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  مقدمة
  

يتناول هذا التقرير المبدئي االنتهاǁ المستمر الذǐ يتعرض لǊ العراقيون الùذين            
اجبروا على إخالƇ مناƨلهم أو تعرضوا للتùشريد أو نƨùع ملكيùتهم لمنùاƨلهم       
             ƻصاùبل االنتùس Ɣإلى جان Üمن ممتلكاتهم الشخصية ǁير ذلƹ وأراضيهم أو

 مùن األكùرادÜ     ٨٠Ü٠٠٠ الذين يضمون ما يƨيد عن       المقترحة لهؤالƇ الضحايا  
) أنفال(التركمانستان واǓشوريين وƹيرهم من ضحايا الحمالت الوحشية الملقبة         

وسياسات التحكم الديموƹرافي والضحايا الùذين تعرضùوا النتƨùاع منùاƨلهم            
     ƚالبع Ɣƨوجدير بالذكر أن تقديرات أعداد العراقيين      . وملكياتهم في ظل نظام ح

 واالحتاللÜ وتƨيد فùي الوقùت       ٢٠٠٣ن تم تشريدهم قد ارتفعت منذ حرƔ        الذي
ƭ1.الحالي عن مليون شخ   

  
 Ü بعد في أƹلƔ الحاالت    دهذǉ الخسائر لم يتحد   معالجة  قديم وسائل انتصاƻ ل   إن ت 

 العراقيùة  مفوضùية ال بƎنشاƇ  سلطة االئتالƻ المؤقتة  وعلى الرƹم من ذلǁ قامت      
همùة وإن كùان يùشوبها بعùض القيùود            لتùولي هùذǉ الم     لدعاوى الملكيùة  

                                                 
1      ÛŷلياƢالمشردين دا ƫاƢشǔالعالمي ل ƛال        : العراق"البرنامøن احتمøيد مƦعدم االستقرار المستمر ي

نøوƙمبر  /تشرين الƙاني /نوƙمبر/ تشرين الƙاني  ƈ ) "čďكƙر من مليون شƫƢ للتشرد الداƢلي      تعرض
čċċď(في Û:  

i/wcountries/nsf.idpsurvey/idpprojectdb/sites/org.idpproject.db.www://http
raq   



 التحالف الدولي للموئل                       –          شبكة حقوق األرض والسكن                  ٢ 

ويواجǊ هؤالƇ الذين تولوا مهمة اللجنة تحدياŹ يتمƛل في التƋكد من           . ƹير الظاهرة 
Ɣتحقيق العدالة ووضعها موضع التنفيذ في المستقبل القري .  

  
لقد تجمعت الخطوات البطيئة المتخذة بشƋن دعاوى التعويض وعمليات تهجيùر           

لتشكل جواŹ عاماŹ من    ) Ƈ الذين تعرضوا لها مباشرة    متضمنة هؤال (السكان الحالية   
 2.عدم االستقرار أكƛر من هذا الذǐ تسببت فيǊ حركات التمرد ذاتها حتùى اǓن             

 قد   العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالتعديالت مناسبة فƎن ƈليات     ƹياƔ  وفي ظل   
تخلق بالفعل مشكالت جديدة أو تصل إلى حلول ƹير مرضية بùشƋن نƨاعùات              

ديمة ومن ƛم تؤدǐ إلى المƨيد من التردǐ في الجهود المبذولة من أجل إعùادة               ق
  .إنشاƇ دولة العراق

  
 العراقيùة لùدعاوى     مفوضùية ال التساؤالت حول منهجية     طرƟيبدأ هذا التقرير ب   

لقد كان من المƋمول أن     .  في توƛيق حاالت رد الملكية والتعويض بالدولة       الملكية
ل وسائل عملية في تعويض الضحايا العراقيين عùن         تساهم هذǉ المبادرة من خال    

طريق تقديم الخبرة الطويلة التي اكتسبها التحالƻ الدولي للموئل وشبكة حقùوق            
وعلى وجǊ الخصوƭ قامت شبكة حقوق      . األرض والسكن الدولية المتخصصة   

األرض والسكن بتطبيق هذǉ اإلرشادات من خالل طاقم أدوات حقùوق األرض            
 تحديد ما إذا كانت معايير التعويض لدى اللجنة تùشتمل علùى             والسكن من أجل  

  . كافة حقوق األرض والسكن المكفولة للضحايا أم ال
  

 العراقية لùدعاوى    مفوضيةالمن الواضح أن تƋسيس      أصبح قصيرةوخالل فترة   
 قد أƹفل اإلشارة إلى ابسط المعايير لضمان حق اإلنùسان فùي الùسكن               الملكية

إلùى  . ت عبر عقود من المراقبة الدولية والتفسير القùانوني        المالئم والتي تطور  
جانƔ ذلǁ فƎن مؤسسي اللجنةÜ ويرأسها السفير األمريكي بول بريمرÜ لم يŃطبقوا            

تيمùور  / كوسùوفو /مƛل البوسنة (الدروس األساسية للحاالت المماƛلة في السابق       
   ). الشرقية

  
ول يتمƛل فùي الùشكل      األ :وحتى اǓن يمكن مالحظة مظهرين ƈخرين للتناقض      

القانوني والشرعيةÜ فحتى إذا افترضنا وجود سلطة قانونية محايدة مùن أجùل             
 والتƋكد من اتفاقهùا مùع القùانون         سلطة االئتالƻ المؤقتة  دراسة وجود ووظيفة    

وفي هذا اإلطار فƎùن  . الدولي فهي ال تƨال بحاجة إلى تطبيق االتفاقيات الملƨمة       
 وقت الحروƔ واالحتالل يتضمن اتفاقية وتùشريعات        الكيان القانوني الذǐ يحكم   

                                                 
2    Ûيوƙر جيني ماưنƈ"     Ûيةƽفشل لجنة الملكية العراČđĒÛďċċ    ارƤƆ Ƥمشرد من ƫƢش /ÛƧمطبعة " مار

 Ûسيةøøøøرنƻة الøøøøالوكالĎ ) بتمبرøøøøسčċċď ( تøøøøنترنǕا Ǎøøøøا علøøøøعهƽومو
5584925d6343ae679980/alldocsbyunid/nsf.rwb/int.iefwebrel.www://http

dec04002f6     رالøي الجنøاألمريك ǎلسان المسئول العسكر Ǎعل ƅما جا Ǎا المقال إلƤǉ يشير
باتست من ƈن  األƦمة الناجمة عن عمليات تشريد العراƽيين تعد ƈكبر األƦمات التøي               . Ƨ. جون ر 

    Ǎن          تواجه كتيبة المشاة األمريكية األولøردين مøرين والمتمƢǑتهديدات المقاتلين ا ǍطƢوالتي تت 
  ). المسلمين السنة في المناطق الملتهبة بشمال بƸداد
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 من هذا الكيان القانوني الناشƐ القوة المحتلùة مùن           ٤٣الهاǐ حيƚ تمنع المادة     
 تƨùعم  في حùين     Ü3تعديل القوانين والنظم القانونية األصلية في المناطق المحتلة       

مùن  يùر   Ü إنما تƺ  امومŅ أن النظم واللوائح التي تضعها ع      سلطة االئتالƻ المؤقتة  
قانوني التشريعي  ن ال أفضالŹ عن    . 4.تحل محلها القوانين والمؤسسات األصلية و   

 قد تجاهل بالفعل القانون العرفي القائم       مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   المؤسس ل 
 متضمناŹ تلǁ التي قد تſسهل من تعويض ورد ملكيùة           5وحل محل قوانين أخرى     

اللجنùة   ƨعمتù نفùسǊ   فùي الوقùت     و. من انتſهكت حقوقهم وانتƨعت ملكيùتهم     
االختصاƭ القانوني الكامل وتقوض كافة الخيارات األخرى ألصحاƔ الدعاوى         

  . الذين يسعون إلى أسس قانونية أكƛر مالƇمة لتحقيق العدالة
  

            ǐين ذوƛوùفيظهر في الشريحة المحدودة للضحايا المبح Üانيƛأما عن التناقض ال
Ü  العراقية لùدعاوى الملكيùة     مفوضيةال الخصائƭ الفريدة والذين شملتهم مهمة    

حيƚ اقتصرت اللجنة على دراسة واالعتراƻ بحاالت ضحايا االنتهاكات التùي           
  . ارتكبها حƔƨ البعƚ دون ƹيرهم

  

                                                 
 Čē والموƲøƽ عليهøا فøي الøǉاÛ          Ûǎ االتƻاƽية الرابعة المتعلقة بقواعد وƈعراف الحرƒ األرضية       3

ينøاير  /نون الøƙاني  كا/كانون األول / كانون األول  čđ ودƢلت حيƦ التنƻيƤ في      ƈČĔċĒكتوبر  /ƈيلول
ČĔČċ .    ÛƘالƙال ƅƦراضي دولة معادية     "ويتضمن الجƈ Ǎالمادة   "السلطة العسكرية عل ÛďĎ":  Ƙحي

ƈن سلطة القوة الشرعية تنسحƒ بالƻعل إلǍ المحتلÛ ومن ƙم فعليه اتƢاƤ كافة التدابير في نطøاق                 
كان وفøي نƧøƻ الوøƽت       سلطاته للمحافưة علǍ النưام العام واألمان والتƉكد من تحقيقه ƽدر اǕم          

            ŷاøا تمامøا لم يقم بمنعهƤالقوانين المعمول بها في الدولة إ Ǎة علưن   [". المحافƈ ةøưحǘو مøنرج
  .]الترجمة الواردة للنƬوƫ القانونية في Ƥǉا اƬǕدار ليست الترجمة الرسمية

 سلطة ǉي ƈدوات تقوم بتعريف المؤسسات والهيئøات الƢاøƬة بø           –التشريعات  "č  Û المرجƲ رƽم    4
 ǉي تعليمات ƈو توجيهات ملƦمة لǔشƢاƫ العراƽيين يترتƒø عليهøا      –األوامر  . االئتǘف المؤƽتة 

نتائƛ عقابية كما ƈن لها تƙƉير مباشر علǍ الطريقة التي يحكم بها العراƽيون متضمناƤ ŷلك إدøƢال                 
Ʊ عليه مøن     يمكن اǕطǘ  لسلطة االئتǘف المؤƽتة  التشريƲ األول   ". التعديǘت علǍ القانون العراƽي   

  ǘƢ: regulations#htm.index.regualtions/org.iraqcoalition.www://httpل
5  ǘل ŷم   وفقاƽيمية رưئحة التن Č   ف لسلطةǘاالئت     Ûاألول ƅƦالج Ûتةƽة    "المؤøتƽف المؤǘتøسلطة االئ Û

 بالøسلطة التøشريعية والقøضائية الƢالƬøة         سلطة االئøتǘف المؤƽتøة    تƢول   "Ď و   čادتين  الم
والضرورية لتحقيق ǉƈدافهاÛ بحيƘ تمارǇƤǉ Ƨ السلطات في إطار القرارات Ƥات العƽǘة والƬادرة             

. وƽوانين وƷƈراض الحøرČďēĎ) čċċĎ (   ƒعن مجلƧ األمن باألمم المتحدةÛ ومنها القرار رƽم         
  Ƨن يمارƈ ƒالسلطة المسئول في      يج ǇƤǉ   تةƽف المؤǘلك    ". سلطة االئتƤ ƒجان Ǎإل"    Ƨيøن رئƌøف

 مباشرة من ǘƢل القضاƅ علǍø       سلطة االئتǘف المؤƽتة  القيادة المركƦية األمريكية يجƈ ƒن يدعم       
األطراف المعادية والمحافưة علǍ األمن والتكامل اƽǕليمي للعراقÛ والبحƘ عن ƈسøلحة الøدمار              

