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 1.والممتلكات المساكن واألراضيعلى امتداد السنوات الماضية من النزاع في سوريا، ظلت جميع األطراف تنتهك الحقوق في 

، سن نظام 2011عات المحلية. ومنذ عام تمأدت هذه االنتهاكات في بعض السياقات إلى تغييرات في التشكيلة الديمغرافية للمج

من  معيّنة جماعات أو مجتمعات محليةل المنهجي تجريدالخالل  يطرته، وذلك مناألسد مجموعة من التدابير لتعزيز س

ويواصل النظام حالياً معاقبة تلك الجماعات، في الوقت الذي يكافئ فيه جماعات المؤيدين.  .ممتلكاتها، إذ يعتبرها تهديداً لسلطته

 نازحينوالممتلكات على ماليين الالجئين وال واألراضيالمساكن الممنهجة التي تنتهك الحقوق في  تدابيروتؤثر اإلجراءات وال

 ً السياسيين واألشخاص المفقودين وأفراد أسرهم. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون التأثير  عتقلينعلى الم ، كما تؤثرداخليا

                                                           
https://daccess-‘(:مبادئ بنهيرو‘ )’ مبادئ األمم المتحدة المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى الالجئين والمشردين’حسبما هي معّرفة في  1

ods.un.org/TMP/205856.189131737.html 

وري السياسات هذه عن اجتماع شارك فيه خبراء من المجتمع السفي ورقة   نتج التحليل والتوصيات الواردة

يونيتي ( ومنظمة إمبPAXوممارسون في مجال الحقوق في المساكن واألراضي والممتلكات، نظمته منظمة السالم )

  .2019ز ووتش في يوليو/ تمو
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النساء والالجئين  مثل –أكبر على جماعات اجتماعية محددة عانت تاريخياً من التمييز في مجال الحق في الممتلكات 

 .وأكراد سورياالفلسطينيين 

 

ت، وتجنب والممتلكا المساكن واألراضييجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات مستعجلة لمعالجة االنتهاكات للحقوق في 

رامية وضات الوالممتلكات في مركز المفا المساكن واألراضيالتواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك وضع الحقوق في 

ويجب  اءلة.إلى تحقيق تسوية سياسية، وضمان حماية سجالت الممتلكات، والتحقيق في االنتهاكات، وإخضاع مرتكبيها للمس

اجات المجتمعات والممتلكات أن تسترشد باحتي المساكن واألراضيللحقوق في  نتهاكاتعلى كل سياسة أو إجراء للتعامل مع اال

 التمييز.تنهي ولقضايا التاريخية والجارية في هذا المجال، ا التحويلية الني تعالجلول أن تدعم الحوالمحلية ومطالبها، 

 

  والممتلكات في سوريا المساكن واألراضيمعلومات أساسية: الحقوق في 
 

التي أجبرت  على اإلساءات الجسيمة 2011منذ عام انصب قدر كبير من اهتمام وسائل اإلعالم والسياسات والمجتمع المدني 

راميل المتفجرة ، وذلك من جراء استخدام األسلحة الكيميائية والبالنزوحالسوريين على مغادرة بيوتهم في موجات هائلة من 

. وإلى جانب تالفوري بدون محاكماوالتعذيب واإلعدام  عتقال الممنهجوالممارسات ضد المعارضين السوريين بما في ذلك اال

النظام أنه يشكل  ، وضع نظام األسد إطاراً قانونياً معقداً أتاح تجريد أي شخص يرىالنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسانهذه ا

أي معارضة سياسية  ، وهذه تهمة عامة يستخدمها النظام ضد‘باإلرهاب’المتهمون  يداً أو إزعاجاً من ممتلكاته، بما في ذلكتهد

 داخلياً والالجئون. نازحونسياسيون وأفراد عائالتهم؛ والال عتقلونأو نشاط مدني؛ والم

 

ً لما يبدو خطة للتغيير  يشكل هذا اإلطار القانوني أساسا

الديمغرافي في سوريا، حيث تستهدف السلطات األفراد أو 

ً وتجّردهم بصفة  المجتمعات المحلية ممن تعتبرهم خصوما

س التشريد ليصبح واقعاً دائماً من ممتلكاتهم، مما يكرّ  منهجةم

وفي الوقت يعاني منه الذين أجبروا على الفرار من بيوتهم. 

نفسه، ينتفع مؤيدو األسد من مصادرة األراضي والممتلكات، 

وتنحصر عوائد االستثمارات على النخبة االقتصادية في البلد. 

 لمساكن واألراضياكما أن االنتهاكات الحالية للحقوق في 

والممتلكات تكّرس االنتهاكات المستمرة منذ عقود لهذه 

الحقوق حيث ظلت تُستخدم كأسلوب لقهر السكان والسيطرة 

الكردية  ذو األغلبية عليهم، بدءاً من سياسة تعريب المناطق

لتي يملكها المعارضون السياسيون. من خالل القوانين التمييزية ومروراً بالمصادرة التعسفية للمنازل والمشاريع التجارية ا

وتمثّل ممارسات السلطة في التالعب المتعمد بحقوق الملكية، إضافة إلى قضايا أخرى من قبيل نقص خدمات تسجيل األراضي 

، والتزوير الواسع النطاق لصكوك الملكية وغيرها من الوثائق، عائقاً والمخالفات السكنية المناطق العشوائيةوالممتلكات في 

 2والممتلكات. المساكن واألراضيأمام احترام الحقوق في 

 

متزايد بين السوريين والمجتمع الدولي بأن التحديات غير المعالجة في مجال الحقوق في الممتلكات، والعوائق  دراكثمة إ

المتزايدة التي تنشأ عن ذلك أمام عودة الالجئين والمهجرين، باتت عقبات رئيسية أمام تحقيق السالم والعدالة في سوريا. ومع 

ذه التحديات، والتي تزداد تعقيداً من جراء الصعوبات الناشئة عن العمل مع ذلك، لم تحدث سوى تدخالت قليلة للتصدي له

في المناطق الخاضعة لسيطرة والمشغولين بمعاناتهم اليومية للنجاة وبصعوبة العمل بشكل مستقل السكان المشتتين والمقهورين 

الممتلكات في سوريا تبدو أمراً بعيد المنال، و المساكن واألراضيالنظام. ورغم أن إيجاد حلول شاملة لالنتهاكات للحقوق في 

والمحافظة عليها سعياً لخلق بيئة آمنة  والمساكنلكن يتعين في هذه األثناء تبني إجراءات أولية لحماية الحقوق في الممتلكات 

 للعودة الكريمة والطوعية للمهجرين، وللتمهيد لعملية العدالة االنتقالية الشاملة في نهاية المطاف.

 

 إلطار القانوني لممارسات التجريد من الملكيةا
 

، وأكثرها 2011أتاح نظام األسد مصادرة الممتلكات عبر سلسلة من القوانين والقرارات اإلدارية التي استُحدثت منذ عام 

تحديد مناطق بوصفها مناطق حضرية جديدة، ثم االستحواذ  تتيح للسلطاتالذي  2018لسنة  10خطورة هو القانون رقم 

لبعض وينص القانون على منح مالكي العقارات أسهماً في المناطق الجديدة كتعويض لهم، ويحق عليها وإخالء القاطنين فيها. 

لبعض  دة سنتينأو تعويض ال يزيد عن أجرة سكن لم أجرة سكن لحين تسليم المنازل البديلةساكني المنطقة الحصول على 

. ومع ذلك، ثمة شروط إلثبات األهلية للحصول على التعويض ومن الصعب حقوق الملكية الغير رسميةالفئات مثل أصحاب 

                                                           
2 republic.pdf-arab-syrian-the-in-hlp-property-and-land-https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing 

تمثّل ممارسات السلطة في التالعب المتعمد  
يل بحقوق الملكية، إضافة إلى قضايا أخرى من قب
نقص خدمات تسجيل األراضي والممتلكات في 

المناطق العشوائية والمخالفات السكنية، 
ا وغيرهوالتزوير الواسع النطاق لصكوك الملكية 

من الوثائق، عائقاً أمام احترام الحقوق في 

 .المساكن واألراضي والممتلكات

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing-land-and-property-hlp-in-the-syrian-arab-republic.pdf
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ً للسكان المهجرين، واألفراد المطلوب القبض عليهم، والناس العديدين الذين يعيشون في مساكن  جداً اإليفاء بها، خصوصا

وبالتالي بات من الممكن تجريد هؤالء األفراد من ممتلكاتهم عبر إشعار بسيط  3.ة الغير مسجلةالمخالفات والمناطق العشوائي

مناطق الودون تعويض ودون إمكانية الحصول على إنصاف قانوني. وفي الممارسة العملية، يعني هذا القانون تحويل 

على حساب القاطنين األصليين الذين ال يستطيعون أبداً إلى مشاريع عقارية فخمة تعود بالفائدة على المؤيدين للنظام العشوائية 

 الجديدة. المشاريع العقاريةتحمل كلفة 

 

والممتلكات،  المساكن واألراضيالحقوق في ب للتمتعهو مجرد عقبة واحدة من عقبات قانونية عديدة أخرى  10إن القانون رقم 

والتي تؤثر على السكان المستضعفين في داخل البلد وخارجه. فالتشريعات الجنائية تتيح للسلطات مصادرة ممتلكات األشخاص 

الذين ال يؤدون الخدمة العسكرية، وأولئك الذين يواجهون اتهامات باإلرهاب، وهي اتهامات غالباً ما توجهها السلطات ضد 

 وثمة مجموعة من القوانين المتعلقة باستخدام األراضي وإزالة 4دني أو سياسي أو إنساني.أي شخص ينخرط في عمل م

وكذلك  5،العشوائيات والمخالفات السكنيةاألنقاض تؤثر بصفة خاصة على الممتلكات والمساكن في المناطق المدمرة ومناطق 

وختاماً، تقتضي تشريعات األمن  6ت الملكية أو نقلها.والتي تخلق عوائق الستعادة سجال واألراضي عقاريةسلسلة من قوانين ال

وثمة تأثير لهذه القوانين،  7الوطني أنه يتعين على األفراد الحصول على تصريح أمني إلجراء العديد من التعامالت العقارية.

