص
بــالحقؾق االقترــادية واالجتساعيــة والثقافيــة ،المجشــة السعشيــة بــالحقؾق االقترــادية واالجتساعيــة

والثقافية ،ف،7دائرة الحقؾق ،ص.265

:
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الزيارة19/3/2020 :

www.hrlibrary.umn.edu/arab/gc4.pdf

)15( The Right to Adequate Housing, United Nations, Factsheet, Rev.1
No.21, Geneva, 2014, p.3.
( )16السقرر الخاص السعشى بالحق فـي الدـكؽ الالئـق كعشرـر مـؽ العشاصـر السكؾنـة لمحـق فـي مدـتؾى
معيذي مالئؼ ،مفؾضية االمؼ الستحدة لحقؾق اإلندان:

www.ohchr.org

( )17الحـق فـي مجسؾعـة مدـتمزمات الدـكؽ الالئـق ،مفؾضـية االمـؼ الستحـدة الدـامية لحقـؾق اإلندـان،
السؾقع الرسسي:

www.ohchr.org

( )18يشغر نص السادتيؽ ( )16و ( 27ف  )3مؽ اتفاقية حقؾق الظفل لدشة.1989

( )19يشغر نص (م 14/ف )2مؽ اتفاقية القزاء عمى جسيع اشكال التسييز ضد السرأة لدشة .1979
( )20يشغر نص (م )28/مؽ اتفاقية حقؾق االشخاص ذوي االعاقة لدشة .2006

( )21كامل عالوي كاعؼ و محسؾد حديؽ السرسي وحدؽ لظيف الزبيدي ،االسـكان واالمـؽ اإلندـاني فـي
الع ـراق ،مجمــة العربــي لمعمــؾم االقترــادية واالداريــة ،الدــشة الحاديــة عذــر ،عــدد خــاص بس ـ تسر

االسكان في العراق  ،2015ص.90

( )22السردر نفده ،ص .91

( )23يشغر نص (م 26/ف )1مؽ دستؾر جشؾب افريقيا لدشة  1996وتعديالته لغاية .2012
( )24يشغر نص (م 40/ف )1مؽ دستؾر االتحاد الروسي لدشة .1993
( )25يشغر نص (م 40/ف )2مؽ دستؾر االتحاد الروسي لدشة .1993

( )26يشغر نص (م )4/مؽ دستؾر السكديػ لدشة  1917برـيغته السعدلـة  .1983و لفـ انتباهشـا ان
دستؾر السكديػ قد اورد الشص عمـى حـق الدـكؽ الالئـق فـي الفرـل االول مـؽ البـاب االول تحـ

عشؾان ((الزسانات الفردية)) مسا يعشي ان الدستؾر اولى اهسية قرؾى لهذا الحق.

( )27برنــامج االمــؼ الستحــدة لحقــؾق االســكان ،تذــريعات حقــؾق اإلندــان :اســتع ار
الدولية والؾطشية ،التقرير رقؼ (.2002 ،)1

الرــكؾك القانؾنيــة

( )28يشغر نص (م 65/ف )1مؽ دستؾر البرتغال لدشة ( 1976السعدل .)2005
( )29راجع نرؾص السؾاد في دساتير الدول السذكؾرة.

( )30يشغر نص (م )40/مؽ دستؾر االتحاد الروسي ،نص (م 26/ف )3مؽ دستؾر جشؾب افريقيا.
( )31يشغر نص (م 30ف )1مؽ الدستؾر العراقي لدشة .2005

( )32راســـؼ قاســـؼ ،حـــق الدـــكؽ فـــي القـــانؾن العراقـــي ،www.adawaanews.net ،تـــاريل الزيـــارة:
.18/4/2020

:
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( )33اطمقشــا عميهــا السعــايير الدوليــة ألنهــا الزــابال الــذي يــتؼ االســتشاد اليــه لؾصـ

الدــكؽ مــؽ الشاحيــة

القانؾنية بانه سكشاً الئقاً لإلندان وكسا وصفها السقرر الخاص السعشي بالدكؽ الالئق عام 2017
بانها "السعايير التي وضع بذأن الحق في الدكؽ الالئق" ذلػ ان االغمبية يرـفؾنها ب (عشاصـر

الدكؽ الالئق) .مفؾضية االمؼ الستحدة الدامية لحقؾق اإلندان ،السقـرر الخـاص السعشـى بالدـكؽ

الالئق ،www.escr-net.org :تاريل الزيارة.20/3/2020 :


السقرؾد بسفهؾم الكفاية هؾ السداحة الكافية ،واالمان الكـافي واالنـارة والتهؾيـة الكـافيتيؽ لمدـكؽ.