الجƅƦø  . "ها والتƢلƫ منها والمساعدة بوجه عام في تحقيق سياسøات التحøالف           الشامل وتƉمين 
  Ûانيƙن    " القانون المطبق "الƈ Ǎعل ƫتستمر القوانين القائمة بالعراق من      "ينČđ  سانøل  / نيøابري
čċċĎ      Ʋنها ال تمنƈ Ƙتة   حيƽف المؤǘهم والقيام بواجباتهم وطالما ال        سلطة االئتƽبحقو Ʋمن التمت 

Û سلطة االئøتǘف المؤƽتøة    التشريعات القائمة ƈو Ʒيرǉا ƈو األوامر التي تƬدرǉا         تتعارض مƲ من    
                  ǌرøƢƈ شريعاتøل تǘƢ بطلت منƈ وƈ ǌرƢƉلها بǘو إحƈ يقافهاƌيام تلك السلطة بƽ لك فيما عداƤو

  :"تƬدرǉا المؤسسات الديمقراطية في العراق
thecoalitionpro1cpareg20030516/regulations/org.iraqcoalition.www://http

pdf.visionalauthority  
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كانت قوات التحالƻ المحتلة متعددة الجنسية من أهùم القùوى            Ǌنفسوفي الوقت   
 ٢٠٠٣.6ذ الƨƺو في    المؤدية إلى طرد السكان وإخالƇ المناƨل وهدمها مراراŹ من        

 وطبقتÜ باسùتخدام القùوات      سلطة االئتالƻ المؤقتة  ومن الناحية الرسمية سنت     
إخالƇ األشخاƭ الذين يحتلون المباني العامùة       ) "٦(متعددة الجنسيةÜ األمر رقم     

 7في ظل عدم وجود الضمانات التي يتطلبها القانون الدولي        "بصورة ƹير قانونية    
سùلطة   القانون األصلي للدولة التي تعمل فيهùا         ومرة أخرى دون الرجوع إلى    

 لùديها تùصريح     سلطة االئتالƻ المؤقتة  واألكƛر من ذلǁ أن     . االئتالƻ المؤقتة 
إن االنتهاكùات   . بالهدم المستمر لمناƨل المدنيين دون وجود ضرورة عùسكرية        

 مفوضùية الاألخرى التي يرتكبها االنتهاƨيون قد تم إƹفالها فùي إطùار مهمùة              
Ü فقد أعربت القوات متعددة الجنسية في كل مكان عùن           ة لدعاوى الملكية  العراقي

 9. والمحكمة الجنائية الدولية8تمتعها بالحصانة من المƛول أمام المحاكم العراقية
  

 لمجلس األمنÜ   ١٥١١ و   ١٤٨٣وعلى الرƹم من ذلÜǁ وكما أعترƻ القرار رقم         
 تلتƨم بتطبيùق تùشريعات      فƎن القوى األجنبية في العراق باعتبارها قوى محتلة       

ونظرŅا لما سببتǊ من حرمùان إنùسانيÜ فƎùن          . الهاǐ واتفاقيات جنيƻ األربع   
ات اإلخالƇ التي تتم على نطاق واسع والتدمير العابƚù للملكيùة ونقùل              مارسم

                                                 
 لقد تلقت شبكة حقوق األرض والسكن العديد من الشهادات التي ƈدلǍ بها ممƙلي المجتمƲ المøدني                 6

يها عن ممارسات القوات متعددة الجنسية في Ƥƽف مناƦل األسر العراƽيøة       بالعراق والتي يعربون ف   
وإحراƽها عقاباŷ ألƬحابها ƈو إǘƢئها وال يقتƬر Ƥǉا األمر فقط علǍ حƬار النجف والƻلوجة بøل                

لقد كانت التقارير متعددة ومتøسقة مƲø   . يمتد عبر مƢتلف مناطق الدولة علǍ مدار فترة االحتǘل   
تƻاƬيل لكل من الجنود األلمان والبولنديين والبريطانيين واألمريكøان الƤøين           بعضها البعض في ال   

إن نتøائƽ .   ǇƤøǉ ƛاموا بمƙل ǇƤǉ االنتهاكات لقانون الحروƒ والتƦامات حقوق اǕنøسان بøدولهم      
                 ǌشكاوøال Ʋøرف Ǎالضحايا إل Ʋم سوف تدفƙ يد من المعاناة ومنƦالم Ǎإل ǎالسلوكيات سوف تؤد

المحتلة وƤلك من Ʀاوية انتهاك حقوق األرض والسكن علǍ وجه الƬøƢوÛƫ            المبررة تجاǇ القوة    
                  ǎƤøام القديم والưل النư الضحايا في ƅؤالǉ Ǎعل علƻبال Ʋƽلم الواưال Ǎا األمر يضاف إلƤǉ نƈ بيد

  .ƽامت ƽوة االحتǘل بƌحǘله
افية باألمم المتحدة    للجنة المعنية بالحقوق االƽتƬادية واالجتماعية والƙق      Ē ينƫ التعليق العام رƽم      7

)ČĔĔĒ (      نهƈ Ǎعل ǎالقسر ƅǘƢǕو         "حول اƈ عن تشريد المواطنين ƅǘƢǕر عمليات اƻال تسƈ ƒيج
وحيƈ Ƙن ǉؤالƷ ƅير ƽادرين علǍ حماية ƈنƻسهم فيتعين علǍø           . تعرض حقوƽهم األƢرǌ لǘنتهاك   

تƉكøد مøن حƬøول      الدولة الطرف اتƢاƤ كافة التدابير المناسبة بǍƬƽƉ ما تسمƞ به مواردøǉا لل            
المتضررين علǍ البديل السكني المǘئم ƈو إعادة االستيطان ƈو الحƬول علǍ األراضøي المنتجøة               

  ). Čđالƻقرة " (بحسƒ الحالة
 سøلطة االئøتǘف المؤƽتøة    في حالة عدم النǉ ƫنا Ƭراحة فƉن كل من القوات متعددة الجنسية و 8

     ƈم وǉة ومواردƬاƢات األجنبية وممتلكاتهم الƙم        والبعøǉ دوليونøشارون الøولهم وكافة المستƬ
وضƲø  " للسلطة المؤƽتøة لǘحøتǘل       ČĒينƫ األمر   " محƬنون من اǕجراƅات القضائية العراƽية    

 العøراق والبعøƙات واألشƢøاƫ المحøددين         –القوات متعددة الجنسية    " السلطة المؤƽتة لǘحتǘل  
 ÛبالعراقčĒيرانƦيران/ حƦيونيو /حčċċď ƅƦالج Ûč Û"اƅجراǕيةاƽقرة "ت القانونية العراƻال ÛČ .  

 لمجلČďēĒ   Ƨø والقرار رƽم    čċċčيوليو  / تموčċċč(  ÛČč Ʀ( لمجلƧ األمن    Čďčč القرار ƽم    9
  ÛاألمنČč Ʀيران/ تموƦيران/حƦيونيو  /حčċċĎ    مهلة ƒكل منهم يتطل Čč   Ǎøول علƬøشهر للح 

ارك في ƈحد األعمال    موافقة مجلƧ األمن علǍ مقاضاة المحكمة الجنائية الدولية ألǎ شƽ ƫƢد ش           
التي تدعو إليها ƈو تƬرƝ بها األمم المتحدة بحيƘ يكون ƈحد مواطني إحدǌ الدول Ʒير الموƽعøة                 

في حين ƈنه لمواجهة المعارضة الدولية فقد تراجعت الواليات المتحدة األمريكية           . علǍ الئحة روما  
  . čċċďيونيو /حƦيران/حƦيران/ لمجلƧ األمن في حƦيرانČďēĒعن محاولة تجديد القرار رƽم 
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من قبيل االنتهùاǁ    تعتبر   10السكان  
السافر للقùانون الùدولي وألحكùام       

 صلكما أنها ت  اتفاقيات حقوق اإلنسان    
التهùام  مùستوى تعرضùها ل    لضŅا  أي

جرائم "و  " كانتهاكات جسيمة "الجنائي  
Ɣ11".جرائم ضد البشرية"و " حر  

  
ات ارسù ممومن ƛم فƎن فظاعة تلǁ ال     

كما يقرها العالم أجمع تستدعي وضع      
قياس للمùسئولية الدوليùة لتطبيùق       
الدروس واألدوات التي تم التوصùل      
إليها إلنصاƻ الضحايا والعمل علùى      

هùذǉ االنتهاكùات لحقùوق      منع مƛل   
األرض والسكنÜ وهو الشكل الحالي     
للمساعدة التي تقدمها شùبكة حقùوق       
      ƻالùة للتحùاألرض والسكن التابع

  . الدولي للموئل في هذا المجال
  

                                                 
 ƈنưر تقرير المقررين الƢاƬين لǔمم المتحدة حول ƈبعاد حقوق اǕنسان في نقل السكان متضمنة               10

ƦE/CN.4/Sub.2/1993/17 ÛرƱ المøøøستوطنين والمøøøستوطناتÛ الوƙيقøøøة رøøøƽم    
  . ČĔĔĎيونيو /حƦيران/حƦيران/حƦيران

11        ÛلƦدم المناǉ ر    حول سلوك القوات العسكرية األمريكية فيưنƈ "د       : العراقøي Ǎøل علƦاøدم المنǉ
 MDE التقرير الƬحƻي لمنưمة العƻو الدولية ومرجعه " (القوات األمريكية ƽد يكون Ʒير ƽانوني

14/177/2003     Ûيلدƻسøد رامøاألمريكي دونال Ʊير الدفاƦالموجه لو ƒطاƢحول الčċ  شرينøت 
  :ت وموƽعه علǍ اǕنترنčċċĎنوƙمبر /تشرين الƙاني/نوƙمبر/الƙاني

366-eng=of&open?141772003engmde/index/library/org.amnesty.web://http فøøøøøجي Û
  Ûولكنسون"                ƫøلƢالم Ƨارøƻال Ûالنقاد ǌكما ير Ûد تشعل النارƽ ليات المم المتحدة في العراقƆ نƈ

)čĎ اني /رسم األول  تشƙمبر/تشرين الƙاني /نوƙمبر  /تشرين الƙنوčċċĎ (    تøنترنǕا Ǎعها علƽومو
htm.04-03/1123headlines/org.commondreams.www://http     Ûبوفارد Ʀن     "  جيمƈ ƒøل يجøǉ

مستقبل مؤسøسة  (جريدة الحرية اليومية    " المناƛǉ اǕسرائيليةÝ تتبنǍ القوات األمريكية في العراق      
 : وموƽعهøا ) čċċĎنøوƙمبر  /تøشرين الøƙاني  /نøوƙمبر /تشرين الøƙاني /ƙانيتشرين ال(الحرية

asp.c0311fd/freedom/org.fff.www://http 
    Ûجوان لورير Û"  نسانجماعات حقوق اǕ :      نبة فيƤمريكا مƈ د تكونƽ" الجماعي ƒالعقا "  ƒلجرائم الحر
 : وموƽعهøا ) čċċďينøاير  /كøانون الøƙاني  /كøانون األول / كøانون الøƙاني  ČĒ" (في العøراق 

shtml.prn17j-hrww/2004/articles/org.wsws.www://http  Û"يد القوات     : العراق Ǎل علƦدم المناǉ
    ƒوانين الحرƽ د ينتهكƽ وق        "األمريكيةøللحق ƒøƽة المراƻحيƬ في Û)ČĎ   انون األولøانون  / كøك

  :وموƽعها ) čċċďيناير /الƙاني
 htm.6924usint/2004/01/12/docs/english/org.hrw://http     نسانǕلحقوق ا ƒƽالمرا Û"   Ǎøإل ƒطاƢ

   Ûيلدƻدونالد رامس Ʊير الدفاƦو "Čč  اني /كانون األول / كانون األولƙيناير  /كانون الčċċď   عهƽومو  :
 htm.6921usint12/2004/01/docs/english/org.hrw://http://http      رارøƷ Ǎل علƦل تهدم المناǉ  