ان سوريا من ممتلكاتهم، سواء أكان ذلك مقصوداً لذاته أم أنه نتيجة جانبية لتحقيق غايات أخرى، بتجريد أجزاء كبيرة من سك

 سواء الموجودين داخل سوريا أو خارجها.

 

 استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة
 

استُهدفت المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بانتهاكات 

والممتلكات، بما في ذلك  المساكن واألراضيالحقوق في 

تدمير المناطق السكنية المدنية، ومصادرة الممتلكات 

راءات القانونية الموصوفة أعاله، وانتهاكات باستخدام اإلج

للحقوق المدنية من قبيل االعتقال والمضايقات من قبل قوات 

المساكن األمن التي تمنع األفراد من ممارسة حقوقهم في 

ذت والممتلكات. وفي األمثلة األكثر قسوة، نفّ  واألراضي

قوات النظام والقوات المتحالفة معها أساليب حصار ترافقت 

المدنية مما  البنى التحتيةع قصف جوي عنيف وتدمير م

صفقات  وفرضت أجبر المجتمعات المحلية على االستسالم.

والتعذيب والتجنيد االعتقال بما يتضمنه ذلك من خطر  –بين الخضوع للنظام السوري  االختيار الناس على االستسالم القسرية

 8زاً لسياسة العقوبة الجماعية هذه.عبر الباصات الخضراء التي باتت رم أو االنتقال قسراً إلى شمال غرب سوريا –القسري 

 9شخص بصفة قسرية، وثمة تقديرات تشير إلى أعداد أكبر من المرّحلين. 200,000وقد تم إجالء ما ال يقل عن 

 

إلى تغييرات ديمغرافية  أدى استخدام أساليب الحصار وما تبعها من تشريد قسري، والتي ترقى إلى مستوى نقل السكان قسرياً،

قت عودتهم، في حين قامت ميليشات مرتبطة بالنظام باحتالل بعض هذه يفي تلك المناطق. فقد ُشّرد القاطنون األصليون وأُع

                                                           
property-new-syrias-w.org/news/2018/05/29/qahttps://www.hr-، انظر 10لالطالع على مزيد من المعلومات حول القانون رقم  3

law 
، القانون رقم 19/2012: مصادرة ممتلكات األفراد الذين ال يؤدون الخدمة العسكرية اإللزامية؛ القانون رقم 2017لسنة  35القانون رقم  4

ات فيما يتعلق بجرائم اإلرهاب. في تقرير : التخويل بالسلطات القضائية لمصادرة الممتلك63/2012، والمرسوم التشريعي رقم 22/2012

forpeace.nl/publications/allhttps://www.pax-"العقبات القانونية للحقوق في المساكن واألراضي والممتلكات في سوريا"، 

syria-in-rights-property-and-land-housing-to-obstacles-publications/legal. 
لفقيرة التابعة لمحافظة دمشق؛ : فسخ حقوق الملكية فيما يتعلق بالممتلكات في المناطق الشديدة الكثافة السكانية واألحياء ا66/2012القانون رقم  5

صصة من قبل اللجنة : مصادرة وإزالة وبيع األنقاض في المناطق المخ3/2018: إقامة مناطق حضرية جديدة؛ القانون رقم 10/2018القانون رقم 

 المعينة من الحكومة. المرجع السابق.
: تأسيس 2017لسنة  33م قر: تعليق التغييرات في سجالت الملكية في المناطق التي تُعتبر تهديداً أمنياً؛ القانون 2016لسنة  11القانون رقم  6

مية للسجالت العقارية : إسباغ الصفة القانونية على النسخ الرق2016لسنة  12عملية إعادة بناء للسجالت المتضررة أو المدمرة؛ القانون رقم 

 الستخدامها كبديل عن السجالت المدمرة. المرجع السابق.
: 43/2011شريعي رقم ية العقارات ونقلها وتطويرها، وحقوق الميراث؛ المرسوم الت: تقييد حقوق غير السوريين في ملك11/2011القانون رقم  7

ت التصريح القانوني : متطلبا04/08/2015المؤرخة في  W/4554تقييد تكريس حقوق الملكية ونقلها وحيازتها قرب الحدود التركية؛ الرسالة رقم 

 جع السابق.لشراء أو بيع أو تأجير العقارات السكنية والتجارية. المر
8 report-final-watch-publications/siege-https://www.paxforpeace.nl/publications/all 
content/uploads/2015/10/pax-https://siegewatch.org/wp-، 21]رصد الحصار[، الصفحة ‘ سييج ووتش’التقرير النهائي لمنظمة  9

spread.pdf-report-final-watch-siege 

استُهدفت المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة  
بانتهاكات الحقوق في المساكن واألراضي 

ة، والممتلكات، بما في ذلك تدمير المناطق السكني
 وانتهاكات للحقوق المدنية ،ومصادرة الممتلكات

كن حقوقهم في المسا التي تمنع األفراد من ممارسة

 .واألراضي والممتلكات
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وظلت بعض المناطق التي خضعت  10الممتلكات، وقام عناصر منها في بعض الحاالت بتزوير وثائق ملكية بغية بيع العقارات.

ً  للحصار بلدة داريا في ضواحي دمشق، والتي باتت رمزاً للحكم الذاتي الثوري قبل استعادة النظام  ثلمن السكان، م خالية حاليا

سيطرته عليها. ويظل السكان الذين خرجوا من المناطق التي خضعت للحصار يواجهون انتهاكات لحقوقهم اإلنسانية، من 

 سعيهم للعودة لتفحص حالة ممتلكاتهم أو المطالبة بها.قبيل التهديد باالعتقال أو المضايقات عند 

 

 داخلياً والالجئين نازحينالعوائق أمام عودة ال
 

مليون من السكان الذي بلغ عددهم قبل  12، إذ بات حوالي 2011ذ بدء النزاع في عام منهائلة  نزوحشهدت سورياً موجات 

 11األمنية هي العقبة الرئيسية أمام عودتهم،المخاوف داخلياً أو الجئين خارج البلد. ومع أن نازحين مليون نسمة، إما  23النزاع 

 والممتلكات بات عقبة رئيسية أخرى في المستقبل المنظور. المساكن واألراضيالحقوق في  تقييد حرية الوصول إلىإال أن 

تؤثر التغييرات القانونية الموصوفة أعاله تأثيراً غير متناسب على المهجرين داخلياً والالجئين، إذ بات من المستحيل على 

من العمليات القانونية السارية والمطالبة  أليواتخاذ الخطوات المطلوبة لالمتثال  األفراد في معظم الحاالت الوفاء بالمعايير

 بممتلكاتهم أو نقل ملكيتها.

 

الوصول إلى وثمة عائق غير مباشر، ولكنه مهم، أمام 

يعيق العودة الكريمة والطوعية،  والذي الحقوق بالممتلكات

 % من70وهو نقص التوثيق المدني، إذ ال يمتلك حوالي 

الالجئين الوثائق األساسية إلثبات الهوية، والتي يحتجاونها 

في أي آلية للمطالبة بالممتلكات في المستقبل. وال تعترف 

سلطات نظام األسد بالوثائق الصادرة عن جماعات 

المعارضة التي تسيطر على مناطق أو سيطرت عليها 

 المساكن واألراضيسابقاً، وقد ضاعت العديد من سجالت 

كانت تلكات أو تعرضت للتدمير أثناء النزاع الجاري، كما جرت أثناء عمليات اإلخالء القسري مصادرة الوثائق التي والمم

 البنى التحتيةإضافة إلى ذلك، تدمرت أجزاء كبيرة من  12.بممتلكاتهمبحوزة ضحايا هذا اإلخالء، مما يزيد صعوبة مطالبتهم 

التي شنها أطراف النزاع، إضافة إلى ما يبدو أنه حمالت مستهدفة لتفريغ سكان أحياء معينة  العشوائيةالمدنية خالل الهجمات 

ومن دون بذل جهود كبيرة إلعادة اإلعمار، لن يكون للعديد من الالجئين منازل  13أو منع سكانها األصليين من العودة إليها.