التعميق العام رقؼ , )1991( 4مردر سابق ,ف.8

( )34التعميـــق العـــام رقـــؼ (،)4الحـــق فـــي الدـــكؽ السالئـــؼ ،الســـادة  )1( 11مـــؽ العهـــد الـــدولي الخـــاص
بــالحقؾق االقتر ـادية و االجتساعيــة والثقافيــة ،المجشــة السعيشــة بــالحقؾق االقترــادية واالجتساعيــة
والثقافية ،دائرة الحقؾق ،ف،8ص.265

www.hrlibrary.umn.edu/arab/gc4.pdf
( )35الحق في الدكؽ ،الذبكة الدولية لمحقؾق االقترادية واالجتساعية والثقافية:
https://www.escr-net.orglarlresources/368861
( )36يشغر :التعميق العام رقؼ .)1991(4
( )37جسال باقر مظمػ ،مردر سابق ,ص.251

)38( The Right to Adequate Housing, United Nations, Factsheet, Rev.1
No.21, Geneva, 2014, Op. cit., p.4.
( )39جسال باقر مظمػ ،مردر سابق ،ص.251
( )40الحق في الدكؽ ،الذبكة الدولية ,مردر سابق.
( )41جسال باقر مظمػ ،مردر سابق ،ص.252

( )42الحق في الدكؽ ،الذبكة الدولية لمحقؾق االقترادية واالجتساعية والثقافية:

تاريل زيارة السؾاقع https://www.escv-net،orglar/resoures/36886 19 /3/2020

وكذلػ يشغر التعميق العام رقؼ (.)4

( )43يشغر :التعميق العام رقؼ ( ،)4وكذلػ الحـق فـي مجسؾعـة مدـتمزمات الدـكؽ الالئـق مفؾضـية االمـؼ
الستحدة الدامية لحقؾق اإلندان ، www.ohchr.org ،تاريل الزيارة.19/3/2020

( )44يشغر( :ف و) مؽ التعميق العام رقؼ  ،)1991( 4مردر سابق.

( )45يشغر :الفقرة (أ) مؽ التعميق العام رقؼ  ،)1991( 4مردر سابق.

:
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( )46الدكؽ حق مؽ حقؾق اإلندان ،الؾحدة الثانية ،احترمؾا حقؾقي ،مشغسة العفؾ الدولية ،رقؼ الؾثيقة
 ،ACT 35/005/2012اغدظس /اب  ،2012ص.18

( )47الحـــق فـــي الدـــكؽ السالئـــؼ ،الؾحـــدة رقـــؼ  ،13الذـــبكة الدوليـــة لمحقـــؾق االقترـــادية واالجتساعيـــة
والثقافية:

www.escr-net.org

( )48يشغر :نص (م )16/مؽ االعالن العالسي لحقؾق اإلندان .1948ونص (م )23/مؽ العهد الدولي
لمحقؾق السديشة والدياسية. 1966

( )49ســـهيل حدـــيؽ الفـــتالوي ،حقـــؾق اإلندـــان ,مؾســـؾعة القـــانؾن الـــدولي ،ج  ،3دار الثقافـــة لمشذـــر
والتؾزيع ،ط ،1عسان  ،2009ص181

( )50التعميق العام رقؼ  ،)1991(4ف ،6دائرة الحقؾق ،مردر سابق ،ص. 264
( )51السردر نفده ،ص.265

( )52يشغر ،نص (م )3/مؽ اتفاقية حقؾق الظفل لدشة .1989
( )53احسد سميؼ سعيفان ،مردر سابق ،ص.50
( )54حسيد حشؾن خالد ،مردر سابق ،ص.73

( )55يشغــر ايزــا نــص (م )12/مــؽ االعــالن العــالسي لحقــؾق اإلندــان  .1948ونــص (م )11/مــؽ
االتفاقية االمريكية لحقؾق اإلندان لدشة .1969

( )56حسيد حشؾن خالد ،مردر سابق ،ص.73

( )57احسد سميؼ سعفان ،مردر سابق ،ص ص.53-52

( )58حــارث اديــب ابـراهيؼ ،تقييــد مسارســة الحريــات الذخرــية ،رســالة ماجدــتير ،كميــة القــانؾن ،جامعــة
بابل ،2003،ص ص.44-31

( )59عمـــــى الـــــدباس ،طبيعـــــة ومزـــــسؾن الحـــــق فـــــي الدـــــكؽ الالئـــــق ،مجمـــــة السشـــــارة ،السجمـــــد،33
العدد (1أب)،2017 ،ص313.