كøانون  /كøانون األول  /كøانون األول  ( فøي العøراقÝ ملƞø األرض         علي نمط الجيƩ االسرائيلي   
   :وموƽعها ǉل اǕنترنت) čċċďيناير /الƙاني

html.b0401sjn/2004/01/sjnews/org.npubsclaretia.salt://http   

إن استعادة الملكية ƈمر محورǎ من ƈجøل        
نجاƝ عملية إعادة وتكامل كل من الǘجئين       

   ŷاøليƢالمشردين دا ƫاƢدونها  . واألشøوب
Ʀاعøات  يتƦعƱƦ مƻهوم العدالة وتøưل الن     

  . القائمة دون حل
  

        ƒøة جوانøإن استعادة الملكية يتعلق بكاف
نجاƝ عملية العودة والحمايøة والقøانون       
والنøøưام والمƬøøالحة Ǖحǘøøل الøøسǘم 
واستعادة سøبل كøسƒ الøرƦق وتقويøة         
القدرات المؤسسية المحلية ومن ƙم إتاحة      
الƻرƬة للتجاوƦ عن الǘƢفøات الøسابقة       

  . ǘموالعمل نحو مستقبل من الس

Annie Davies, “Restitution of Land 
and Property Rights,” FMR ( يبتمبر /أيلول
٢٠٠٤). 
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قد يكون إعمال كل من حقوق األرض والسكن وحدƹ ǉير كاŉƻ لحل الصراعات             
ƹيùر أن الùدروس     . ادالمركبة وإصالƟ الدمار الذǐ خلفتǊ عقود من االسùتبد        

الميدانية في مختلƻ القارات تدل على أن التطبيق الرسمي لهذǉ الحقوق يوفر لنا             
األساس إليجاد الحلول للمشكالت حتى إذا لم يكن كافة األطراƻ مدركين لƺايùة             

إن رد الملكية أمر حيوǐ وضرورǐ من أجل نجاƟ عملية          . مصالحهم في النهاية  
الالجئين عبر الحدود الوطنية واألشخاƭ المشردين      عودة وإعادة تƋهيل وتكامل     

Źعلى    . داخليا Ǌإلى          بل إن ǐالحقوق يؤد ǉأن إنكار هذ Ɣبتت التجارƛفقد أ Üالعكس
ن الفشل في استعادة حقوق الملكية وخاصة       كما أ . تعقيد الصراعات وإطالة أمدها   

 الجùذر   فيما يتعلق باألرض والسكن يؤدǐ إلى الحرمان وعدم العدالة الذǐ يمƛل          
  .المتƋصل للصراعات المسلحة

  
وفيما يتعلق بكل من الالجئين واألشخاƭ المشردين داخلياŹ وƹيرهم من ضحايا           
            Ɣن استعادة الملكية هي األساس للحفاظ على استمرار وسائل كسƎع الملكية فƨن
سبل العيƫ واستعادة كل من القانون والنظام والحماية وبناƇ القدرات والمصالحة           

جتمعات وإعادة إحياƇ الشعور بالمستقبلÜ األمر الهام للùشعور باألمùل           بين الم 
إن تطبيق قانون محايد في إطار      . وتحقيق المصالحة واستعادة الحضارة بالعراق    

جهد وطني حقيقي إلعادة الملكية ليس من شƋنǊ فقط تصحيح النظùام األساسùي              
يقة التي تركƨ على     ونظرتها األيديولوجية الض   مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   ل

اإلدعاƇات الموجهة خصيصاŹ ضد القيادة السابقة لحƔƨ البعƚ وال تتيح الفرصة           
ألصحاƔ الدعاوى اǓخرين للحصول على حقوقهم المشروعةÜ بل سوƻ تساهم          
أيضاŹ في تدعيم دور القانون بوجǊ عام بدالŹ من المحùسوبية واƨدواج المعùايير              

ومن أجل هذǉ األسùباƔ وƹيرهùا فعلùى         . دولةاللذان يحكمان الحياة العامة بال    
 إدخال التعديالت على عملها للحصول علùى         العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةال

وبالطبع فسوƻ يكون مùن االقتùصادǐ أن        . مقياس حقيقي للعدالة داخل الدولة    
  . تعمل اللجنة على تحقيق هذا الهدƻ في المستقبل القريƔ بدالŹ من البعيد

  
مفوضùية   شبكة حقوق األرض والسكن نظرة على النظام الحùالي ل          يŃلقي تقرير 

أو / لتقييم خسائر الضحايا موضùوع إعùادة الملكيùة و          عراقية لدعاوى الملكية  
كما يخلƭ التقرير إلى سلسلة من التوصيات التي تùسعى إلكمùال            . التعويض

 التقرير  ويقوم.  المعايير واإلجراƇات الحالية لتناول اإلدعاƇات الخاصة بالملكية      
على وجǊ الخصوƭ بتقديم شرائح إضافية وبديلة من البيانات المطلوبة لتقيùيم            
الخسائر وإرشاد عملي نابع من فقǊ ومعايير حقوق اإلنسان وهو الهدƻ الرئيسي            

ƹير أن المشكالت الهيكلية قد أصبحت واضùحة بùصورة ƹيùر            . لهذا التساؤل 
كبر إلصالƟ عملية التعùويضÜ     مبشرة كما بات من الواضح أهمية تحديد مهام أ        

للتخلي عن الوضع الماضي والحاضر والمستمر من إهمال القوانين ومùن ùƛم             
  . الوصول إلى الƺاية النهائية وهي تحقيق العدالة للمواطنين بالعراق
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  ưاǉريةعدالة 
  

 والùسكن   يتم التعامل األول بين العديد من العراقيين المطالĉبين بحقùوق األرض          
  12. من خالل نموذج الدعوى الرسùمي       العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالوبين  

إن هذا النموذج والذǐ يŃفصل موضوعات التعويض التي سùوƻ يùتم الفùصل              
وسùوƻ يالحùظ أǐ     . بشƋنها يجƔ أن يمƛل تحذيراŹ بسيطاĄŹ للضحايا ومن يمƛلهم        

لسكن شƋنǊ شƋùن أǐ     شخƭ معتاد على تناول توƛيق انتهاكات حقوق األرض وا        
من الضحايا الذين يسردون حالتهم الشخصية وجùود فجùوة فùي المعلومùات              
المطلوبة لتحديد بنود الخسائر المادية وƹير المادية الناجمة عن الجريمùة عنùد             

Źأيضا ǁارتكابها وبعد ذل .  
  

                                                 
12             ƫاøƢال ǌدعوøال ƚƤومعايير المعلومات المتضمنة في نمو Ʊنواƈ مقارنة Ǎا التحليل إلƤǉ Ǎيسع 
 بحقوق اǕنسان المتعارف عليها حالياŷ إلǍ جانƒ المتøضررين         العراƽية لدعاوǌ الملكية   مƻوضيةالب

 ǌالدعاو ƒحاƬƈ .       ل شبكةƬن لم تǑا Ǎا وحتƤǉ          ائقøƙو ǎƈ Ʋøو تراجƈ سكنøحقوق األرض وال
توضيحيةƈ Ûو ƈساليƒ إحƬائية ƽابلة للتطبيق ƈو تƻسيراŷ رسمياŷ من ƽبل اللجنة العراƽة لتعøويض               

 ƈو Ʒيرǉا من المƬدر      العراƽية لدعاوǌ الملكية   مƻوضيةالالملكية ƈو Ʒير Ƥلك من مƬادر كل من         
 العراƽية تعøرف øǉدف ونطøاق التعøويض           ƈو مƬدر الحكومة   سلطة االئتǘف المؤƽتة  الرسمية ل 

حيƘ إƤا كانت ǇƤǉ الوƙائق موجودة فسوف يبدو ƈنهم Ʒير متاحين للضحايا من             . المتوƲƽ للضحايا 
  .  ǘƢل المƬادر المتعارف عليها وƽنوات المعلومات
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  العراقية لùدعاوى الملكيùة     مفوضيةالهذا التجاهل قد يŃعƨى جƨئياŹ إلى مصممي        
إن النظام األساسي   . هم الشخصي لبند التعويض المقدم للضحايا العراقيين      وتفضيل

 يقƻ ساكناŹ أمام بند التعويض فيما عدا التƋكيد         13مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   ل
على السعر األصلي للشراƇ وليس تكلفة اإلحالل كمعيار أساسي لتقييم خùسائر            

  14.الملكية
  

مكن أن يكون أساساŹ سليماŹ لتقييم الخùسائر        وهنا فƎن السعر األصلي للشراƇ ال ي      
إن مƛل هذا المعيار يؤدǐ إلى      . وخاصة تلǁ التي تستمر لفترة طويلة من الƨمن       

الوصول لتسويات تجعل المحتل يلجƋ إلى قيم متدنية للملكية التي احتلها ال تتفùق              
 مع القيم في الوقت الحالي من أجل تقديمها للمتضرر مع قدر يسير للƺايùة مùن             

حصلت عليها على مدار الوقت من تلǁ الملكية التùي تùم            /المكاسƔ التي حصل  
وفي مƛل هذا السيناريو  لùن يùستطيع         . الحصول عليها بطريقة ƹير مشروعة    

المالǁ الحقيقي الحصول على تعويض مناسƔ عن الملكية المنتƨعùة منǊù دون             
ة علùى  نفقات إضافيةÜ في حين يستمر المعتدǐ في الحصول على مكاسƔ جيùد           

ومن ƛم فمƛل هذǉ التسوية تظل قاصرة عن تحقيق األùƹراض           . حساƔ الضحية 
 متضمنة العùودة ورد      العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالالتي تƋسست من أجلها     

بل قد تساهم فùي إرسùاƇ       . الملكية وإعادة التƋهيل والمصالحة وإعادة االندماج       
  . قر وعدم االستقرار االجتماعيقاعدة جديدة ورسمية لتخليد الظلم السابق والف

  
وسوƻ نعرض الحقاŹ للمشكالت األخرى الناجمة عن معيار الùسعر األصùلي            

Ƈفال              . للشراƹإلى إ ƻتضا ǉالقصور هذ Ǌن إلى أن أوجǓتجدر  اإلشارة ا Ǌإال ان
المعايير األخرى لقياس الخسائر المادية مƛل محتويات المنƨل والهياكل والبنيùة           

إن . ǁ من أوجǊ االستƛمار والدخل المفقود والسكن البديل الƣù         التحتية وƹير ذل  
نموذج المطالبة الرسمي ال يشير وال يوفر الوسيلة لتقييم الخسائر والتكلفة ƹيùر             
المادية للضحاياÜ في حين أن هذǉ األمور قد ألحقت الضرر البالƸ واأللم والمعاناة             

قيمة عن الخùسائر الماديùة      وهي األمور األكƛر صعوبة في التقييمÜ فهي ال تقل          
كذلǁ فƎن الشعور بتƛƋيرها والحاجة إلى اإلسراع بتعويضها وقابليتهùا للتùراكم            

على جانƈ Ɣخر فƎن نموذج المطالبة      . والƨيادة ال تقل أيضاŹ عن نظيرتها المادية      
الرسمي يسمح ألصحاƔ الدعاوى بƎرفاق معلومات إضافيةƹ Üير أنǊ ال يرشùد            

وواقع األمر  . توى أو هدƻ مƛل هذǉ المالحق للنموذج      صاحƔ المطالبة حول مح   
    ſاألمور قد ت ǉأن هذ  Źة     من أجل    ركت لتناولها مستقبالùإيجاد خطوط إرشادية قومي

  . للتعويض

                                                 
كما ǉو الحال في النưام األساسي للجنة العراƽية لتعøويض          " نưام ƈساسي " ƈن المƬطلƞ القانوني     13
 Čč الǘئحøة التنưيميøة رøƽم     لملكية يستƢدم حالياŷ لǖشارة إلǍ وللترادف في نƧƻ الوƽت مƲø            ا

ƈن المƬطلƞ ال يعني ƈن القرارات التøي تƤøƢƉ شøكل            . المؤسƧ للجنة العراƽية لتعويض الملكية    
  . تشريعات ƈو ƈوامر تتǉƤƢا اللجنة تشكل تشريعات رسمية