 ليعودوا إليها.

 

المساكن تناسب باالنتهاكات للحقوق بالمجتمعات المحلية التي تأثرت على نحو غير م

 والممتلكات واألراضي
 

والممتلكات، وذلك بسبب النزاع الجاري،  المساكن واألراضييواجه جميع السوريين خطر التعرض النتهاكات لحقوقهم في 

والدمار الواسع النطاق، واإلطار القانوني غير المالئم، وما يترافق مع ذلك من نقص عام في احترام سيادة القانون. بيد أن 

 ً ترة ما وتواجه خطراً أكبر بالتعرض النتهاكات جديدة بموجب اإلطار القانوني لفأ ،بعض الجماعات واجهت تمييزاً تاريخيا

والمفقودون وأفراد عائالتهم، والالجئون الفلسطينيون،  عتقلون، والمأكراد سوريا. ومن بين هذه الجماعات، 2011بعد عام 

 والنساء.

 

 التمييز التاريخي ضد األكراد
 

التي بدأت مع الوحدة على امتداد العقود الماضية في ظل أيدولوجية القومية العربية  العرقية تقّوضت الحقوق الثقافية لألقليات

الدساتير على السلطة وصوال إلى يومنا هذا. ومن الجدير بالذكر أن  حزب البعثبين سوريا ومصر واستمرت مع استيالء 

تتطابق  سعت إلى فرض لون ثقافي واحد على السكان، وتضمن ذلك قمع اللغات والممارسات الثقافية التي ال السورية المتعاقبة

يمثل األكراد ثاني أكبر جماعة إثنية في سوريا بعد العرب، وقد ظلوا هدفاً للتمييز بناء على  العربية للسلطة.مع اإليدلوجيا 

                                                           
to-return-publications/no-https://www.paxforpeace.nl/publications/all-انظر على سبيل المثال تقرير "ال عودة إلى حمص"،  10

homs.الذي يصف العوامل التي تعيق عودة سكان البلدة القديمة إلى أمكانهم ، 
11 -social-and-economic-an-syrians-displaced-of-mobility-https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the

analysis 
12 ; republic.pdf-arab-syrian-the-in-hlp-property-and-land-https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing

home/?L=1&cHash=b9ecb4c2f892c6de301e4047be2767ed-/reclaiminglist/nachrichten-europe.eu/news-https://www.fes 
 كما جرى، على سبيل المثال، في البلدة القديمة في حمص، ومخيم اليرموك، وحي القابون. 13

ام مع أن المخاوف األمنية هي العقبة الرئيسية أم 
، إال أن تقييد حرية الوصول إلى ة الالجئينعود

الحقوق في المساكن واألراضي والممتلكات بات 

 .المستقبل المنظورعقبة رئيسية أخرى في 

https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/no-return-to-homs
https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/no-return-to-homs
https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/no-return-to-homs
https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-mobility-of-displaced-syrians-an-economic-and-social-analysis
https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-mobility-of-displaced-syrians-an-economic-and-social-analysis
https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-mobility-of-displaced-syrians-an-economic-and-social-analysis
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing-land-and-property-hlp-in-the-syrian-arab-republic.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing-land-and-property-hlp-in-the-syrian-arab-republic.pdf
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من خالل الهندسة  المناطق ذو األغلبية الكرديةوتعريب  ممتلكاتهمهويتهم اللغوية والثقافية، وذلك من خالل مصادرة 

 "أجانب"فأصبحوا ، السورية كردي في الحسكة من الجنسية 350,000حوالي  ُجّرد، 1962. بعد إحصاء عام ديموغرافيةال

فئة أخرى من األكراد لم تكن لديهم الجنسية حتى قبل  . وكان هناكفي بلدهم وبحوزتهم أوراق ثبوتية ولكن ليس الجنسية

 متالك العقارات.ال عقبات إضافية . بالتالي تواجه الفئتانال يزالون بال جنسية حتى اليومهم و 1962إحصاء عام 

 

 محافظة الحسكة -، رّحلت السلطات السورية عشرات اآلالف من المواطنين األكراد من منطقة الجزيرة1973وفي عام  

وتمثل هذه المناطق أخصب األراضي الزراعية التي يملكها ويزرعها األكراد، وأعطيت إلى  14المحاذية لتركيا والعراق.

 150عقوداً مع  2007عت السلطات السورية في عام ن محافظتي الرقة وحلب. وبالمثل، وقّ عائالت عربية نقلتها السلطات م

فدان في منطقة المالكية من المحافظة، في حين تم تشريد  6,000في الحسكة لالستحواذ على  يشدادالعائلة عربية من منطقة 

في محاولة إلخماد الثورة وتقسيم و ،2011العام مع بداية الثورة في  .بشكل ممنهج عشرات اآلالف من القرويين األكراد

 على كان معظم األكراد قد حصلوا، 2018. وبحلول عام "األجانب"منح الرئيس بشار األسد الجنسية لألكراد المعارضة 

حقوق غير السوريين في امتالك  11/2011ويقيّد القانون رقم  15.دون جنسيةمنهم ال يزالون  45000الجنسية باستثناء حوالي 

تكريس حقوق  43/2011العقارات ونقل ملكيتها وتطويرها، كما يقيّد حقوق الميراث، في حين يقيّد المرسوم التشريعي رقم 

المساكن ن تقويض الحقوق بفي المناطق المحاذية للحدود مع تركيا. وتزيد هذه القوانين م حيازة ممتلكاتالملكية أو نقلها أو 

 والممتلكات للسكان األكراد في شمالي شرق سوريا. واألراضي

 

التي شنتها تركيا والجماعات السورية المسلحة في مارس/ آذار ‘ غصن الزيتون’عالوة على ذلك، ونتيجة للعملية العسكرية 

اللة على تعقيد حقوق الملكية والتهجير في سوريا ، ُهّجر العديد من األكراد من منطقة عفرين تهجيراً قسرياً. وفي د2018

الجماعات المتحالفة مع تركيا في الممتلكات التابعة لألكراد، هم من الذين ُهجروا  من قبل نتهميوطتحالياً، فإن بعض الذين تم 

وقد واجه األكراد منذ ذلك  16قسراً من المناطق التي خضعت سابقاً لقوات المعارضة في الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق.

الوقت عقبات أمام عودتهم. وأدت الهجمات التي قادتها تركيا مؤخراً في منطقتي تل أبيض وراس العين إلى تهجير قسري 

 74,000، بلغ عدد المهجرين داخلياً في شمالي شرق سوريا حوالي 2019ديسمبر/ كانون األول  11واسع النطاق. ولغاية 

وفي وقت  2019.17نوفمبر/ تشرين الثاني  30شخص الحدود إلى العراق لغاية  17,500أكثر من ر شخص، في حين عب  

كبيرة بشأن حقوق مخاوف كتابة هذا التقرير، لم يكن مرجحاً أن يتمكن الناس من العودة إلى بيوتهم في المستقبل القريب، وثمة 

 والممتلكات. المساكن واألراضيرين في المهجّ 

 

 والمفقودونعتقلون الم
 

والمختفين قسراً هما قضيتان متضافرتان، كما تؤثر  عتقلينوالممتلكات وقضية الم المساكن واألراضيإن قضية الحقوق في 

وأفراد أسرهم. فكل شخص تصدر المعتقلين تشريعات مكافحة اإلرهاب واألمن الوطني الموصوفة أعاله تأثيراً كبيراً على 

أو المحكمة  محكمة مكافحة اإلرهابمن قبل ضده اتهامات 

حتى لو حوكم غيابياً أو لم تصدر  ،العسكرية أو الميدانية

بحقه إدانة، معّرض لمصادرة ممتلكاته من قبل الدولة 

حيث تتعمد أجهزة األمن  .الحقوق المدنيةوتجريده من 

شارة إسماء هؤالء األفراد كأأمنية على ‘ عالمة’وضع 

لحرمانهم من حقوقعم المدنية ولمنعهم من تنفيذ أية عمليات 

ل دون موافقة أمنية مسبقة، مما يتيح نقل الملكية في المستقب

للسلطات الحكومية مصادرة ممتلكاتهم. تشمل تلك العالمة 

من تم توقيفهم للتحقيق في األفرع األمنية  أيضا األمنية

تم اإلفراج عنهم دون تحويلهم إلى القضاء.  حتى لو

سوريا ويبقى تحت الرقابة معرضا لمضايقات باإلضافة إلى ذلك، يتعرض الشخص المفرج عنه إلى المنع من السفر إلى خارج 

                                                           
14 ara.pdf-KurdsinSyria-ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/SY/KIShttps://lib. 
15 -remain-46000-citizenship-deprived-kurds-syrian-19000-rhttps://aawsat.com/english/home/article/1393276/ove

stateless 
لمساكن: الكفاح من أجل استعادة ا’انتهاكات الحقوق في المساكن واألراضي والممتلكات في عفرين بسوريا، في تقرير  –‘ ما عدنا نملك شيئاً ’ 16

 (.2019، مؤسسة فريدريك إيبيرت )‘حقوق عادلة اجتماعياً في المساكن واألراضي والممتلكات في سوريا والعراق وليبيا
arab-https://reliefweb.int/map/syrian-، 2019ديسمبر/ كانون األول  11لألمم المتحدة، تحديث مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع  17

2019-december-11-displacement-riasy-east-north-republic-arab-republic/syrian. 