( )60يشغر :نص (م 13/ف )1مؽ الدستؾر األلساني .2012

( )61يشغر :نص(م )10/مؽ الدستؾر السسمكة األردنية الهاشسية لدشة .2011
( )62الحق في الدكؽ السال ئؼ  ،الؾحدة رقؼ( ،)13مردر سابق ،ص.249

) (63التعميــق العــام رقــؼ  :)1997(7الحــق فــي الدــكؽ السالئــؼ (الســادة ( )1مــؽ العهــد) :حــاالت اخــالء
السدــاكؽ بــاالكرال ،المجشــة السعشيــة بــالحقؾق االقترــادية واالجتساعيــة والثقافيــة ،الــدورة الدادســة

عذر ( ،)1997رقؼ الؾثيقة ( ،)E/1998/22ف.3

:

172

) (64تقريــر السقــررة الخاصــة السعشيــة بالدــكؽ الالئــق كعشرــر مــؽ عشاص ـر الحــق فــي مدــتؾى معيذــي

مشاسب وبالحق في عـدم التسييـز فـي هـذا الدـياق ،الؾصـؾل الـى العدالـة بذـأن الحـق فـي الدـكؽ،

الجسعيـــة العامـــة ،مجمـــس حقـــؾق االندـــان ،رقـــؼ الؾثيقـــة ،)A/HRC/40/61( :الســـ رخ
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 ،January 2019ص.13

) (65التعميق العام رقؼ  ،)1997( 7مردر سابق ،ف.7
) (66التعميق العام رقؼ  ،)1997( 7مردر سابق ،ف.5
) (67االخالء القدري ،االمؼ الستحدة ،مكتب السفؾ

الدامي لحقؾق االندان ،برنـامج السؾئـل ،صـحيفة

الؾقائع رقؼ ( 25التشقيح ،)1نيؾيؾرك ،جشيف  ،2014ص.4

) (68االخالء القدري ،صحيفة الؾقائع 25رقؼ (التشقيح  ،)1مردر سابق ,ص.5
) (69التعميق العام رقؼ  ،)1997(7مردر سابق ,ف.6

) (70االخالء القدري ،صحيفة الؾقائع رقؼ (25التشقيح  ،)1مردر سابق ،ص ص .7-6
) (71السردر نفده ،ص.11

) (72تقرير السؾئـل ،مـ تسر االمـؼ الستحـدة لمسدـتؾطشات البذـرية ،فـانكؾفر ،الفرـل الثـاني ،رقـؼ الؾثيقـة:
( 31 ،)A/CONF.70/15أيار /مايؾ 11 -حزيران /يؾنيؾ ،التؾصية باء 8-الفقرة جيؼ.’2’, ،

) (73تقريــر المجشــة الفرعيــة لتعزيــز وحسايــة حقــؾق االندــان ،الــدورة الخامدــة والخسدــؾن ،رقــؼ الؾثيقــة:
 ،E/CN.4/Sub.2/2003/43الس رخ في  20اكتؾبر  ،2003الفقرة .52

) (74يشغر ,التعميق العام رقؼ )1992( 2التدابير الدولية لمعهـد لمسدـاعدة التقشيـة(السادة )22مـؽ العهـد،
فقرة ( 8أ).

) (75يشغر :التعميق العام رقؼ  ،)1997( 7مردر سابق ,ف.4

) (76لسزيد مؽ التفاصيل عؽ االطراف الثالثة ،يشغر ,صحيفة الؾقائع رقؼ  ،25مردر سابق ،ص.29
) (77يشغر نص (م17/ف )1مؽ العهد الدولي لمحقؾق السدنية والدياسية .1966
(*) وثق شبكة حقؾق الدكؽ واالر

هدم ( )53000مشزل في عسميـات اخـالء قدـري فـي الهشـد عـام

 ،2017وأخبــرت السقــررة الخاصــة بتعــر

عذ ـرات االالف مــؽ السهــاجريؽ فــي ضـؾاحي بيجــيؽ و

( )26000اسرة معيذية في ايظاليا ابمغـؾا فـي االخـالء عـام  2017دون تـؾفير سـكؽ بـديل لهـؼ.
كســا تعــر

( )30000مــؽ ســكان مجتســع اوتــؾدو خبــامي لإلخــالء القدــري مــؽ مدــتؾطشة صــيد

االسساك التي تركها لهؼ اسالفهؼ في نيجيريا وهدم مشازلهؼ عمى نحؾ يشتهػ قرار محكسـة .تقريـر

السقررة الخاصة ,الؾصؾل الى العدالة ،A/HRC/40/61 ,مردر سابق ،ص.13

:
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) (78يشغر نص (م )5/مؽ اتفاقية القزاء عمى جسيع اشكال التسييز العشرري لدشة .1979