إنøشاƅ لجنøة لøدعاوƽ"    ǌية لتعويض الملكيةÛ الملحøق ƈ     للجنة العرا  Čč الǘئحة التنưيمية رƽم   14
. Ûē المøادة    "المبادƍ العامة "الجƅƦ الرابÛƲ   ) كما تم تعديلها وإعǘنها مرة Ƣƈرǌ     " (تعويض الملكية 

  . ل
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متƋخراŹ خاصة بالنسبة لهùؤالƇ المطùالĉبين بùالتعويض         الوقت  وفي حين يعتبر    
ناقùشة معùايير    واالنتصاƻ ولهؤالƇ القائمين على عملية تقدير الخسائر فƎùن م         

تناول بƺية  و. هذǉ العملية في إنمام   التقدير الكمي واألمور ذات العالقة قد يساعد        
 للمعلومات األساسية المطلوبùةÜ      العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالقضية إƹفال   

وهùي  " أداة لتقدير خسائر انتهاǁ الحق فùي الùسكن المالئùم          "يقدم هذا التقرير    
طاقم أدوات حقوق األرض والسكن الخاƭ بشبكة حقùوق األرض          المƋخوذة من   

  . ومرفق بهذا التقرير صورة مختصرة من األداة إلطالع القراƇ والسكن
  

 لتلقي النصح من األطراƻ     مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   إن االنفتاƟ الواضح ل   
تطوير وإيجاد منهجية أفضل لقياس الخùسائرÜ إال أن          يخلق الفرصة لل   15األخرى

سùلبيات هيكليùة فùي       في هذا الصصد هو ما يوجد مùن         التفاؤل  ما يقيد من    
إن هذǉ األمùور أيùضاŹ      . إجراƇات وقانونية ونطاق اللجنة مما قد يحد من ƛƈرها        

تتطلƔ التعويضÜ حيƚ أنǊ في ƹياƔ الجهود الحƛيƛة من أجل جمع المعلومùات             
  . Ɣ معايير التقدير الكمي للخسائر أدراج الرياƟسوƻ تذه

  
  

 Ǎرة عامة علưوضيةالنƻالملكيةم ǌية لدعاوƽالعرا   

دفعت األƨمات الناجمة عن أعمال نƨع الملكية في الماضي والعمليات الحاليùة            
كùانون   ١٤لǘحالل وعدم االستقرار بوجǊ عام السلطة المؤقتة لالحتالل فùي           

 للدعوة إلى وضùع تùشريع أو قùانون إدارǐ           ٢٠٠٤ ريناي/كانون الƛاني /األول
بƺرض تجميع وإيجاد حلول لدعاوى المطالبة برد الملكيùة         "انتقالي إلنشاƇ لجنة    

الحقيقية والعمل على إرساƇ إجراƇات للحل الفورǐ لمƛل هذǉ اإلدعùاƇات فùي             
   Ƈ16..."إطار من العدالة والقضا      Ƈشاùن إنùم ƻدùم كان الهƛ ية ال و منùمفوض 

 رد المظالم فيما يتعلق بسوƇ تخصيƭ وتوƨيع الملكيùة           لدعاوى الملكية  العراقية
               Ƈوùن سùة عùة الناجمùع الملكيƨوعلى رأسها عمليات ن Üإبان النظام السابق

                                                 
تحتاƚ إلǍ االستمرار في االعتماد علǍ الƢبرة " ƈنها  العراƽية لدعاوǌ الملكية مƻوضيةال لقد ƈعلنت    15

ƈننا بحاجة  تقويøة     . لدولية التي عملت بمجال الشكاوǌ الجماعية ورد الملكية       الطويلة للمنưمات ا  
الروابط واالتƬاالت ومن ƙم تعمل التوƬيات النابعة من الƢبøرة علǍø إرشøاد المنưمøات فøي                  

ƈن التعاون من شƉنه العمل علǍ فهم الدروƧ المستƻادة والسياق الدولي الǎƤ تعمل فيه              . ƽراراتها
 مƲ الحاجة إلǍ الشƻافية والكƻاƅة ووضƲø المعøايير الدوليøة          ة لدعاوǌ الملكية   العراƽي مƻوضيةال

العøرض  " النưام األساسي للجنة العراƽية لتعويض الملكية" "لمبادƍ حقوق اǕنسان موضƲ االعتبار  
 حول المبادƍ اǕرشøادية لǔمøم       UNHCR/IOM/NRCالƽ ǎƤدمته اللجنة في الدورة التدريبية       

Û مقتبƧ مøن    čċċďسبتمبر  / ƈيلول Ē-Ĕ السكان إلƢ Ǎارƚ بǘدǉمÛ عمانÛ       المتحدة حول تهجير  
     ÛŷلياƢالمشردين دا ƫاƢاألش Ʊرة عامة       " مشروưن Ûيةƽالملكية العرا ǌلجنة دعاو)čċċď "( Ǎعل

 : الموƲøøøøøøøøøøøøƽ التøøøøøøøøøøøøالي باǕنترنøøøøøøøøøøøøت
a214086e/wviewcountries/nsf.idpsurvey/idpprojectdb/sites/org.idpproject.db.www://http

11eb0056c2f1256ec63fdd5e  
 مƻوضøية التƻويض السلطة فيمøا يتعلøق ب      "Û  سلطة االئتǘف المؤƽتة   ل ēالǘئحة التنưيمية رƽم    ƈنưر   16

الǘئحøة  المشار إليه فيما بعد ب     (čċċďيناير  /كانون الƙاني / كانون األول  ÛČď  دعاوǌ الملكية العراƽية ل 
   ).ēالتنưيمية رƽم 
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ات وسياسات نظام حƔƨ البعƚ السابق       مارستخصيƭ وتوƨيع الملكية نتيجة لم    
 17.في منطقة كركوǁ الƺنية بالبترول

  
 العراقيùة لùدعاوى     مفوضùية الحاكم على تƋسيس    لقد صادق المجلس العراقي ال    

 كما طالƔ بذلǁ تشريع السلطة المؤقتة لالحتالل دون مراجعة أو مناقشة            الملكية
 مùارس /ƈذاروتم افتتاƟ المكتƔ األول للجنة في أوائùل         . النظام األساسي للجنة  

ƛم افتتحت مكاتƔ اللجنة فùي      .  بƺرض واحد وهو توƨيع نماذج المطالبة      ٢٠٠٤
ومنذ ذلǁ الحùين    . ٢٠٠٤ مايو/ƈيار شمال ووسط وجنوƔ العراق بنهاية       كل من 

عملت اللجنة على إنشاƇ النظم الضرورية إلدارة حجم كبير من الùدعاوى كمùا           
ƛم لحق بهذǉ   . حشدت الموارد للحفاظ على هذǉ المكاتƔ ودفع رواتƔ العاملين بها         
كùƛر تفùصيالŹ    العملية وضع الهيكل المنصوƭ عليǊ في التشريع الالحùق واأل         

 والذǐ دعا إليǊù الùسفير بùول         ١٢للسلطة المؤقتة لالحتالل وهو التشريع رقم       
 قبيل انتهاƇ حكم السلطة المؤقتùة       ٢٠٠٤ يونيو/حƨيران/حƨيران ٢٤بريمر في   

 قام كل من رئيس الوƨراƇ إياد عùالوǐ         يونيو/حƨيران ٢٨وفي  . لالحتالل بƋيام 
 الùسيد   فوضية عراقية لدعاوى الملكية   موالسفير بول بريمر بتعيين أول رئيس ل      

  . سهيل الهاشمي
  

توجد مكاتƔ للجنة في كل من المحافظات العراقية وتحظى كركوǁ بالعدد األكبر            
حيƚ تشمل أربعة مكاتƔ في حين تحظى كل من محافظتي دياال وصالƟ الùدين   

خاƭ كافة المحافظات لجان إقليمية مƨودة بƋش     بحالياŹ  يوجد  و. بمكتبين بكل منهما  
وفي الوقت الحالي تقوم اللجنة بمراجعùة       . محكمين مدربين للفصل في الدعاوى    

  . الحاالت لبدƇ اتخاذ القرارات بمجرد وضع خطة للتعويض
  

وقام مكتƔ رئيس الوƨراƇ بƎنشاƇ مجموعة عمل تضم وƨارات مختلفة لتعويض           
 يùة  العراقية لدعاوى الملكمفوضيةالاألشخاƭ المشردينÜ حيƚ انضمت كل من    

ووƨارة السكان ووƨارة الهجرة والمهجرين كرؤساƇ لمجموعة العمل إلى كùل           
من وƨارات المالية والƨراعة وِاألشƺال العامة واإلسكان واإلنùشاƇ والتخطùيط           

  . وƹيرها
  

 بƎنشاƇ إدارة للمعلومùات العامùة        العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالهذا وقامت   
تلƻ وسائل اإلعالم لنقل المعلومات إلى      والتي تصدر بيانات عامة من خالل مخ      

وقد ركƨت تلǁ   . األشخاƭ المشردين داخلياŹ الذين تقوم اللجنة بدراسة شكاواهم       
  . اإلدارة خصيصاŹ على كركوǁ بشمال العراق

  
ومع فبحلول الƛاني Ü تتسم بالبطƇعملية الفصل في الدعاوى المقدمة لقد ظلت 

.  تم الفصل فيهادعوى ٣Ü٨٤١  يقل عنما المايو كان هناǁ /والعشرين من أيار

                                                 
  . Û المرجƲ السابق"النưام األساسي للجنة العراƽية لتعويض الملكية " 17
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يوليو وصل /وفي بداية تموƨ 18. دعوى ال تƨال قيد الدراسة٥٤٩ن هناǁ كاكما 
 مع مالحظة ما تم من ١٢٠Ü٧٤٥مجموع دعاوى التعويض التي تلقيت إلى 

في اليومين اإلخيرين من الموعد النهائيÜ حيƚ تم تقديم تدافع في تقديم الدعاوى 
مفوضية عراقية ذلǁ قامت لفي  %)٨,٤٥بنسبة ( دعوى ١٠Ü٢٠٥ما يقرƔ من 

 طلƔ ١Ü١٢٤ بعدد تعترفحيƚ ا طلÜƔ ١,٧٦١بمعالجة  لدعاوى الملكية
   ١٩ا. من٦٣٧Ǌورفضت 

  
ولن تبدأ المنح النقدية من الحكومة حتى تقوم مجموعة العمل متعددة الوƨارات 

ى جانƔ هذا وتتضمن البدائلÜ إل. بوضع خطوط إرشادية وطنية للتعويضات
التعويضاتÜ كل من المنح النقدية ورد الملكية المنتƨعة والقروض البسيطة إلى 

ǁير ذلƹ . بالدفع  العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةالوفي بعض الحاالت سمحت 
بين األطراƻ وبعضهم البعضÜ وواقع األمر أن ƹالبية الحاالت التي تم الفصل 

 حاالت تمƛل الحكومة فيها المدعى فيها حتى اǓن لم تكن حاالت صراع أو هي
Ǌ20.علي  

  

                                                 
تعمل ƈو   المرجƲ السابقƈÛن Ƥǉا الرƽم ال يشمل اللجان اƽǕليمية في بعض األحياƅ التي ال تƦال لم                 18

  ). القادسية: مƙال(التي ال تƬدر بيانات إحƬائية منتưمة 
19  Ûية لتعويض الملكيةƽطيط والمتابعة للجنة العراƢسم التƽ"استمارة المعلومات العامة االسبوعية "

Ʀمن تمو Ƨ٢٠٠٥يوليو /الساد . 
 للمجموعøة   جانøدلÛ نائƒø المستøشار األعلǍø       .  وفقاŷ لرسالة بريد الكتروني مƲ السيد دافيد ل        20

 ÛدادƸارة األمريكية ببƻالس Ûية لتعويض الملكيةƽاالستشارية للجنة العراČĒيارƆ /يارƆ/ مايوčċċĐ .  
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  مبادرة المستعمŇر 
  