كل شخص تصدر ضده اتهامات من قبل محكمة  
انية، مكافحة اإلرهاب أو المحكمة العسكرية أو الميد
حتى لو حوكم غيابياً أو لم تصدر بحقه إدانة، 

ه معّرض لمصادرة ممتلكاته من قبل الدولة وتجريد

 .من الحقوق المدنية

https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/SY/KIS-KurdsinSyria-ara.pdf
https://aawsat.com/english/home/article/1393276/over-19000-syrian-kurds-deprived-citizenship-46000-remain-stateless
https://aawsat.com/english/home/article/1393276/over-19000-syrian-kurds-deprived-citizenship-46000-remain-stateless
https://aawsat.com/english/home/article/1393276/over-19000-syrian-kurds-deprived-citizenship-46000-remain-stateless
https://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-north-east-syria-displacement-11-december-2019
https://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-north-east-syria-displacement-11-december-2019
https://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-north-east-syria-displacement-11-december-2019
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ماليين شخص  3، تؤثر هذه المسألة على ب غير نظامية. ومن الجدير بالذكراألمن. وهذا ما يدفع العديدين لمغادرة البلد بأسالي

  18مطلوب القبض عليهم لدى السلطات، حسبما تفيد التقارير.

 

الساعين لمعرفة مصير أحبائهم لمدة سنوات في سعيهم هذا. ومن بين التبعات  عادة ما يعاني أفراد عائالت المفقودين والمختفين

الثانوية لعدم معرفة مصير المفقودين والمختفين هو أن أفراد األسرة نادراً ما يتمكنون من الحصول على شهادة وفاة أو وثيقة 

، مما يفاقم هاتأجيرها أو بيعها أو االستفادة من مؤقتة بديلة، مما يجعل من المستحيل عليهم الحصول على الممتلكات باإلرث أو

ووفقاً لتقارير إعالمية وما أفاد به ناشطون، فإن المختفين قسراً معرضون  التأثير االقتصادي الناجم عن اختفاء األشخاص.

. ئين معهمبصفة خاصة لفقدان أمالكهم من خالل قيام جهات إجرامية بتزوير سجالت الملكية ثم بيعها بسرعة إلى متواط

مرتين وإن كانت عملية البيع  ال تم بيعهبحقه في ملكية عقار في ح ، يفقد المالك األصلي حق المطالبةفبحسب القانون السوري

أو المختفين أو المفقودين وأفراد عائالتهم  عتقلينمن الم 100,000ذا أصبحت حقوق الملكية ألكثر من كوه 19.األولى مزورة

 20المعارضين السياسيين من ممتلكاتهم.الناشطين ومهددة بموجب هذا النظام الموضوع لسلب 

 

 الالجئون الفلسطينيون في سوريا
 

تأثراً ، 1967و  1948تأثر الالجئون الفلسطينيون الذين وفدوا إلى سوريا في موجات متعاقبة، وخصوصاً بعد حربي عامي 

ً لدى األونروا في سوريا، وظل منهم  552,000وثمة  شديداً بالنزاع. في سوريا  438,000الجئ فلسطيني مسجل رسميا

منهم فروا إلى البلدان المجاورة وإلى  114,000ر معظمهم داخل سوريا مرة واحدة على األقل، ويُقدّر أن لغاية اآلن. وقد ُهجّ 

ورغم أن إمكانية الالجئين الفلسطينيين في التمتع بحقوق الملكية ظلت تقليدياً أفضل منها مقارنة مع البلدان األخرى  21أوروبا.

في المنطقة، إال أنهم ظلوا يواجهود قيوداً بالمقارنة مع المواطنين السوريين. ويحق لالجئ الفلسطيني أن يمتلك شقة سكنية 

ً امتالك شقق إضافية أوواحدة بشرط أن يكون متزوجاً. وبوس أراٍض زراعية بشرط تسجيل صكوك الملكية لدى  عه أيضا

، مما يضعف قدرتهم على استعادة األمالك في حالة مصادرتها أو لدى المديرية العامة للمصالح العقاريةكاتب العدل وليس 

 تدميرها.

 

ما يتعلق بحقوق الملكية. لقد كان مخيم اليرموك وتوضح حالة مخيم اليرموك في دمشق تعقيد وضع الالجئين الفلسطينيين في

وتم تفريغه من السكان بصفة شبه  2013أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا والمنطقة، وقد تعرض للحصار في عام 

ي تلك % من مبانيه مهدمة من قبل القوات السورية وحلفاءها. وف80، كان حوالي 2018تامة على امتداد النزاع. وبحلول عام 

)المشار إليه أعاله(، وتم تحديد الجزء القديم من مخيم اليرموك كجزء من منطقة  10السنة، أقرت السلطات القانون رقم 

المخيم مستأجرة من قبل  اولم تكن األرض التي أقيم عليه حضرية جديدة، مما عّرض السكان لخطر مصادرة ممتلكاتهم.

ولكنها مملوكة للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب، وهي هيئة تابعة للحكومة األونروا كما هي حال المخيمات األخرى، 

حيث ال يتاح لألونروا سوى توفير خدمات للسكان ولكن ليس ‘ غير رسمي’السورية، مما يعني أن مخيم اليرموك هو مخيم 

لدى المديرية ة لدى كاتب العدل فقط، وليس إن معظم عقود الملكية التابعة للسكان مسجل االنخراط في جهود إعادة اإلعمار.

واألراضي والممتلكات مخّزنة  المساكن. وفقاً لناشطين محليين، كانت الوثائق المرتبطة بالحقوق في العامة للمصالح العقارية

خاص  ن إلى تصريح. ويحتاج السكان السابقو2013عام  تضرر أثناء القصف في بدايات الذيفي مبنى محكمة مخيم اليرموك 

شخص من العودة إلى المخيم  1,700ويضطرون لدفع رشاوى للوصول إلى المخيم لتفحص حالة ممتلكاتهم. ولم يتمكن سوى 

ومن المحتم أن تؤدي  22لغاية اآلن، وتمكن معظمهم من ذلك عبر عالقاتهم بالنظام أو مع الفصائل الفلسطينية المرتبطة به.

 23أثناء أية جهود الستعادة الحقوق في المستقبل. هذه التحديات إلى تعقيد إثبات الملكية

 
 

 

                                                           
مليون شخص، ويُزعم أنه  2.5قاعدة بيانات تحتوي على  2018، في مارس/ آذار ‘زمان الوصل’نشر الموقع اإللكتروني اإلخباري السوري،  18

اإلجبارية، وثمة اعتقاد بأنه يوجد تم تسريبها من قوائم المطلوب عليهم من النظام؛ وكان معظم األشخاص مطلوبين لتهربهم من الخدمة العسكرية 
 https://en.zamanalwsl.net/news/article/33862/قوائم أخرى بأسماء المطلوب القبض عليهم. انظر 

 .https://www.enabbaladi.net/archives/43236; sy.org/ar/1229/-ps://stjhttانظر على سبيل المثال،  19
شخص، ومعظمهم لدى الحكومة  100,000وفقاً لألمم المتحدة، "يزيد عدد المحتجزين والمختطفين والمختفين والمفقودين لغاية اآلن عن  20

general-secretary-under-syria-persons-missing-and-detainees-briefing-council-https://dppa.un.org/en/security-". السورية
rosemary  

21 work/syria-we-https://www.unrwa.org/where 
 مقابلة مع موظف سابق في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 22
23 -justice.org/ar/news_views/views/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-https://pro
-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1.html-D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85% 

https://en.zamanalwsl.net/news/article/33862/
https://www.enabbaladi.net/archives/43236
https://stj-sy.org/ar/1229/
https://stj-sy.org/ar/1229/
https://dppa.un.org/en/security-council-briefing-detainees-and-missing-persons-syria-under-secretary-general-rosemary
https://dppa.un.org/en/security-council-briefing-detainees-and-missing-persons-syria-under-secretary-general-rosemary
https://dppa.un.org/en/security-council-briefing-detainees-and-missing-persons-syria-under-secretary-general-rosemary
https://www.unrwa.org/where-we-work/syria
https://pro-justice.org/ar/news_views/views/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1.html
https://pro-justice.org/ar/news_views/views/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1.html
https://pro-justice.org/ar/news_views/views/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1.html
https://pro-justice.org/ar/news_views/views/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1.html
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 النساء يواجهن عقبات إضافية
 

، وقد تفاقمت هذه التحديات 2011األراضي والممتلكات قبل عام و المساكنالنساء تحديات في مجال الحقوق في  لقد واجهت

وذلك  –% وفقاً ألبحاث المجلس النرويجي لالجئين 4وتبلغ  –من جراء النزاع. فهناك أمالك قليلة جداً مسجلة بأسماء نساء 

وعندما يُقتل ذكر  24نساء.بسبب التقاليد واألعراف األبوية إضافة إلى قوانين األحوال الشخصية واإلرث التي تمييز ضد ال

يملك عقاراً أو يُختطف أو يصبح في عداد المفقودين، تواجه اإلناث من أفراد األسرة عقبات عديدة في الوصول إلى العقار. 