) (79لسزيد مؽ التفاصيل عؽ الدكان االصمييؽ في نيؾزلشدا واستراليا وامريكا الالتيشية والدؾدان والفمبـيؽ
والجبــل االســؾد ،تقريــر السقــرر الخــاص السعشــي بالدــكؽ الالئــق كعشرــر مــؽ عشاصــر الحــق فــي

مدتؾى معيذي مشاسب ،E/CN.4/2004/48/Add.2 ،الس رخ في .4/Mars/2004

) (80التعميق العام رقؼ  ،7مردر سابق ،فقرة .15

) (81السبــادا االساســية والتؾجيهيــة الستعمقــة بعسميــات االخــالء والترحيــل بــدافع التشسيــة لدــشة ,2005
ف ,21ممحق السقرر الخاص ,ميمؾن كؾثاري , A/HRC/4/18 ,مردر سابق ,ص.17

) (82بالتعاون مع وزارة الخارجية االلسانية ومع السعهد االلساني لحقؾق االندان ،شـارك السقـرر الخـاص
في تشغيؼ حمقـة عسـل دوليـة فـي بـرليؽ فـي حزيـران  ،2005لغـر

وضـع خظـؾط تؾجيهيـة الغايـة

مشهــا مدــاعدة الجــؾل والسجتســع الــدولي فــي وضــع سياســات وتذــريعات لسعالجــة عسميــات االخــالء

القدري فكانـ "السبـادا االساسـية والسبـادا التؾجيهيـة الستعمقـة بعسميـات االخـالء والترحيـل بـدافع
التشسية" ثسرة حمقة العسل.

) (83تقرير السقرر الخاص ،ميمؾن كؾتاري ،A/HRC/4/18 ،مردر سابق ،ص .17

) (84يشغر لمتفاصيل ،السبـادا االساسـية والسبـادا التؾجيهيـة الستعمقـة بعسميـات االخـالء والترحيـل بـدافع
التشسية ،الفقرات  16و  25و ،26وردت السبادا في السرفق االول لتقرير السقرر الخاص ،ميمـؾن

كؾثـــاري  ،A/HRC/4/18 ،مرــــدر ســــابق ,ص ص .27-13ومتاحــــة عمــــى السؾقــــع الرســــسي

لمسفؾضية الدامية لحقؾق االندان ،www.ogchr.org ،تاريل الزيارة .2020/8/17

) (85تقرير السقرر الخاص ,ميمؾن كؾثاري ،A/HRC/4/18 ،مردر سابق ،ص .9
) (86االخالء القدري ،صحيفة الؾقائع (25التشقيح  ،)1مردر سابق ،ص .25
) (87االخالء القدري ،صحيفة الؾقائع  ،25مردر سابق ،ص .27

) (88تقرير السقررة الخاصة ،الؾصؾل الى العدالة ،A/HRC/40/61 ،مردر سابق ،ص .13
) (89االخالء القدري ،صحيفة الؾقائع  ،25مردر سابق ،ص .29
) (90السردر نفده ،ص .29

) (91لتفاصيل عؽ الية التعؾيض ،يشغر السبادا التؾجيهية ،مردر سابق ،الفقرات  ،63-60ص .25
) (92يشغر :السبادا التؾجيهية ،مردر سابق ،الفقرات  ،44-37ص.20

) (93يشغر :السبادا التؾجيهية ،مردر سابق ,الفقرات  ,51 -45ص ص .22-21
) (94يشغر :السبادا التؾجيهية ،مردر سابق ،الفقرات  52و  ،54ص.22

:
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) (95يشغر :السبادا التؾجيهية ،مردر سابق ،الفقرتيؽ  ،56-55ص.23
) (96يشغر :التعميق العام رقؼ  7لدشة  ،1997مردر سابق ،الفقرة .13

) (97التعميق العام رقؼ ( ،1998 )9التظبيـق السحمـي لمعهـد ،ف -4ف ،5التعميـق متـاح ،عـالء قـاعؾد،
االصـــيل والسكتدـــب الحقـــؾق االجتساعيـــة واالقترـــادية والثقافيـــة ،مركـــز القـــاهرة لدراســـات حقـــؾق

االندان ،سمدمة تعميؼ حقؾق االندان ،7القاهرة  ،2004ص.105

) (98نر (م )27/مؽ اتفاقية فيشا لقانؾن السعاهدات عام  ،1969عمى انه "ال يجؾز لظـرف ان يحـتج
باحكام قانؾنه الداخمي لتبرير عدم تشفيذل السعاهدة".