 مفوضية عراقية لùدعاوى الملكيùة     تƨخر نصوƭ ومحتوى الوƛائق المؤسسة ل     
 والتشريع الالحق عليǊ رقùم      سلطة االئتالƻ المؤقتة   ل ٨الالئحة التنظيمية رقم    و

 بدأ السفير بريمر دعوتǊ إلùى الùنظم         لقد.  بالمشكالت والتناقضات القانونية   ١٢
سùلطة  الùسلطة هùي أداة      "األساسية مفسراŹ إياها من الناحية المنطقية باعتبار        

 لǘدارة وذلǁ في إطار القوانين والقواعد الخاصùة بƹƋùراض           االئتالƻ المؤقتة 
الحروƔ وباالتساق مع القرارات ذات العالقة والصادرة عن مجلس األمن ومنها           

 هذا المبرر المنطقùي     21)".٢٠٠٤ (١٥٤٦و) ٢٠٠٣ (١٥١١ و ١٤٨٣القرارات  
سلطة في حد ذاتǊ يعد مƛيراŹ للتناقض مع الشرعية الالحقة للقوانين والمؤسسات ل           

 بالعراق خاصة أنها تقوض معنى ومحتوى قùرارات مجلùس           االئتالƻ المؤقتة 
  22.األمن والتي يتخذها السفير بريمر كركيƨة لسلطتǊ في سن القوانين

                                                 
 Û "لجنة معادǌ الملكيøة العراƽيøة  "Û سلطة االئتǘف المؤƽتة لČč الǘئحة التنưيمية رƽم ديباجة 21

CPA/REG/23 يرانƦيران/حƦيونيو  /حčċċď/Čč)     م  االمشار إليه فيما بعد بƽيمية رưئحة التنǘل 
Ččية لتعويض الملكيةƽللجنة العرا  .(  

حøق  "ويعƦƦ من   " السيادة والتكامل اƽǕليمي للعراق   " لمجلƧ األمن يؤكد علČďēĎ      Ǎ القرار رƽم    22
" األشƢاƫ العراƽيين في حرية تحديد مستقبلهم السياسي والøسيطرة علǍø مøواردǉم الطبيعيøة              

   øب ƒام كافة األطراف ال   "ويرحƦت           التƽو Ʊسرƈ رض فيƻا الƤǉ لق بيئة تمكنهم من تحقيقƢمعنية ل
 الøسلطة   ďتطالƒ الƻقرة   . ممكنÛ والتعبير عن اليوم الǎƤ يحكم فيه العراƽيون ƈنƻسهم ليƧ ببعيد          

متسقة مƲ ميƙاق األمم المتحدة وƷيرǉا من مواد القانون الدولي Ƥات العƽǘة لتحøسين              "بƉن تكون   
ن ǘƢل اǕدارة الجيدة للدولة علƈ Ǎراضيها متضمناƤ ŷلك علǍ وجøه            رفاǉية األشƢاƫ العراƽيين م   



 التحالف الدولي للموئل                      –          شبكة حقوق األرض والسكن                  ١٤ 

  
وال من المجùدǐ     أساليƔ التقدير الكمي للخسائر      فيمن صميم بحƛنا    يكون  ال  قد  

 العراقيùة   مفوضùية التƋسùيس   سùلطة   التحالƻ المؤقتة في    أحقية  طعن في   أن ن 
 إلى الشرعية   سلطة االئتالƻ المؤقتة  افتقاد  ومع ذلǁ فƎن تكشƻ     , لدعاوى الملكية 

سيتبدى علùى نحùوż      مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   مؤسس ل عدم مالئمتها ك  و
 ƭالدروس التاريخيةخا Ƈفي ضو .  

  
 وهùو   مفوضية عراقية لدعاوى الملكيùة    اعترافاŹ بƋن النظام األساسي المؤسس ل     "

 فقùد   24يحتاج إلى التعديل بحيƚ تؤدǐ اللجنة وظائفها       ٨23الالئحة التنظيمية رقم    
 ليحùل محùل     ١٢أصدر السفير بول بريمر تشريعاŹ جديداŹ وهو التشريع رقùم           

وقùد الحùق    . سلطة االئتالƻ المؤقتùة   التشريع السابق في األيام األخيرة لعمل       
مفوضية عراقيùة   مراجعة النظام األساسي السابق ل    ) ١ ما يلي    ١٢بالتشريع رقم   

  العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالتعليمات عمل   ) ٢الملحق أÜ    (لدعاوى الملكية 
لùدعاوى المنظùورة أمùام      والتي يجƔ أن تطبق في كافùة ا       ) Ɣ(وهي الملحق   

  .  العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةال
  

 على إجùراƇات تفùصيلية ومعلومùات    ١٢هذا ويحتوǐ الملحقين بالتشريع رقم   
والجùدير  . هيكلية إلى جانƔ تعديالت ملموسة في النظùام األساسùي الùسابق           

          ƭاد من نطاق اختصاƨ ية البالمالحظة أن التشريع الجديد قدùة   مفوضùالعراقي 
 ٢٠٠٣ مùارس /ƈذار ١٨ بحيƚ تتضمن الدعاوى المرفوعة بين       دعاوى الملكية ل
 قùد وضùع     ١٢التشريع رقم   Ǝن  إضافة إلى ذلǁ ف   . ٢٠٠٥ يونيو/حƨيران ٣٠و

                                                                                                                        
الƬƢوƫ العمل علǍ استعادة األمان واالستقرار وتهيئة المناƠ الǎƤ يعمل فيه العراƽيون بحريøة              

 تطالƒ كافة األطراف المعنية بااللتƦام الكامل بمøا         ĐكƤلك الƻقرة   . علǍ تحديد مستقبلهم السياسي   
وفøي  . "ČĔċĒ وتشريعات الǉاǎ لعøام      ČĔďĔي وƢاƬة اتƻاƽيات جنيف لعام      جاƅ بالقانون الدول  

وƈكدت علǍ الطبيعة   " السيادة والتكامل اƽǕليمي للعراق   " ƈكد مجلƧ األمن علƽČĐČČ      ǍراراǇ رƽم   
 للمسئوليات والسلطات وااللتƦامات المحددة فøي إطøار         سلطة االئتǘف المؤƽتة  المؤƽتة لممارسة   

 ČĎالƻقøرة   ) ČďēĎ) čċċĎبق المعترف به والموضƲ مسبقاŷ في القرار ƽم         القانون الدولي المط  
تƢول ƽوة متعددة الجنسية تحت لواƅ واحد التƢاƤ كافة التدابير لمحافưة علǍ األمان واالسøتقرار               "

             ƒجان Ǎا المحددة إلǉفي مواعيد ƛروف الضرورية لتطبيق البرامưراض تهيئة الƷبالعراق ومنه أل
م ƈمان بعƙة مساعدة األمم المتحدة في العراق والمجلƧ الحøاكم فøي العøراق              المساǉمة في تدعي  

وفي القرار  " وƷيرǇ من مؤسسات اǕدارة العراƽية المؤƽتة والبنية األساسية اǕنسانية واالƽتƬادية         
 فƉن مجلƧ األمن يتطلƲ إلǍ إنهاƅ االحتǘل وتسليم المسئولية والسلطة إلǍø حكومøة               ƽČĐēđم  

ƈن ). čċċďيونيøو   /حƦيران/ حƦيران ĎċتتمتƲ باالستقǘل والسيادة الكاملة بحلول      عراƽية مؤƽتة   
كافة اǕشارات الƢاƬة بالقوات متعددة الجنسية تشير إلǍ تطويق السلطة إلǍ التدابير التي تساǉم              

  . في إحǘل األمن واالستقرار
يما يتعلق بلجنøة دعøاوǌ      تƻويض السلطة ف  . "سلطة االئتǘف المؤƽتة   ل ēالǘئحة التنưيمية رƽم     23

 والتي دƢلت حيčċċď/ē     Ʀøيناير  /كانون الƙاني / كانون األول  ÛCPA/REG/14  "الملكية العراƽية 
  . čċċďيناير /كانون الƙاني/ كانون األولČĐالتنƻيƤ في 

  . Û مرجƲ سابقسلطة االئتǘف المؤƽتة لČč الǘئحة التنưيمية رƽم ديباجة  24
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االختصاƭ القانوني الخاƭ باللجنة في األمور المتعلقة بتعويض ضحايا نƨùع           
 ǐوهو النطاق الذ Üالملكية Ǌ25.التشريع السابقاقتصر علي  

  
Ü  ٢٠٠٥ يونيو/حƨيران ٣٠حت المراجعة مد الفترة المتاحة للدعاوى إلى        لقد أتا 

لكن هذǉ المحاولة الواضحة للمƨيد من الشفافية قد أدت في نفùس الوقùت إلùى                
المحلية والدولية القائمة لحقوق اإلنسان المتعلقùة بالùسكن         لمعايير  للم  اظƹفال  إ

  . تƋهيل ورد الملكية للضحاياوالملكية وكذلǁ الحق في العودة والتعويض وإعادة ال
  
  

 ƱاƦواالنت ƅالعطا  

 بتحديد اǓليùات المؤسùسية       العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالوفي حين تقوم    
والقضائية للنظر في الدعاوى المقامة من ِقبل هؤالƇ الذين انتƨعت ملكيتهم فƎن             

 مùن حيƚù   النظام األساسي للجنة قد ألحق الظلم بالحاالت المرفوعة أمام اللجنة    
 Ýطبيعة ونظام الحاالت المسموƟ بهùا     ) ٢( Ýالقانون المطبق ) ١(تطويق كل من    

القùيم التùي    ) ٤( Ýالشريحة التي ينتمي إليها الضحايا الذين تقدم الخدمة لهم        ) ٣(
طبيعة التùسويات   ) ٦( ÝاألساليƔ التي يتعين تطبيقها   ) ٥( Ýيتوقع حصولهم عليها  
 هذا القانون عوائق  تعترض تنفيذ العدالة مùن          لقد أقام .  التي يتم التوصل إليها   

والذǐ يشكل خطراŹ محتمالŹ علùى الùضحايا    خالل التقييد ƹير الرسمي للحقوق
إن هذǉ المرحلة من تساؤلنا في هذا التقرير        . وعلى الدولة على المستوى األكبر    

 ùƛم تلقùي     سلطة االئتالƻ المؤقتùة   تدرس األساليƔ واإلجراƇات التي تقررها      
Ƈسمح بدراستها أمام         الضوŃالعراقية لدعاوى   مفوضيةال على نطاق الحاالت التي ي 
ƛم يتبع هذا الجƇƨ جƇƨاŹ عملياŹ حول األعراƻ النابعùة مùن القùانون              . الملكية

ويتعلق هذا التساؤل في المقùام األول بتقùديم         . العراقي والقانون الدولي المطبق   
لتوصيات في هذا الجƇƨ علùى  المنح التعويضية للضحايا ومن ƛم فسوƻ تتركƨ ا     

Ɣهذا الجان .  
  