فمثالً، عادة ما يطلب أهل الزوج من الزوجة التنازل عن 

 25حقوقها إذ ال يعترفون بحقها في ملكية العقار.

 

رات إلى الوثائق الضرورية المهجّ عادة ما تفتقر النساء 

للمطالبة بحقوقهن، من قبيل شهادة الوفاة أو عقد الزواج 

الالزم للمطالبة بالميراث. وقد يكون ذلك ناتجاً عن تدمير 

الوثائق الرسمية أو ضياعها أو مصادرتها، أو ألن الوثائق 

المتعلقة بالوالدات وحاالت الزواج والطالق والوصاية 

خاضعة لسيطرة في المناطق ال لصادرةاعلى األطفال 

بها في المناطق الخاضعة  المعارضة غير معترف

ويُعد الفقر عامالً رئيسياً في تحديد ما إذا كان بوسع المرأة الحصول على وثائق قانونية، إذ غالباً ما تكون  26لسيطرة النظام.

رات قسراً من المناطق التي حوصرت سابقاً فئة مستضعفة هذه العملية مكلفة وال تتم دون دفع رشاوى. وتُعتبر النساء المهجّ 

تلوا أو بصفة خاصة، إذ أن العديد منهن يملكن وثائق غير معترف بها للزواج ووالدة األطفال، وكثيراً ما يكون األزواج قد قُ 

في لبنان مع رجال ‘ ساء اآلنالن’ن من المقابالت التي أجرتها المنظمة غير الحكومية تبيّ أو اختفوا. عالوة على ذلك،  عتقلواا

واألراضي والممتلكات، وال يعرفون المخاطر المتعلقة بعدم امتالك  المساكنونساء أن معظمهم "ال يدركون حقوقهم في 

 27الوثائق المالئمة إلثبات ملكيتهم".

 
 إعادة اإلعمار وحقوق الملكية

 

والممتلكات، ظلت الجهات الفاعلة الدولية  المساكن واألراضيفي في هذا السياق من االنتهاكات الواسعة النطاق للحقوق 

مترددة في االنخراط في إعادة اإلعمار في سوريا بسبب المخاوف من التواطؤ في االنتهاكات المستمرة للقانون الدولي. أما 

ندما يكون االنتقال السياسي الموقف الرسمي لالتحاد األوروبي فهو أنه "سيكون جاهزاً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط ع

العام والحقيقي والشامل للجميع قيد التنفيذ الفعلي والثابت، وبناء على تفاوض بين أطراف النزاع السوري واستناداً إلى قرار 

". كما أن االتحاد األوروبي لن "ينخرط في 2012( وبيان جنيف لعام 2015) 2254مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

إضافة إلى ذلك، فرض  28".الديمغرافيةالمبكر/ إرساء االستقرار في أي جزء من سوريا إذا كان يدعم الهندسة  التعافي جهود

دسة الديمغرافية. فعلى سبيل على الجهات التي تستفيد من عمليات إعادة اإلعمار المرتبطة بالهن عقوبات االتحاد األوروبي

منخرطين في مشروع من العقوبات على سامر فوز وآخرين  2019المثال، فرض االتحاد األوروبي في يناير/ كانون الثاني 

التي أقيمت فيها الرازي بساتين  دة في دمشق والذي سيقام على أراضي، وهو أحد المناطق الحضرية الجديسيتي ماروتا

من "دعم نظام يجنون أرباح األوروبي، فإن سامر فوز وآخرين  دامتداد العقود الماضية. ووفقاً لالتحاعلى  عشوائيةمساكن 

 29األسد ومصالحه، بما في ذلك من خالل استخدام أمالك مصادرة".

 

وإعادة التأهيل التي تم تنفيذها في مناطق جرى فيها تهجير قسري تتضمن التعافي المبكر ومع ذلك، فإن العديد من مبادرات 

والممتلكات. فعلى سبيل المثال، يمكن لجهود إزالة األنقاض  في المساكن واألراضيتهديداً بأن تساهم في االنتهاكات للحقوق 

. وتنطوي جهود إعادة العشوائيةفي المناطق  عدادات المياه والكهرباء، والتي تُعتبر وسيلة إلثبات السكن مثلأن تدمر األدلة، 

)والذي يمثل جريمة دولية(  على نطاق واسعاإلعمار على إشكاالت في هذا السياق الذي يتسم بالنقل السكاني القسري 

                                                           
، المشروع البحثي حول التوثيق المدني والحقوق في المساكن واألراضي والممتلكات لالجئين 2016لس النرويجي لالجئين، مايو/ أيار المج 24

ايو/ السوريين: قاعدة بيانات. اقتبست في مذكرة إيجاز للمجلس النرويجي لالجئين: ملكية المساكن واألراضي في الجمهورية العربية السورية، م

 republic.pdf-arab-syrian-the-in-hlp-property-and-land-https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing، 1620أيار 
، 21الحركة السياسية النسوية السورية، "استحالة العودة في ظل حكم النظام الحالي ودون تفعيل تحّول سياسي"، ص.  25

Kd/viewhttps://drive.google.com/file/d/1BIiMzZaMv1F34rwOdgQ3RGbZTQS2mt 
 https://drive.google.com/file/d/1BIiMzZaMv1F34rwOdgQ3RGbZTQS2mtKd/view، 21-20المرجع السابق، ص.  26
 بين القانون الدولي وتجارب النساء السوريات الالجئات في لبنان".‘: الطوعية’، ورقة سياسات غير منشورة، "العودة ‘النساء اآلن’منظمة  27
ument/SThttp://data.consilium.europa.eu/doc/doc-، 2018أبريل/ نيسان  16استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية الصادرة في  28

INIT/en/pdf-2018-7956 
29 content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0087&from=EN-lex.europa.eu/legal-https://eur 

ي تُعتبر النساء المهّجرات قسراً من المناطق الت
حوصرت سابقاً فئة مستضعفة بصفة خاصة، إذ أن 

 العديد منهن يملكن وثائق غير معترف بها للزواج
تلوا أو ووالدة األطفال، وكثيراً ما يكون األزواج قد قُ 

 .أو اختفوا اعتقلوا

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing-land-and-property-hlp-in-the-syrian-arab-republic.pdf
https://drive.google.com/file/d/1BIiMzZaMv1F34rwOdgQ3RGbZTQS2mtKd/view
https://drive.google.com/file/d/1BIiMzZaMv1F34rwOdgQ3RGbZTQS2mtKd/view
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7956-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7956-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7956-2018-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0087&from=EN
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والممتلكات،  في المساكن واألراضيواالنتهاكات للحقوق 

ويجب على منفذي البرامج اإلنسانية في المناطق التي 

حدثت فيها مثل هذه االنتهاكات أن يتحملوا المسؤولية عن 

 كن واألراضيفي المساالتأثير المحتمل على الحقوق 

قوا العناية الواجبة من خالل ضمان والممتلكات، وأن يطبّ 

إثبات الحقوق أو عدم تدمير األدلة على حدوث جرائم أو 

 إلحاق الضرر بها.

 

 دروس مستفادة من نزاعات أخرى
 

واستعادتها وجبر الضرر. ثمة عدة بلدان خرجت من فترات نزاع أو قمع طّورت آليات للتعامل مع المنازعات على الملكية 

ورغم أنه ال يمكن استيراد نماذج خارجية وتطبيقها بصفة متكاملة، إال أنه يوجد عدة أمثلة توفر بعض الدروس ذات الصلة 

 بسوريا.
 

  ،في البوسنة والهرسك، عمدت جماعات محلية من الناس المهجرين من جميع الفئات اإلثنية الرئيسية )البوسنيين

أصل صربي، والبوسنيين من أصل كرواتي( إلى ضم قواها إلقامة اتحاد يمثل مليون شخص مهّجر، والبوسنيين من 

 في المساكن واألراضيوهو اتحاد العودة وإعادة اإلدماج المستدامين. وحشد هذا االتحاد ضغطاً سياسياً لدعم الحقوق 

ر هذا المثال أنه بوسع الالجئين والممتلكات بعد انتهاء النزاع، وحشد تأييد الهيئات المحلية والوطنية والدولية. ويُظه  

 30العمليات السياسية إذا ما قاموا بتنظيم أنفسهم بأعداد كبيرة. التأثير علىوالمهجرين ضمان 
 

  حق العودة لالجئين  1948المتحدة الصادر في سنة  مجلس األمن التابع لألمم 194وفي فلسطين، أكد القرار رقم

وأسس لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة والخاصة بفلسطين، وهي مكلفة بتيسير جبر الضرر وإعادة التوطين 

ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن عدداً قليالً جداً من الفلسطينيين تمكنوا من العودة.  31وإعادة التأهيل والتعويض لالجئين.