) (99التعميق العام رقؼ  ،)1998( 9ف ،2مردر سابق ،ص.104
(100)Irish Human Rights Commission Economic Making, Social and Cultural
Right Effective ,Discussion Document December 2005, pp.98-90.
) (101يشغر :التعميق العام رقؼ  ،)1998( 9ف ،10مردر سابق ،ص.106
) (102يشغر :التعميق العام رقؼ  ،)1998( 9ف ،10مردر سابق ،ص.106

) (103يشغر :التعميق العام رقؼ  ،)1998( 9ف ،6ف ،7مردر سابق ،ص ص .106-105
) (104يشغر :التعميق العام رقؼ  ،)1998( 9ف ،12مردر سابق ،ص.108
) (105يشغر :التعميق العام رقؼ  ،)1998( 9ف ،9مردر سابق ،ص.107

) (106يشغر :التعميق العام رقؼ  ،)1998( 9ف ،11مردر سابق ،ص.107

) (107تقريـــــر السقـــــررة الخاصـــــة ،الؾصـــــؾل الـــــى العدالـــــة ،)A/HRC/40/61( ،السبـــــادا االساســـــية
والتؾجيهية ،السبدأ ( ،)5مردر سابق ،ص.7

) (108تقريـــــر السقـــــررة الخاصـــــة ،الؾصـــــؾل الـــــى العدالـــــة ،)A/HRC/40/61( ،السبـــــادا االساســـــية
والتؾجيهية ،السبدأ ( ،)6مردر سابق ،ص.7

) (109تقريـــــر السقـــــررة الخاصـــــة ،الؾصـــــؾل الـــــى العدالـــــة ،)A/HRC/40/61( ،السبـــــادا االساســـــية
والتؾجيهية ،السبدأ ( ،)2مردر سابق ،ص.6

) (110الحـــق فـــي الدـــكؽ السالئـــؼ ،الؾحـــدة رقـــؼ  ،13دائـــرة الحقـــؾق ،ص .260مؾقـــع الذـــبكة الدوليـــة
www.escr-net.org
لمحقؾق االقترادية واالجتساعية والثقافية:
)(( (111قــانؾن االمبــارو)) هــؾ قــانؾن يعتســد فــي االرجشتــيؽ يكفــل الحسايــة الدســتؾرية لحقــؾق االندــان،
ويذسل السثؾل امام السحكسة ,واالمبارو االدارية والظعؽ بعدم دستؾرية القؾانيؽ ويتؼ تؾجيه اسـلمة
لـــإلدارة ،ومتـــى قـــدم االدارة االجابـــة يدـــتظيع الســـؾاطؽ أن يدـــتفيد مـــؽ الزـــسانات الـــؾاردة فـــي

:
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القانؾن ،ويتزـسؽ نرؾصـاً ال يحـدد فيهـا القزـاء الدسـتؾري مهمـة لكـي تبـ السحكسـة فـي الـتغمؼ
لظمب الحساية القزائية ،قانؾن االمبارو االرجشتيشي رقؼ ( )49لدشة :1989
www.context.reverso.net
) (112تقرير السقررة الخاصة ،الؾصؾل الى العدالة بذان الحـق فـي الدـكؽ ،)A/HRC/40/61(,مرـدر
سابق ،ص.11

) (113يشغر نص (م )18/مؽ دستؾر االرجشتيؽ لدشة .1998

) (114الحق في الدكؽ السالئؼ ،الؾحدة رقؼ  ،13مردر سابق ،ص.260

) (115التعميــق العــام رقــؼ  ،)2018( 36بذــأن الحــق فــي الحيــاة ،الفقــرة  .26المجشــة السعشيــة بــالحقؾق
االقترادية واالجتساعية والثقافية:

http://hrrlibrary.umn.edy/arab/gc4.pdf
) (116تقريــر السقــررة الخاصــة السعشيــة بالدــكؽ الالئــق كعشرــر مــؽ العشاصــر السكؾنــة لمحــق فــي مدــتؾى
معيذي مالئؼ ،تعزيز حقؾق االندان وحسايتها ،رقؼ الؾثيقـة ،)A/73/310/Rev.1( :السـ رخ فـي

 ،19 September 2018البشد ( 74ب) مؽ جدول االعسال ،ص.11

) (117تقريـر السقــررة الخاصــة ،الؾصــؾل الــى العدالــة ،رقــؼ الؾثيقــة ،)A/HRC/40/61( :مرــدر ســابق،
ص.7

) (118يشغر :التعميق العام رقؼ  ، )1998( 9ف ،9مردر سابق ،ص .107
) (119السردر نفده ،ص .107
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