إلى جانƔ ذلǁ يتم التعرض ألنواع التعويضات المتاحة في إطار النظام األساسي            
 فهùي ترشùد     Ü26)٨(Ü المùادة    )أ( في الملحق    مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   ل

األطراƻ إلى أن التعويضات الممكنة تتكون من إعùادة الملكيùة إلùى مالكهùا               
فùي  ) األحùق ( إعادة الملكية إلى مالكهùا األصùلي         Ü27)الǁ األحق الم(األصلي  

             ǁùاألصلي بدفع قيمة التحسينات التي أدخلها المال ǁل قيام المالƛمعينة م ƻظرو

                                                 
 تøنČČ  ƫالمادة . ČČ و   ÛĔ المواد   ÛĐ الجƅƦ   لطة االئتǘف المؤƽتة  س ل Čč الǘئحة التنưيمية رƽم  25

Ǎعل" :  Ǎوضيةالتتولƻالملكية   م ǌية لدعاوƽالعرا         ǌدعاوøكافة ال Ǎالقانوني الكامل عل ƫاƬتƢاال 
التي تشتمل علǍ ملكية Ʒير منقولةÛ وƬƈول مƙبتة بملكية Ʒير منقولة ووسائل الراحة والوسøائل            

األرض ƈو Ʒير Ƥلك من المنافƲ الموجودة بالملكية الحقيقية باالتƻاق مƲø            الƢدمية علǍ الملكية ƈو     
ƈن ƈية حاالت معلقة من مƙل Ƥǉا النوƱ يجƈ ƒن تنتقøل مøن ǘøƢل المحكمøة                  . ƈĔƒ و   Ĕالمواد  

  . المƢتƬة إلǍ االƢتƬاƫ القانوني للجنة العراƽية لتعويض الملكية
  . Ûē الملحق Ûƈ المادة ؤƽتةسلطة االئتǘف الم لČč الǘئحة التنưيمية رƽم  26
27 ƈ السابق Ʋالمرج -øǉ .  
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الالحق بشراƇ الملكية مùن     شاƹل العين   / قيام المشترÜ28  ǐالجديد إلى هذا األخير   
ضات كانùت   مطروحاŹ منǊù أيùة تعويù      ) بالسعر األصلي لهاÞ  (المالǁ األصلي   

   29.الحكومة السابقة قد أعطتها لǊ أو يتلقى تعويضاŹ عن سعر الملكية
  
  

    العراƽية لدعاوǌ الملكيةمƻوضيةالǉيكل وإجراƅات 

   Ƈƨالعراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةال لهيكل   ١٢ من التشريع رقم     ٢يعرض الج  
ؤقتة من أجùل    مؤسساŹ كياناŹ بيروقراطياŹ من ƛالƛة مستويات للحكومة العراقية الم        

  :تقديم وتمويل وإدارة اǓتي

 ƻدمتهم   :قسم االستئناùكانوا في مدة خ Ƈويتكون من خمسة قضاة سوا
أو أحيلوا إلى المعاÜƫ ويؤسس كƺرفة مستقلة فùي محكمùة الùنقض             

الكاتƔ لتقùديم المùساعدة    العراقية ولديǊ مكاتƔ خاصة بالسكرتارية و
 . القانونية واإلجرائية

 
بحد أقصى (ن اللجان اإلقليمية في كل محافظة بالعراق واحد أو أكƛر م 

وتتكون كل لجنة إقليمية . ƛالƚ في منطقة الحكومة اإلقليمية الكردية
) ٢( ÝويعينǊ مجلس القضاة ويعمل كرئيس للجنة:  القاضي)١(من 

Ǌلƛفي المحافظة أو من يم ǐالتسجيل العقار Ɣمدير مكتÝ ٣() Źمديرا 
كذلǁ قد تطلƔ اللجنة . ظة المعنية أو من يمƛلǊألمالǁ الدولة في المحاف

اإلقليمية مساعدة األشخاƭ ذوǐ الخبرة في موضوعات أǐ من 
 . الدعاوى

  
مسئولة عن النظر في كافة األنشطة التشƺيلية : سكرتارية وطنية 

 متضمناŹ ذلǁ متابعة مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةواإلدارية ل
دعاوى ونبذة عن القرارات المتعلقة وصيانة قاعدة بيانات شاملة عن ال

Ƈبالتعويض واإلخال . ǐتتكون السكرتارية الوطنية من الرئيس والذ
يمƛل المسئول األعلى بالسكرتاريةÜ ومديرǐ التشƺيل والمحاسبين 
ومديرǐ البيانات والمستشارين القانونيين وموظفي العالقات العامة 

 . وƹير ذلǁ من الكوادر الضرورية
  

 الفصل في الدعاوى المعروضة أمام لجنة تعويضات الملكية         تبدأ عملية  
العراقية بقيام المدعي أو من يمƛلǊ بعرض الدعوى من خالل النموذج           
المعد لذلǁ بǐƋ من مكاتƔ اللجنة متضمناŹ ذلǁ أية مكاتƔ لها خùارج             

ويستتبع استالم نماذج الدعاوى التي تم ملؤها قيام السكرتارية         . العراق
  : سجيل الدعوى في ملƻ الدعاوى مشيرة إلىاإلقليمية بت

                                                 
  . المرجƲ السابق و 28
   .م-المرجƲ السابق ل 29
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  . خلفية عن الحقائق المتعلقة بالحالة .١
 . صلة األمور القانونية ذات ال .٢
 . حجƝ األطراƻ المختلفة بالحالة .٣
التوصيات التي يعدها الكاتƔ والتي يضعها المستشار القانوني والمتعلقة  .٤

 . بكيفية اتخاذ القرار بشƋن الحالة
  

ية اإلقليمية ذات االختصاƭ بƎرسال أية إخطارات ألǐ من هذا وتقوم السكرتار
 كما ترسل 30.أطراƻ الحالة سواƇ كانوا أشخاƭ طبيعيين أو قضائيين

 العامة للتسجيل العقارǐ مفوضيةالسكرتارية اإلقليمية أيضاŹ إخطاراŹ بالدعوى لل
اريƣ وتقوم هذǉ األخيرة بالتƋكد من أن العنوان الرسمي المسجل للحالة يحمل الت

  31.والرقم المرجعي للدعوى
  

وفي أعقاƔ قيام السكرتارية اإلقليمية بالتحقق وإƛبات صحة هوية األطراƻ يقوم 
جنة بمراجعة كل حالة والتحقق منها ويضع توصيات محايدة من حيƚ لكاتƔ ال

 وتتحمل السكرتارية اإلقليمية مسئولية 32.الكيفية التي سوƻ يتم بها بحƚ الحالة
ين أو أǐ من األطراƻ ذات العالقة بقرار اللجنة اإلقليمية والذǐ إخطار المدŇع

Ą في ضوƇ االستناد إلى أدلة 33 يوما٦٠يعتبر قرار نهائي إذا لم يستƋنƻ خالل 
مفوضية عراقية جديدة أو اكتشاƻ خطƋ بيŇن وذلǁ في ضوƇ االختصاƭ التام ل

  34.لدعاوى الملكية
  

الحلول التطوعية للدعاوى أو كما يجƔ على السكرتارية اإلقليمية تشجيع 
بالوساطة أو تسهيل الحلول السلمية للقضايا بين المدŊعين واألطراƻ األخرى 

كما يجƔ على السكرتارية الوطنية تقديم المشورة واإلرشاد حول . المعروفة
  . اإلجراƇات المتبعة

                                                 
 وانطƽǘاŷ من الƢطوط اǕرشادية التي Ƭƈدرتها السكرتارية الوطنية وتعليمات العمل التøي وافøق               30

المؤƽتøة   ƈو عن طريق الحكومة      čċċďيونيو  /حƦيران/ حƦيران Ďċعليها اǕدارÛǎ لو كانت ƽبل      
  . čċċďيونيو /حƦيران/ حƦيرانĎċالعراƽية لو كانت بعد 

  . Čč الǘئحة التنưيمية رƽم من đ المادة 31
ƈحد ƽƈارǎƈ ƒ من ƈطøراف النƦøاČ (        Ʊ(كانت  / يعتبر عضو اللجنة متحيƦاƈ ŷو Ʒير مؤǉل إƤا كان         32

لهøا  /إƤا كان لøه   ) Ü)č  "سواƅ من ǘƢل العƽǘة األبويةÛ الƦواƈ Ûƚو التبني وحتǍ الدرجة الرابعة          
ƚوƦ/  والد Ûابن ÛوجةƦ/             Üائمøالق ƱاƦطراف النƈ حدƈ لƙبن يمƈ وجةƦ وƈ ابنة ƚوƦ Ûوالدة)Ď (  انøك

يعمل كمستشار ƽانوني ألحد ƈطراف النƦاƈ Ʊو كان  شريكاŷ له من ǎƈ نوƈ Ʊو له منافƲ في الشركة                   
التي يسيطر فيهøا ƈحøد      التي يملكها ƈحد ƈطراف النƦاƈ Ʊو كان ƈحد ƈعضاƅ مجلƧ إدارة الشركة             

     ÜƲالمناف Ǎعل ƱاƦطراف النƈ)ď (             لƬøن تƈ بلƽ المعنية ƱاƦيه في حالة النƈو رƈ يحتهƬبن Ǎدلƈ دƽ
    ÜليميةƽǕاللجنة ا Ǎإل)Đ (     ǌرƢƈ Ʋمناف ǎƈ له)   ير ماديةƷ وƈ مادية ( ǌل    . في الدعوøƙوفي حالة م

ة علǍ التعيين باللجنة إحǘلøه      ǇƤǉ الưروف Ʒير المؤǉلة لعضو اللجنة فيتعين علǍ الهيئات القائم         
Û الملحøق Ûƒ الجÛƦø   سلطة االئتǘف المؤƽتة لČč الǘئحة التنưيمية رƽم (Ʒير رسمي بƢƇر بديل 

  . čċالمادة 
Û الملحق ƒ من التشريƲ علǍ يتم االعتماد علǍ الستين يوم التي تمر بعøد          ĎĐ تشترط المادة رƽم     33

  . طرف من األطراف ƈيهما الحقإƬدار القرار ƈو التاريơ الǎƤ يƢطر فيه كل 
  . ĎĐ المرجƲ السابقÛ مادة 34
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وحين ال تستطيع األطراƻ الوصول إلى تسوية سلمية أو تفشل في حل الدعوى 

 فيتعين على الكاتƔ بمكتƔ اللجنة اإلقليمية مراجعة ملƻ الحالة وإعداد ةعيطو
وإذا وجد دليالŹ كافياŹ فمن الممكن أن تقوم اللجنة اإلقليمية بعمل . تقرير حولها

كما يمكن . جلسة استماع بقرارها الخاƭ من أجل تسجيل الحقائق حول الحالة
ومية وƹير الحكومية ƛم تفصل أن تطلƔ اللجنة مساعدة األطراƻ األخرى الحك

اللجنة اإلقليمية بعد ذلǁ في الدعوى وتقدر التعويض المناسƔ من خالل 
   35.التصويت بƹƋلبية ƛالƛة أصوات من األعضاƇ الحاضرين

  
  

 ǌالدعو ƚƤنمو  

إن تقييم األمور اإلجرائية المعقدة من األخƭ إلى األكƛر عمومية يبدأ 
 معايير التقييم المتضمنة في النموذج الذǐ بالموضوع األول لهذا التساؤل وهو

 Ǌويتيح نموذج دعوى اللجنة .  وتعليماتها العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةالأعدت
طرƟ أسئلة خاصة بالظروƻ المحيطة بالحالة موضوع الدعوى واألحداƚ التي 

إن هذا النموذج ال يتيح الفرصة لتسجيل التفاصيل حول . أدت إلى فقدان الملكية
لقيم المتضمنة في الملكية سواƇ ما يتعلق بتقدير التكلفة األصلية أو تكلفة إحاللها ا

  . بƋخرى
  

كما أن النموذج ال يتيح الفرصة لتجميع وتوƛيق التكلفة الناتجة عن حاالت نƨع 
فهو يشير فقط إلى الهيكلÜ األرض والبنية التحتية على األرض . الملكية

  . ولكن ليس قيمهم) ١٦ و١٥األجƨاƇ (عملية المتضررة أو التي انتƨعت في ال
  

 ǐمساحة يمكن من خاللها للمدعي تسجيل أ ǐإن نموذج الدعوى يتجاهل وجود أ
 اإلسكان—حين ال يقتصر على في—خسارة مادية أخرى ذات عالقة/تكلفة

البديلÜ وسائل المواصالتÜ االستƛمار في إدخال التحسينات وكذلǁ الفائدة 
ينات التي تطلبت التمويل والعمال واألجر المفقود والملكية المستمرة على التحس

  . المنقولة وƹير المنقولة التي دمرت ولكنها لم تصادر
  

                                                 
  . ÛďĐ-ďĔ الملحق Ûƒ المواد سلطة االئتǘف المؤƽتة لČč الǘئحة التنưيمية رƽم 35
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"        ǉكتعويض عما فقدو Ƈرى   . انهم يحتاجون إلى العديد من األشياùت ƻسو
أشخاƭ ليس لديهم المكان للحياة أو يعيشون في ظل أجور ƹير محتملùة             