ويتمثل الدرس الرئيسي من التجربة الفلسطينية أنه كلما طال الوقت كلما زادت صعوبة ضمان العدالة لضحايا 

هي بالضبط االستراتيجة التي يعتمدها نظام األسد في اللعب والممتلكات؛ و في المساكن واألراضيانتهاكات الحقوق 

 32.على محور الوقت
 

  ّشخص من جراء النزاع بين الميليشات الكولومبية والجيش الوطني منذ ماليين  8د حوالي وفي كولومبيا، تشر

إلى  2011أواسط عقد الستينات من القرن الماضي. ويهدف قانون الضحايا واستعادة الممتلكات الصادر في عام 

بعد مرور  سنوات، ولكن 10تمكين المهّجرين من العودة إلى أراضيهم أو منحهم أراٍض بديلة أو تعويضاً مالياً خالل 

% من المهجرين من استعادة أراضيهم أو الحصول على 6-5ثماني سنوات على إقرار القانون لم يتمكن سوى 

معظم السجالت الرسمية للملكية، في أن يأخذوا  عو السياسات في العاصمة، حيث توجدصان وفشل تعويضات.

حين أدى العدد الهائل من الحاالت المؤهلة بموجب  للملكية في المناطق النائية، في البنى الغير الرسميةباالعتبار 

بنى القانون إلى إرهاق قدرة النظام بشدة. وهذا يُظهر بأنه يتعين على خطط جبر الضرر أن تعالج على نحو كاٍف 

 غير الرسمية أو الجماعية، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ هذه الخطط.الالملكية 

 

 التعامل مع هذه القضية
، مما فاقم االنتهاكات التي 2011منذ عام ممنهجة والممتلكات في سوريا تُنتهك بصفة  في المساكن واألراضيظلت الحقوق 

لغاية ووالممتلكات غائبة إلى حد بعيد  في المساكن واألراضيكانت تجري قبل اندالع النزاع. ومع ذلك، ظلت أزمة الحقوق 

والمفقودين، على ماليين السوريين، لذا فإن من  عتقلينقضية الم غرار اآلن من العمليات السياسية. تؤثر هذه القضية، وعلى

الجوهري التعامل مع هذه القضية في أي عمليات واتفاقيات سياسية. ثمة حاجة ألن يبذل صانعو السياسات والمجتمع المدني 

مجتمعات المحلية المتأثرة ال إلشراكعمليات، وأن يطوروا آليات هذا الموضوع في هذه الشمل والضحايا جهوداً لضمان 

  والممتلكات. في المساكن واألراضيوالضحايا في تطوير وتنفيذ اإلجراءات الرامية لمعالجة االنتهاكات للحقوق 

 

                                                           
فية التي تم التعامل من خاللها مع الحقوق في المساكن واألراضي والممتلكات في البوسنة، يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول الكي 30

في المرجع: "الحق في المساكن واستعادة الممتلكات في البوسنة والهرسك. حالة دراسية"، 
01.pdf-E-http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/Working_Papers/WP 

، في التقرير الذي أعده تيري ريمبيل لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة والخاصة بفلسطينيمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول  31

(Terry Rempelبعنوان "لجنة التوفيق التابعة لألمم المت ) ،"حدة والخاصة بفلسطين، الحماية والحل الدائم لالجئين الفلسطينيين
No.5.pdf-briefs/Brief-and-http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins 

 نتظار السورية: السياسية الخارجية تحت نظام األسد األب واألسد االبن"، إعداد بينت شيلر."الحكمة من لعبة اال 32

التأهيل  العديد من مبادرات التعافي المبكر وإعادة إنّ  
 التي تم تنفيذها في مناطق جرى فيها تهجير قسري

في  يداً بأن تساهم في االنتهاكات للحقوقتتضمن تهد

 .المساكن واألراضي والممتلكات

http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/Working_Papers/WP-E-01.pdf
http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.5.pdf
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واألراضي والممتلكات في سوريا دون تسوية سياسية  المساكنحل شامل ألزمة إلى ومن ناحية واقعية، ال يمكن التوصل 

نتقالية. ومن دون مثل هذه العملية، ستظل هذه االنتهاكات دون معالجة واسعة النطاق للنزاع تترافق مع عملية جدية للعدالة اال

والالجئون من العودة النازحون واألراضي والممتلكات، لن يتمكن  المساكنلم تتم تسوية أزمة مما سيخلق تظلمات جديدة. وإذا 

بأمان، كما ستواجه عمليات المصالحة في المناطق المتأثرة 

السالم المستدام ويزيد  إرساء ندوعقبات كبيرة، مما يحول 

 أرجحية نشوب نزاع مستقبلي.

 

ولألسف، يبدو النظام وحلفاؤه عازمين على توطيد 

سيطرتهم على السلطة رغم استمرار النزاع العنيف في 

أجزاء من البلد، ومن غير المرجح أن يقبل أي حل شامل 

يتحدى  والذي قد واألراضي والممتلكات المساكنألزمة 

عن األزمة والتي يعتمد عليها  الناشئة التحوالت الديمغرافية

جهات فاعلة أخرى ساهمت كما  النظام لفرض سيطرته.

 في المساكن واألراضيالحقوق  تنتهكبالقيام بأفعال 

، شمال سورياوالتي قادت عمليات عسكرية في  السورية المرتبطة بهاتركيا والجماعات المسلحة  يتضمن ذلكوالممتلكات، 

انتهاكات  إليهايضاف الهجمات الجارية من قبل الجيش السوري والقوات الروسية في محافظة إدلب،  ويتضمن ذلك أيضا

مما يهدد بتطبيق ، 33اإلدارة الذاتية، المدعومة من الواليات المتحدة األميركية، في حرق وتهجير قرى كاملة ذو أغلبية عربية

 تتصرف هذه الجهات بإفالت تام من العقاب وليس لديها سوى حوافز ضئيلة لتغيير سلوكها. ثني.هندسة ديمغرافية ذات بعد إ

والممتلكات وإلى أقصى حد  في المساكن واألراضيلذا يجب على المجتمع الدولي تطبيق إجراءات مؤقتة لضمان الحقوق 

 صفحة غير المؤاتي.الممكن ضمن السياق السياسي الحالي 

 

 مدني واألمم المتحدة والجهود الدولية األخرىجهود المجتمع ال
 

رغم التحديات الماثلة ضمن هذا السياق، ما انفكت منظمات المجتمع المدني السورية والدولية تمهد الظروف الالزمة حتى 

فيها منظمات تسوية شاملة بما في ذلك إجراءات للعدالة االنتقالية. ويعكف بعض هذه المنظمات، بما إلى يحين الوقت للتوصل 

والممتلكات؛ والمحافظة على السجالت  في المساكن واألراضي، على توثيق االنتهاكات للحقوق ه الوثيقةساهمت في هذ

في الستخدامها في العمليات المقبلة الستعادة الممتكالت وجبر الضرر، وإنتاج معارف وأبحاث جديدة في مجال الحقوق 

التدخالت السياسية المستقبلية؛ والمطالبة بتحقيق العدالة واالنتصاف؛ وتثقيف  والممتلكات لتوجيه المساكن واألراضي

والممتلكات؛ وتيسير الوصول إلى الوثائق المدنية الضرورية إلثبات ملكية  في المساكن واألراضيالسوريين بشأن حقوقهم 

 العقارات. ومن بين مبادرات المجتمع المدني السوري والدولي، ما يلي:
 

  34.خيارات استرداد الملكية في سوريا ما بعد النزاعبحثاً بشأن  المركز السوري للعدالة والمساءلةأجرى 

  بالتعاون مع منظمة السالم ) شبكة سوريا القانونيةأجرتPAX ً في لحقوق نتهاك احول اإلطار القانوني ال ( بحثا

 35والممتلكات في سوريا. المساكن واألراضي

  على المحافظة على سجالت الملكية في  المحامين السوريين األحرار تجمع و اليوم التاليتضافرت جهود منظمة

ً لسيطرة المعارضة أو خضعت لسيطرتها سابقاً، تم ذلك باالشتراك مع رابطة السالم  36المناطق الخاضعة حاليا

 .والعدالة والتوثيق

 ي أيضا بالشراكة مع رابطة السالم والعدالة والتوثيق على إصدار دراسة للمشكلة العقارية في عملت اليوم التال

كما دعمت جهود الباحثة السورية المستقلة لمى قنوت " العدالة االنتقالية الحساسة للجندر في  37.سوريا وتداعياتها

 .38سورية" الذي يتضمن مبحث خاص عن الملكية

  برامج تعليمية حول حقوق اإلنسان في سياق جهود إعادة اإلعمار. البرنامج السوري للتطوير القانونييدير 

                                                           
33  /https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2503/2015/en عن  نذهب إليه"" لم يكن لنا مكان آخر تقرير األمنيستي

