نداء دولي لعمليات الخلء والتشرد
)جلسة حول تغير المناخ )شيلي  ،ديسمبر 2019
!إنها تزيد من درجة حرارة الكوكب وتطردك أيضاا
!ل تكن صامتاا :قم بتوصيل حالة الخلء! قبل 30/09/19

أصدقائي صديقاتي  /أيها الرفاق العزاء

!إنها تزيد من درجة حرارة الكوكب وتطردك أيضاا! ل تكن صامتاا :قم بتوصيل حالة الخلء! قبل 15/09/19

تطلق المحكمة الدولية لعمليات الخلء مناشدة دولية لتحديد حالت الخلء والتشريد الملموسة للمساكن والراضي لدورتها حول
).تغير المناخ المقرر عقدها في إطار المنتدى الموازي في الدورة  25لمؤتمر الطراف )سانتياغو دي شيلي(  5-3،ديسمبر 2019
نداء دولي لعمليات الخلء والتشرد
)جلسة حول تغير المناخ )شيلي  ،ديسمبر 2019
!إنها تزيد من درجة حرارة الكوكب وتطردك أيضاا
!ل تكن صامتاا :قم بتوصيل حالة الخلء! قبل 30/09/19
إلى عمليات الخلء والتهجير في جميع أنحاء العالم لتوفير العدالة لضحايا أزمة المناخ العالمي ) (ITEتدعو المحكمة الدولية للخلء
.ولسماع أصواتهم
يعيش مليارات الشخاص حول العالم في ظروف محفوفة بالمخاطر  ،في مناطق شديدة الخطورة  ،مثل المنحدرات شديدة
النحدار أو ضفاف النهار أو على الساحل أو في القطاع غير الرسمي  ،ويججبرون على المقاومة والتنظيم الذاتي  ،أو الهجرة.
.عمليات الخلء القسري تهدد ما بين  50و  70مليون شخص في جميع أنحاء العالم

كم عدد الشخاص والسر والمجتمعات التي يتم إخلؤها أو تهجيرها لكل  0.1 +درجة؟ إنهم المليين  ،الذين اضطروا إلى الفرار
من ارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجم عن التنمية المتهورة  ،والفتقار إلى سياسات الدارة  ،بل والسياسات الحرجة تحت عنوان
.للتعامل مع أزمة المناخ العالمية
لماذا ل تعتبر المم المتحدة عمليات الخلء بمثابة مؤشر على مراعاة آثار الحتباس الحراري  ،ول في سياسات التعامل معها؟
هذه المرة  ،صجنااع السياسة المكلفون بتعزيز التنمية غير المحدودة القائمة على الربح وتسبب عمليات الخلء فقط ؛ يجب على
أولئك الذين ل يستجيبون بشكل كاف لحترام حقوق النسان ومسؤولياتهم البيئية  ،أو الحاجة الماسة للبنية التحتية الحضرية
بشأن تغير  ITEوالسكان  ،وخاصة للفئات ذات الدخل المنخفض  ،مواجهة جرائمهم وتنفيذها الحلول الجيدة التي اقترحتها جلسة
).المناخ التي ستعقد في إطار المنتدى الموازي في الدورة  25لمؤتمر الطراف )سانتياغو  ،شيلي  10-2 ،ديسمبر 2019
!دعونا كسر الصمت
.نريد أصوات الضحايا التي يسمعها صناع القرار على المستويات المحلية والوطنية والمم المتحدة
.نريد تحقيق العدالة الن لهم ولجيال المستقبل
.نريد أن يتم الحكم على القادة للرد والحكم على الحلول الحقيقية
تطلق المحكمة الدولية لعمليات الخلء مناشدة دولية لتحديد حالت الخلء والتشريد الملموسة للمساكن والراضي لدورتها حول
).تغير المناخ المقرر عقدها في إطار المنتدى الموازي في الدورة  25لمؤتمر الطراف )سانتياغو دي شيلي(  10-2 ،ديسمبر 2019

المحكمة الدولية المعنية بعمليات الخلء هي محكمة رأي شعبية  ،وهي أداة قوية لحملة عمليات الخلء الصفرية التي أطلقها
.التحالف الدولي للسكان منذ عام  2011بالتعاون مع المنظمات المحلية والشبكات الدولية
.بالشتراك مع لجنة تنظيم محلية بالتنسيق مع المنتدى الموازي في الدورة  25لمؤتمر الطراف  ITE 2019يتم تنظيم جلسة
حيث سيتم الحكم على  ITE ،سيتم دعوة شهود الحالت المختارة  ،واحد لكل قارة  ،وأكثر على المستوى المحلي  ،لحضور جلسة
المسؤولين عن عمليات الطرد والتهجير من قبل هيئة محلفين دولية تتألف من خبراء ونشطاء  ،بما في ذلك المقرر الخاص لل المم
المتحدة بشأن الحق في السكن .رصد تنفيذ الحكم  -ستنفذ
.التوصيات خلل اليام العالمية للخلء الصفر في أكتوبر

!لرسال قضية إخلء  ،امل النموذج عبر النترنت قبل
باالنقليزية
!ل تكن صامت اا :قم بتوصيل حالة الخلء
لمزيد من المعلومات  ،يرجى التصال بـ

ite2019@habitants.org

سهى بن سلمة
منسقة اللجنة التوجيهية الدولية
محكمة الخلء الدولية
: sohaaihtunسكايب
www.tribunal-evictions.org
www.habitants.org
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