يحتاجون إلùى الùدعم     نهم  إالبس ألطفالهمÜ   وهناǁ بعض من األسر بال م     
  " المالي والعاطفي والنفسي

  )امرأة كرديةÜ سليمانية(
  
لقد خسرنا أرضنا ومناƨلنا وأسرناÜ لقد خسرنا كل شÜƐ نريد العودة إلى            "

ǐنريد الدعم الماد Üأرضنا"  

  )أرملة من ضحايا حملة أنفالÜ بالقرƔ من أربيل(
  
  " انتƨعت منهم فيجƔ أن تعاد إليهمإذا كانت أموالهم وحقوقهم قد"

)ǁكركو Üمن تركمان ƭشخ (  
  
التعويض المادǐ ألن أƹلبهم ليس لديهم مناƨل للحيùاة بهùا وقùد             : أوال" 

 عام كما حرموا من الùƺذاƇ والكùساƇ         ٣٢ أو   ٢٠حرموا من األجر لمدة     
 "المناسƔ ولم يلتحقوا بالعمل

  )أحد أعضاƇ أسر الضحاياÜ بƺداد(
  

المركƦ الدولي للعدالة : نيويورك (Ƭƈوات العراƽييني للعدالة االنتقاليةÛ المركƦ الدول
  . Û čċċď( ƫ ÛďĎ-ďďاالنتقالية

  
            ƻالتفصيلي للظرو Ɵالفرصة للشر Ǌلƛإن نموذج الدعوى يتيح للمدعي أو من يم

        ƚùالبع Ɣƨوذج    . التي أدت للخسارة وعالقتها بسياسات نظام حùسعى النمùوي
 إلى تحقيق العدالة من حيƚ مقاضùاة        ية لدعاوى الملكية   العراق مفوضيةالوƈليات  
على الرƹم من ذلǁ فƎن هذا الحدƚ إذا كان أو سùيكون فùي              . ǁانتهاالمرتكبي  

المستقبل موضوع لدعوى قضائية محتملة فسوƻ يكùون مùن الùضرورǐ أن             
يوضح المدعيÜ كلما كان ذلǁ ممكناÜŹ من تقع عليهم المسئولية وتضمين األفراد            

إن هùذا األمùر الجùوهرǐ للعدالùة         . مروا أو قاموا بتنفيذ هذا االنتهاǁ     الذين أ 
 مفوضية عراقيùة لùدعاوى الملكيùة      االنتقالية قد تجاهلǊ أيضاŹ النظام األساسي ل      

  . وأصبح تناولǊ ضمن مسئولية األشخاƭ العراقيين األصليين
  
  
  

  

  
  مبادƍ التعويض
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 للفصل فùي كافùة       الملكية مفوضية عراقية لدعاوى  يتمƛل دليل النظام األساسي ل    
 وكما هو الحùال فùي نمùوذج         36.)أ(في الملحق   " المبادئ العامة "الدعاوى في   

الدعوى يفتقد النظام األساسي إلى اإلشارة لتكلفة استخدام األصول خالل الفتùرة            
إلى جانƔ األجر الùذǐ     . التي انتƨعت ملكيتها من مالكها األصلي دون تعويض       

الملكية في حالة عدم انتƨاعها فالنظùام األساسùي         كان يمكن الحصول عليǊ من      
    Źساكنا ƻان         بصدد تحديد   للجنة يقùي كùمصير القيمة المفقودة من المحاصيل الت

. يمكن ƨرعها على األراضي الƨراعية التي انتƨعت بطريقة ƹيùر مùشروعة           
ومن ƛم فحتى إذا سمح النظام األساسي للجنة بتناول مƛل هذǉ االدعاƇات فƎن كل              

 والقضاة بها ال يجدون خطوطùاŹ        العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالظفي  من مو 
إرشادية ترشدهم في إطار سلطتهم المƨعومةÜ كذلǁ فهناǁ القليل من التعليمùات            
واإلرشادات حول أساليƔ الحصر الكمي للخسائر التي سùوƻ يùتم ردهùا أو              

  . تعويضها للضحايا
  

 لدراسة وتنùاول الخùسائر ƹيùر        ال تتيح اإلجراƇات ونموذج الدعوى الفرصة     
المادية أو ƹير المباشرة مƛل خسارة المجتمع واإلصابة بالمرض أو الجروƟ أو            

وفùي  . فقدان الفرصة في الحصول على التعليم نتيجة لǘخالƇ أو نƨع الملكيùة           
حين قد يكون الحصر الكمي لهذǉ الخسائر أقل حياداŹ وأقل قابلية لǘحصاƇ فùي              

واألكùƛر  . ǉ الخسائر ال تقل حجماŹ وأهمية عن تلǁ المادية        صورة ماديةÜ فƎن هذ   
  37.من ذلǁ أن التعويض عن هذǉ الخسائر هو أحد حقوق الضحايا

  
إنǊ لمن الضرورǐ لكل من المدعين واألجهƨة الحكومية األخرى والعامة علùى            
المستوى األوسع أن يكونوا على علم بمعايير التعويض عن هùذǉ االنتهاكùات             

هم على األقل أن يشعر كل من الضحايا والعامة أيضاŹ أن تطبيق            من ال فم. السابقة
المعايير موحد ومتسق وال يخضع للمحسوبية أو التƺيير التعسفي أو الرشùوة أو             

وفي حالة عدم وجود هذǉ الشفافية ومن ùƛم عùدم           .  ƹير ذلǁ من أشكال الفساد    
تقبلية بين األشخاƭ   القدرة على التنبؤ بالضمانات يمكن أن تصعد الخالفات المس        
  . والمجتمعات كذلǁ العداƇ ضد كل من الهيئات والمؤسسات

  
ون القانونيون بعرض دعاوى موكليهم علùى أسùاس         مارسإذا قام المحامون وال   

 وضùمان حùصول     مفوضية عراقية لùدعاوى الملكيùة     النظام األساسي القائم ل   
ات حول القيم التي    الضحايا على مستحقاتهم فƎنهم بحاجة إلى المƨيد من المعلوم        

وفيما يتعلùق بهùذا الجانƔù       . يتعين حسابها والمطالبة بها وتعويضها للضحايا     
أو من يمƛلهم عƇƔ إيجاد وسùيلة لقيùاس       /الخاƭ من العدالة يتحمل المŃدعون و     

                                                 
إنøشاÛ"  ƅ الملحøق ƈ     "سلطة االئتǘف المؤƽتة  "Û  سلطة االئتǘف المؤƽتة   ل Čč الǘئحة التنưيمية رƽم  36

Û الجƅƦø الرابÛƲø     "تم تعديلها وإعادة إعǘنها مرة øƢƈرǌ      كما  ( عراƽية لدعاوǌ الملكية     مƻوضية
  . Ûē المادة "المبادƍ العامة"
المبادƍ األساسية والƢطوط اǕرشادية حول الحق في التعويض ورد االعتبار " ƈنưر مسودة 37

ÛنسانيǕنسان والقانون اǕلضحايا انتهاك القانون الدولي لحقوق ا" E/CN.4/2003/63Û čĒ 
  .  čċċčديسمبر /كانون األول/كانون األول
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القيم والخسائر المطلوƔ تعويضها وخاصùة إذا كانùت الحكومùة العراقيùة أو      
 لم تقم بمراجعتها علùى      38لدعاوى الملكية مفوضية عراقية   السكرتارية الوطنية ل  

 مفوضùية اللùدعاوى المقامùة أمùام       من ا ومع هذا العدد الضخم     . وجǊ السرعة 
منهجية حصر القيم كمياŹ مùن شƋùنǊ        ل افتقاد اللجنة    فƎن   العراقية لدعاوى الملكية  

إيجاد منهƝ متنوع بشكل كبير في تحديد التعويضات ومن ùƛم عùدم االتùساق               
في تقرير التعويضات بالصفة المؤسسية وإفساƟ المجال لǖحكùام     وƹياƔ العدالة   

 . المتعسفة في تطبيق المعايير القضائية
  

وفي هذا اإلطار   . يتمƛل أصحاƔ الواجƔ في المحتلين الحاليين للملكية المنتƨعة       
 مùن حيƚù النطùاق       مفوضية عراقية لدعاوى الملكيùة    يƺفل النظام األساسي ل   

Ƌن إيجاد الحلول للدعاوى اإلشارة إلى العقوبات التي        واإلجراƇات والتوصيات بش  
ƹير أنǊ يشير لùبعض  . يتعين توقيعها على األشخاƭ الذين تقع عليهم المسئولية     

  : كالتالي) و (٧الحقوق مƛل المادة 

إƤا كانت الملكية محل القضية ƽد احتلت ƈو امتلكت ƈو استƢدمت من ƽبل الطرف Ʒير               
 ƈية ملكيات ƢƈرÛǌ إƤن يعطƤǉ Ǎا الطرف مهلة محددة          السائد وƤǉا الطرف ليƧ لديه    

كƤلك فيجƒ علǍ السكرتارية اƽǕليميøة إƢطøار        . من الوƽت للتناƦل عن ǇƤǉ الملكية     
ƫƢو مساعدات ممكنة/الشƈ دماتƢ يةƈ المهجرين في حالة وجود ƫاƢ39".األش  

  
 يستفيدوا  إن العراقيين الذين استفادوا من الملكيات المنتƨعة وعمليات التهجير قد         
  : من احتمال افتراض حسن النيةÜ حيƚ ينƭ النظام األساسي للجنة على

ƈن السكان الجدد ألǎ ملكية سكنية وǉم المهجرين مøن المنøاطق التøي تعرضøت                
إعادة تøوطينهمČ (   Ûللتطهير العنƬرǎ من Ňƽبل الحكومات السابقة في العراق ƽد يتم           

č (      Ûتعويضات من الدولة Ǎول علƬالحĎ (Ƭة       الحøملكيات جديدة من الدول Ǎول عل
 Ûريبة من سكنهمƽď (المنطقة ǇƤǉ Ǎة االنتقال إلƻتعويض عن تكل Ǎول علƬ40.الح 

  
ال تفرق هذǉ التسوية والتعويض للمستفيدين الذين حصلوا على الملكيùة بطùرق           
ƹير مشروعة بين أصحاƔ النوايا الحسنة وأصحاƔ النوايا السيئةÜ وبناƇ علùى            

ر المشروطة المترتبة على هذا الوضع سوƻ تكون مƛيرة للجدل          ذلǁ فالنتائƹ Ɲي  
 في أعين العامةÜ كما أنها       العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالومضرة بمصداقية   

  . سوƻ تعجƨ عن تحقيق العدالة للضحايا الفعليين
  
  
  

                                                 
  . Ûđđ الملحق Ûƒ المادة سلطة االئتǘف المؤƽتة لČč الǘئحة التنưيمية رƽم كما Ƥكر في 38
 و و الملحøق Ûƒ المøادة   ÛĒ الملحق ƈ المادة   سلطة االئتǘف المؤƽتة   ل Čč الǘئحة التنưيمية رƽم   39

ĐČ) ام بالحد األ         )وƦلتǘير كافية لƷ شارةǕا ǇƤǉ نƈ يرƷ Û       قøمن المتطلبات الواردة في التعلي Ǎدن
اƅǘøƢǕ  :الحق في الøسكن   " للجنة المعنية بالحقوق االƽتƬادية واالجتماعية والƙقافية        Ēالعام رƽم   
Ûǎقرة " القسرƻالČđ .  