 عمليات هدم المنازل في شمال سوريا.النزوح القسري و
34 Restitution.pdf-content/uploads/Property-http://syriaaccountability.org/wp 
35 pax.pdf-brief-policy-obstacles-https://www.paxvoorvrede.nl/media/files/legal 
36 -http://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/e, citizens-syrian-rights-voices/safeguarding-ps://iwpr.net/globalhtt

lawyers 
37 -the-and-syria-in-laws-property-to-relating-research/problems-&-sy.org/en/content/228/653/reports-https://tda

rights-ownership-for-ramifications 
38  sy.org/uploads/reports/pdf/lgXQrRBfGpviUIVT5OuSQqd3sIuWi1oNZNOZog5R.pdf-https://tda 

إذا لم تتم تسوية أزمة المساكن واألراضي  
والممتلكات، لن يتمكن النازحون والالجئون من 

في العودة بأمان، كما ستواجه عمليات المصالحة 
 نالمناطق المتأثرة عقبات كبيرة، مما يحول دو

ع إرساء السالم المستدام ويزيد أرجحية نشوب نزا

 .مستقبلي

https://syriaaccountability.org/
https://syriaaccountability.org/
https://www.syrialegalnetwork.nl/
https://www.syrialegalnetwork.nl/
https://www.paxforpeace.nl/
https://tda-sy.org/en
https://tda-sy.org/en
https://www.facebook.com/pg/FSLA.ORG/about/
https://www.syrianldp.com/
https://www.syrianldp.com/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2503/2015/en/
http://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/Property-Restitution.pdf
https://www.paxvoorvrede.nl/media/files/legal-obstacles-policy-brief-pax.pdf
http://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/e-lawyers
http://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/e-lawyers
https://iwpr.net/global-voices/safeguarding-rights-syrian-citizens
https://iwpr.net/global-voices/safeguarding-rights-syrian-citizens
https://tda-sy.org/en/content/228/653/reports-&-research/problems-relating-to-property-laws-in-syria-and-the-ramifications-for-ownership-rights
https://tda-sy.org/en/content/228/653/reports-&-research/problems-relating-to-property-laws-in-syria-and-the-ramifications-for-ownership-rights
https://tda-sy.org/en/content/228/653/reports-&-research/problems-relating-to-property-laws-in-syria-and-the-ramifications-for-ownership-rights
https://tda-sy.org/uploads/reports/pdf/lgXQrRBfGpviUIVT5OuSQqd3sIuWi1oNZNOZog5R.pdf
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  هها السوريون أبحاثاً مكثفة حول اإلسكان والتحديات األخرى التي يواج الرابطة السورية لكرامة المواطنأجرت

 39العائدون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة نظام األسد.

  وتناصر وضع حلول تحوّ  الحركة السياسية النسوية السوريةتُجري ً لية في مجال النوع االجتماعي لقضايا أبحاثا

 40والممتلكات. في المساكن واألراضيالتهجير، بما في ذلك الحقوق 

 في بأنشطة في مجال األبحاث والمناصرة والمساعدة القانونية بخصوص الحقوق  المجلس النرويجي لالجئين يقوم

 41والممتلكات في سوريا. المساكن واألراضي

 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مهمة جمع المعلومات من الالجئين حول ممتلكاتهم، وذلك الستخدام  تضمن واليةوت

بحفظ ملفات في لبنان حول وثائق  2017وقد بدأت المفوضية في عام  42جاد حلول دائمة في المستقبل.يهذه المعلومات في إ

المعلومات بشأن األشخاص المعنيين،  ثاإلجراءات القياسية لتحديالملكية التي بحوزة الالجئين السوريين، وذلك في إطار 

 ولكن المفوضية لم تقم بهذه المهمة في األردن. 

 

ألمم المتحدة ية انفسهم لدى األونروا وليس مفوضأازحين الى الدول المجاورة تسجيل يتوجب على الالجئين الفلسطينيين الن

عود سبب امتناع خارجها. وي سواء في سوريا أوحالياً بتحفيظ سجالتهم العقارية غير أن األونروا ال تقوم  لشؤون الالجئين؛

سؤولة عن هي الم  (GAPAR) الهيئة العامة لالجئين العرب الفلسطينيينسوريا الى كون  داخلعن القيام بذلك  األونروا

 اكنسجالت المسفضالً عن أن موضوع توثيق  ؛لفلسطينيين مما يمنع األونروا من إنشاء نظام موازا سجالت ممتلكات

ً  من أولويات األونرواليس  واألراضي والممتلكات ها من معالجة حقوق والية األونروا ال تمنعإن . في البلدان المجاورة حاليا

الفاعلة  جهاتالفي الضفة الغربية وقطاع غّزة. هذا وتتعاون األونروا مع وهو ما تقوم به  المساكن واألراضي والممتلكات

 نظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية داخل سوريا.ممثل  المساكن واألراضي والممتلكاتبحقوق  المعنية

 

فظة على سجالت يمثل دور مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في حماية حقوق الملكية لالجئين السوريين من خالل المحا

مة الملكية خطوة أولى مهمة وفي موضع ترحيب، ولكن يظل من الالزم بذل جهود إضافية عبر طرق أخرى نظراً لضخا

ساسية السياسية التي عاني من قلة الموارد(، ونظراً للحيتقوم بها المفوضية  ذيالحالي الالدور الوظيفي المهمة )ال سيما وأن 

عملية تستثني واألراضي والممتلكات في لبنان وسوريا، وألن هذه ال المساكنتنطوي عليها جهود المفوضية في توثيق سجالت 

 .أيضا الالجئين الفلسطينيين

 

والممتلكات  اضيفي المساكن واألرالعناية الواجبة بشأن قضايا الحقوق  وتعمل المنظمة الدولية للهجرة على إدماج إجراءات

انية للتعاون الدولي في عمليات إدارة المخيمات، إضافة إلى إدارة برانامج للمساعدة القانونية. وبالمثل، تعمل المؤسسة األلم

ي الحاالت فوالممتلكات عبر أنشطة التوعية، والبحث عن آليات بديلة للتوثيق  في المساكن واألراضيعلى قضايا الحقوق 

وق، وتجري أبحاثاً ذ أساليب جديدة تجريبية للمحافظة على هذه الحقالتي تكون وثائق التوثيق الرسمية مفقودة فيها، كما تنفّ 

 القانونيين.وللخبراء  وتنشئ شبكات تواصل

 

 التوصيات
 

المجال  للسوريين، وسيؤدي التأخير في هذا والممتلكات في المساكن واألراضيلضمان الحقوق  مستعجللتدخل ثمة حاجة 

. نحن نوصي بأن مستقبالً  يزيد صعوبة معالجتهاإلى تكريس العديد من التبعات السلبية الناجمة عن إهمال هذه المسألة، مما 

في سوريا  والممتلكات المساكن واألراضيلحماية الحقوق في  تتخذ الجهات الفاعلة من المجتمع الدولي الخطوات التالية

ت المؤقتة المطلوبة والمحافظة على اإلثباتات المتعلقة بمثل هذه الحقوق. ترّكز التوصيات التالية بصفة رئيسية على اإلجراءا

ضع في يتيح الوى أن إلوالمحافظة عليها في سوريا،  والممتلكات في المساكن واألراضيبصفة مستعجلة لضمان الحقوق 

 سوريا الوصول إلى حل شامل وعادل للمشكلة، بما في ذلك من خالل نُهج العدالة االنتقالية.
 

 

 

 

                                                           
39 /syrians-displaced-to-promises-assads-behind-reality-fear-and-repression-https://syacd.org/reports/vengeance 
40 -safe-ensure-to-roadmap-feminist-transition-political-without-return-no-http://syrianwomenpm.org/en/articles/69

-a-http://syrianwomenpm.org/en/articles/70; idps-and-geesrefu-of-return-sustainable-and-neutral-voluntary
transition-political-of-condition-the-with-syria-in-tionreconstruc-for-plan-feminist-comprehensive 

 republic.pdf-arab-syrian-the-in-hlp-property-and-land-https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housingمثالً:  41
42 hlp-property-and-land-https://emergency.unhcr.org/entry/214524/housing 

https://syacd.org/
https://syacd.org/
http://syrianwomenpm.org/en
http://syrianwomenpm.org/en
https://www.nrc.no/
https://www.nrc.no/
https://syacd.org/reports/vengeance-repression-and-fear-reality-behind-assads-promises-to-displaced-syrians/
http://syrianwomenpm.org/en/articles/69-no-return-without-political-transition-feminist-roadmap-to-ensure-safe-voluntary-neutral-and-sustainable-return-of-refugees-and-idps
http://syrianwomenpm.org/en/articles/69-no-return-without-political-transition-feminist-roadmap-to-ensure-safe-voluntary-neutral-and-sustainable-return-of-refugees-and-idps
http://syrianwomenpm.org/en/articles/69-no-return-without-political-transition-feminist-roadmap-to-ensure-safe-voluntary-neutral-and-sustainable-return-of-refugees-and-idps
http://syrianwomenpm.org/en/articles/70-a-comprehensive-feminist-plan-for-reconstruction-in-syria-with-the-condition-of-political-transition
http://syrianwomenpm.org/en/articles/70-a-comprehensive-feminist-plan-for-reconstruction-in-syria-with-the-condition-of-political-transition
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing-land-and-property-hlp-in-the-syrian-arab-republic.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/214524/housing-land-and-property-hlp
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 المبادئ العامة

 حقوق  ميوأن تحتحوالً في مجال النوع االجتماعي،  أن تحققيجب أن تكون جميع هذه اإلجراءات شاملة للجميع، و

حددة التي يين واألكراد، ودون أن تقتصر عليهم(، وأن تراعي القضايا الماألقليات )بمن في ذلك حقوق الفلسطين

 .عتقلونيواجهها الم
 

 لك التي تمع منظمات المجتمع المدني السورية بما فيها  ، وإلى أقصى حد ممكن،يجب تنسيق جميع هذه اإلجراءات

 .تمثل المجتمعات المحلية المتأثرة

 

 والممتلكات وتسجيلها والمحافظة عليها المساكن واألراضيتوثيق الحقوق في 

  ة الدولية، لتوثيق ل أن تكون تحت مظلة األمم المتحدة، وبدعم من الجهات المانحآلية دولية مستقلة، ويُفضّ  إنشاءيجب

ات والممتلك في المساكن واألراضيوغيرها من الحقوق  الملكيةالمطالبات باألمالك، وجمع اإلثباتات على 

سجلة، واإلعداد غير مالباألراضي المرتبطة أو  مناطق العشوائيةوالمحافظة عليها، بما في ذلك، الحقوق المتعلقة بال

 ت:من أشكال جبر الضرر. ويجب على هذه اآلليا بما في ذلك استعادة األمالك وغير ذلكالعدالة،  تحقيقل

o سوريا،داخل الموجودة  أن تعمل بصفة مستقلة عن وكاالت األمم المتحدة 

o   ن عنها على نطاق واسع وأن يكون الوصول إليها متاحاً أمام من يحتاجها،أن يُعل 

o ،أن تتمتع بالتمويل والموارد الضرورية لتنفيذ والياتها 

o  راضيفي المساكن واألأن تدمج قواعد البيانات المتوفرة التي تحتوي على معلومات متعلقة بالحقوق 

 والممتلكات،

o  بالحقوق في الملكية لألفراد المفقودين والمختفين والذين لم يتحدد مصيرهم، وحقوق ً أن تولي اهتماما

أقاربهم، وذلك من خالل توثيق مطالبهم باألمالك بغية ضمان حقوقهم في الملكية حتى استكمال التحقيقات 

 43ع المعايير الدولية.مبشأن مصيرهم، وبما يتماشى 
 

 المبكر التعافي ود يجب على الجهات الفاعلة الدولية، بما فيها وكاالت األمم المتحدة المنخرطة في أنشطة إنسانية وجه

لمساكن افي أو أي نوع آخر من العمليات في سوريا، أن تمتنع عن أي أنشطة قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالحقوق 

بالعناية الواجبة  بيل النقل القسري للسكان. ويجب عليها االلتزاموالممتلكات أو باألدلة على الجرائم من ق واألراضي

ومن ا. الجرائم الدولية أو تصبح متورطة فيهاستمرار قبل الشروع بأية برامج، بغية ضمان أنها لن تسهم في 

تحليل رة، والضروري وضع استراتيجيات تالئم السياقات المحلية، وإجراء استشارات مع المجتمعات المحلية المتأث

 المخاطر.
 

 عناية الواجبة يجب على هيئات القطاع الخاص، بمن فيها الشركات اإلنشائية الدولية أو المقاولون، أن يلتزموا بال

ض واألمالك، والتي قد تصل في بع في المساكن واألراضيلضمان االمتناع عن أي أنشطة قد تنتهك الحقوق 

 الحاالت إلى درجة التواطؤ في جرائم دولية.

 

 تنسيق الجهود

  االت األمم والممتلكات، بمن فيها وك في المساكن واألراضييجب على الجهات الفاعلة التي تعمل في مجال الحقوق

 معنية.المتحدة والهيئات الحكومية الدولية والحكومات أن تعمل على تحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة ال
 

 س فريق والممتلكات أن تؤس في المساكن واألراضيعلق بالحقوق يجب على الجهات الفاعلة المنهمكة في جهود تت

 عمل لتنسيق األنشطة، وتجنب تكرار الجهود، ولتبادل المعلومات والبيانات.

 

 مشاركة المجتمعات المحلية المتأثرة وتوعيتها

  لكات في الممتو في المساكن واألراضييجب إشراك ممثلي المجتمعات المحلية المتأثرة وضحايا انتهاكات الحقوق

 واألراضي والممتلكات. المساكنالرامية إلى معالجة قضايا  األدواتوتصميم وتنفيذ العمليات 
 

  ما في ذلك بوالممتلكات،  في المساكن واألراضييجب على الجهات الفاعلة المنهمكة في الجهود المتعلقة بالحقوق

داخلياً، ومساعدتهم  والنازحينسوا وقتاً إضافياً وموارد إضافية للتوعية بهذه القضايا بين الالجئين المانحون، أن يكرّ 

للدعم  واألراضي والممتلكات، وتوفير تمويل بالمساكنفي الحصول على الوثائق المتعلقة بمطالباتهم الخاصة 

 القانوني ذي الصلة.
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 العملية السياسية

  يجب على مبعوث األمم المتحدة الخاص المعني بسوريا وعلى الدول األعضاء في األمم المتحدة التي ترعى عملية

والممتلكات في المحادثات  في المساكن واألراضيالسالم في جنيف، أن تضمن إشمال معالجة االنتهاكات للحقوق 

المفاوضات بشأن أي عملية أو اتفاقية سالم مستقبلية، الحالية والمستقبلية، وأن تشكل هذه الحقوق جزءاً أصيالً من 

 44وبما يتماشى مع مبادي بنهيرو المقبولة دولياً.
 

  ن مظالم تاريخية مللمجتمعات المحلية المتأثرة، بما في ذلك الجماعات التي عانت الفعالة إتاحة المشاركة والمشاورة

 بهذه الحقوق. لمحادثات الرامية إلى حل المشاكل المتعلقةوالممتلكات، في ا في المساكن واألراضيمتعلقة بالحقوق 
 

 جنيف، أن  يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول األعضاء في األمم المتحدة التي ترعى عملية السالم في

متلكات، والم في المساكن واألراضيتضغط على السلطات السورية لتعليق تنفيذ أي تشريعات قد تؤثر على الحقوق 

 السابقين والمختفين والمفقودين.والمعتقلين داخلياً والالجئين للنازحين بما في ذلك 

 

 المساءلة

 وق اإلنسان يجب على الهيئات الوطنية والدولية المنهمكة في جهود المساءلة عن الجرائم الخطيرة واإلساءات لحق

وريا، أن تجمع بشأن س التحقيق الدوليةاآللية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ولجنة  مثلالمرتبكة في سوريا، 

في لحقوق الذي يرتبط ارتكابه بانتهاكات لضطهاد األدلة بشأن أي جرائم من قبيل النقل القسري للسكان أو اال

 فيها(. تحقيقاتهاصلة والممتلكات، ويجب عليها التحقيق بشأن هذه الجرائم )أو موا المساكن واألراضي

 

 جهود الدعم من قبل المجتمع المدني السوري

  ق عملها على والممتلكات أن تنس في المساكن واألراضييجب على الجهات الفاعلة الدولية المنهمكة بقضايا الحقوق

ون تعاتبادل المعلومات والمعارف لضمان تطور عملية نحو أفضل مع منظمات المجتمع المدني السورية، وأن 

 منصف وباتجاهين.
 

  عمل في مجال تينبغي على الجهات المانحة أن تزيد الدعم المالي والمعرفي لمنظمات المجتمع المدني السورية التي

 واالستشارات والممتلكات، بما فيها التي تعمل على التوثيق، والتوعية، والمناصرة، في المساكن واألراضيالحقوق 

 القانونية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 -displaced-refugees-restitution-property-housing-https://www.unhcr.org/uk/protection/idps/50f94d849/principles

pinheiro.html-persons 

 لالستفسارات أو الحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ :

 إمبيونيتي ووتشمنظمة 

 maha.ghrer@impunitywatch.org(، موظفة في برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا، Maha Ghrerمها غرير ) -

(، موظفة في برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا، Frances Topham Smallwoodفرانسيس توبام سمولوود ) -

frances.smallwood@impunitywatch.org. 

 

 ( PAXمنظمة السالم )

 ،(، رئيسة برنامج الشرق األوسط )أوتريخت(Marjolein Wijninckxمارجولين وينينكس ) -

wijninckx@paxforpeace.nl 
 )نيويورك( roser@paxforpeace.nl(، ممثلة المنظمة لدى األمم المتحدة Brittany Roserبريتين روزر ) -

 )بروكسيل( ball@paxforpeace.nl(، ممثلة المنظمة لدى االتحاد األوروبي، Rosie Ballروزي بوول ) -

 
 

https://www.unhcr.org/uk/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html
https://www.unhcr.org/uk/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html
https://www.unhcr.org/uk/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html
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