  . ÛČċ الملحق Ûƈ المادة سلطة االئتǘف المؤƽتة لČč الǘئحة التنưيمية رƽم 40
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  ƈنواƱ الحاالت التي يتم دراستها من ƈجل تقديم التعويضات 

 رد الملكية ألǐ شùخƭ      ية عراقية لدعاوى الملكية   مفوضيوفر النظام األساسي ل   
طبيعي أو قضائي أو من يرƛهم أو يمƛلهم في العراق أو خارجǊ باشتراط حùسن               

  : النية في الدعوة التي

  Ü ٢٠٠٣بريل إ/نيسان ٩يوليو و / تموƨ ١٧ترفع بين  .١

٢.           Üير المنقولةƹ بتة بالملكيةƛوأصول م Üير منقولةƹ تشتمل على ملكيات
أو العائùد علùى     ") الملكية الحقيقية ("احة أو وسائل الخدمة     وسائل الر 

 Üالملكية الحقيقية 

تتضمن الملكية المصادرة أو المحجوƨ عليها أو التي حùصل عليهùا             .٣
بالقوة بقيمة أقل من قيمتها الكاملة أو تم الحùصول عليهùا بواسùطة              
الحكومات السابقة بالعراق ألسباƔ ال تتعلق باإلصùالƟ فùي مجùال            

إن أيùة   . ضي أو المباني الشاهقة التي تستخدم بصورة شùرعية        األرا
عمليات تم من خاللها الحصول على الملكية نتيجة كùون المالǁù أو             
           Ǌùة النتمائùللحكومات السابقة بالعراق أو نتيج Źعليها معارضا ƨالحائ
اإلƛني أو الديني أو الطائفي أو ألƹراض التطهير العنصرǐ يجƔù أن            

 .طتتوافق مع هذا الشر
  

 ٢٠٠٥ يونيùو /حƨيùران  ٣٠ و   ٢٠٠٣ مارس/ƈذار ١٨الدعاوى المرفوعة بين    
  : وتتضمن

 . تشتمل على ملكية حقيقية أو عائد عن ملكية حقيقية .١

تشتمل على ملكية حقيقية تمت مصادرتها أو الحجƨ عليها أو الحصول            .٢
عيها بالقوة أو الحصول عليها بقيمة أقل من قيمتها الكاملة أو احتلùت             

 :عيد احتاللها نتيجةأو أ/و

كون المالǁ أو الحائƨ لها من المعارضين للحكومùة أو            )  أ(
نتيجة النتمائǊ اإلƛني أو الديني أو الطائفي أو ألùƹراض          

  التطهير العنصرÜ ǐ أو 
)Ɣ  (           تهمùاع ملكيƨتعرضوا فيما سبق النت ƭمن خالل أشخا

نتيجة لسياسات الحكومات السابقة لحƔƨù البعƚù مùن     
 41.مصادرة الملكية

  
  
  
  

                                                 
čč ÛرفƲ الدعاوÛǌ المøادة  )Û"ƒ الملحق Ûƒ ئتǘف المؤƽتةسلطة اال لČč الǘئحة التنưيمية رƽم  41
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  الحاالت التي يتم استبعادǉا
 في واقع األمر فجùوات      مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   يتخلل النظام األساسي ل   

وأوجǊ قصور كبيرة ال يمكن التجاوƨ عنها بحجة أن هذǉ القواعد مùا هùي إال                
 حيƚù أنهùا ال      ١٢خطوط إرشاديةÜ وخاصة المبادئ الواردة في التشريع رقم         

 تشملها المهمة القضائية للنظام األساسي كمùا أنهùا ال         تتناول كافة المواقƻ التي   
  .توفر التعويضات المناسبة للخسائر التي تتناولها

  
 مفوضية عراقية لدعاوى الملكيùة    وألƹراض تحديد نطاق االختصاƭ القانوني ل     

فƎن الحاالت الوحيدة التي تقبل دراستها هي التي تشمل بعض األفعال التي قامت             
بقة في العراق أو وقفت ساكنة حيال قيام اǓخرين بها وهùي            بها الحكومات السا  

  : تشتمل على اǓتيدون حصر 

قيام أǐ من أجهƨة الدولة بالعراق أو تخاذلها عن التصرƻ في حالùة              .١
قيام اǓخرين ببعض األفعالÜ سواƇ كانت هذǉ األجهƨة تابعة للحكومùة           

ة أو تنفيذية  المركƨية أو أحد وحدات الدولة وسواƇ كانت أجهƨة تشريعي        
   Ýأو قضائية أو ƹير ذلǁ من الوظائƻ في الحكومات السابقة

٢.                Ƈضاùد أعùا أحùخرين بهǓاألفعال التي قام بها أو تخاذل حيال قيام ا
             Ɣƨùة أو الحùكبار المسئولين في الحكوم Ɣأو أحد أقار ƚالبع Ɣƨح
والذين يعملون بسلطة كبيرة أو متظللين بها أو مùن خùالل تùصريح        

  42. بذلǁ سواƇ كان هذا التصريح مباشر أو ƹير مباشرالحكومة لهم
  

   Ɣƨùطالما أن المبادئ العامة تتناول فقط الملكية التي قام نظام ح ǊنƎوكما نرى ف
البعƚ بمصادرتها أو الحجƨ عليها فسوƻ يكون من المحال مساƇلة النظام عùن             

الùرƹم  وعلى  . ٢٠٠٣ ابريل/نيسان ٩الملكية المصادرة أو المحجوƨ عليها بعد       
 مفوضùية ال قد قرر ظاهرياŹ مد فترة االنتهاكات التي تتناولها          ١٢من أن التشريع    

فƎن مبادئǊ العامùة ال     ) ٢٠٠٥ يونيو/حƨيران ٣٠إلى   (العراقية لدعاوى الملكية  
توفر سبل االنتصاƻ لǖشخاƭ أصحاƔ الدعاوى الخاصة باالنتهاكات المرتكبة         

  . ٢٠٠٥ يونيو/نحƨيرا ٣٠ و حتى ٢٠٠٣ ابريل/نيسان ٩من 
  

 ال تتناول صùراحة     مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   إن مبادئ النظام األساسي ل    
حاالت المŃدعين الذين أجبƁروا على توقيع عقود ونقل ملكية أراضيهم على ƹيùر             

إن مƛل  . رƹبتهم أو الذين أĈخذت أراضيهم بƋسعار تقل عن قيمتها الحقيقية الكاملة          
المجال للحصول على االنتùصاƻ مùن        يتوافر لهم     ال هذǉ الشريحة من المŃدعين   

 في ظل النظام األساسي لهاÜ كمùا هùو           العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالِقبل  
 ١٧الحال في األراضي التي أĈخذت إبùان قùانون اإلصùالƟ الƨراعùي رقùم             
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 وحتى إذا ذهƔ المدعي للقول بƋن القواعùد الموضùوعة شùديدة             43.)١٩٧٠(
ƨ عن تحديد وسيلة االنتصاƻ لÜǊ فليست هناǁ أحكام موجودة          االتساع بحيƚ تعج  

إلرشاد القاضي لتناول الدعاوى التي تتضمن ملكيùات أخùذت بùالقوة أو تùم               
  . الحصول عليها من خالل عقود ƹير سليمة

  
 وخاصة في ضوƇ عمليات التهجير ونƨùع الملكيùة التùي            Üوفي السياق الحالي  

  العراقية لدعاوى الملكية   مفوضيةالتركت   فقد   ٢٠٠٣Ü ابريل/نيسان ٩حدƛت منذ   
اǓالƻ من الضحايا في حالة من اإلهمال وƹفلة القانون دون وجود من يلجئون             

Ǌمن خالل            . إلي ƻعن سبل االنتصا ƚيكون عليهم البح ƻالضحايا سو Ƈإن هؤال
               ǐدùى تحùد علùم تعتمùأن الخيارات القضائية المتاحة له ƚحي Üطرق مختلفة

 والتعريƻù الùضيق     مفوضية عراقية لدعاوى الملكيùة    ل" نياالختصاƭ القانو "
  " .أصحاƔ الواجƔ"أو " للمسئولين"
  

سوƻ يواجǊ التعامل مع ضحايا كل من عمليات اإلخالƇ وهدم المناƨل ونƨùع             
الملكية التي قامت بها القوات متعددة الجنسية التحدǐ متعدد األوجǊ والمتمƛل في            

هم يجولون داخل وخارج العùراق ùƛم   تعريƻ أصحاƔ الواجÜƔ وخاصة أن  ) ١(
اقتراƟ وتنفيذ األحكام ضد أصحاƔ الواجƔ ممùن ال يخùضعون           ) ٢( Ýيرحلون

تحدǐ الوضع القùائم مùن حيƚù        ) ٣( Ýلالختصاƭ القانوني للمحاكم العراقية   
            Ǌتùأرس ǐالقوات متعددة الجنسية من المسئولية الجنائية وهو الوضع الذ Ƈناƛاست

  ١٧.44ي إطار قرارها رقم  فسلطة االئتالƻ المؤقتة
  

              Ƈصاùائل اإلحùحول وس Źر من السؤال الفني نسبياƛصلة أكƋالعوائق تعد مت ǉهذ
             Ƈما يعترض اإلحصا ǁفليس هنا ǁم من ذلƹعلى الر Üالكمي المتبعة لدى اللجنة

أو رد  /السليم سعياŹ إلتاحة الفرصة مستقبالŹ للحصول على التعويض المناسƔù و          
  . الملكية

  
المناسبة من شƋنها إتاحة الفرصة للحصر ورد الملكيùة والتعùويض           إن الوسائل   

عن الملكيات المنقولة وƹير المنقولة التي تم تدميرهاÜ في حين ال يسمح النظùام              
وعلى الرƹم   . 45 بمƛل هذǉ الدعاوى     مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   األساسي ل 

فƎن وسائل اللجنة   من أن نطاق عمل اللجنة يƺطي الملكيات التي تمت مصادرتها           
              Ƈراùعر شùعلى س ƨمن خالل التركي Ǌفي تحديد التعويض قد تعرضت للتشوي

وكذلǁ إهمال القùيم األخùرى ومنهùا        ) وهو المناقض لسعر تعويضها   (الملكية  

                                                 
 ƽ ČÛċċċد حدد الملكية الƻردية إلƈČď/ČĔĒČ       Ǎن ƽانون البعƘ المنشور في جريدة العراق برƽم         43

Û وƈلǍøƸ التعويøضات     čمČÛċċċ= الدونم  (لǍ األمطار في ريها     دونم من األراضي التي تعتمد ع     
وفي حين طبق Ƥǉا القانون دون تمييƦ علǍ كافة العراƽيينÛ فقد انتƱƦ الملكية من كبøار                . النقدية

ƙم حددت الملكية الƻرديøة  . مǘك األراضي الƦراعية في ƈكƙر الناطق الƦراعية الƸنية بشمال الدولة 
  .  دونمĎċċتƬبƞ للشمال الكردǎ الحقاŷ ل

  . ČČ و đ الهوامƩ السابقة رƽم  44
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اإلصابة البدنية واألذى النفسي والخسارة المتراكمة للفائدة التùي كùان يمكùن             
. ئد أخرى محتملة على هذǉ الملكيùة      الحصول عليهاÜ واستخدام الملكية وأية عوا     

              Ƈصاùحǘادية لùالحاالت التي تفتقد إلى خطوط إرش ǉوفي حالة عدم دراسة هذ
الكمي في النظام األساسي للجنة فقد ال يصل أǐ من الضحايا أو من يمƛùلهم أو                

إن هùذا األمùر يمùƛل       . القائمين على عملية الفصل في الدعاوى إلى أǐ حلول        
Ü المùادة   )أ(ر إلى لƺة النظام األساسي للجنة في الملحùق          مشكلة كبيرة حين ننظ   

  . والتي تمنح اللجنة اختصاصها القانوني الكامل) ج (١١
  
  

   وسائل الحل

            Ƈƨùاع على الجƨتسوية دعاوى الن Ɣالبية اإلرشادات حول أساليƹ ٤اقتصرت 
مفوضية إن النظام األساسي ل   ". تعليمات العمل " الملحق ÜƔ    ١٢من التشريع رقم    

 يتجاهل القانون الحالي لصالح القواعد األربع عشرة ƹير         عراقية لدعاوى الملكية  
 المصممة خصيصاŹ من أجل اللجنة وال تحمل بالضرورة أǐ عالقùة            46الرسمية

مع نظيراتها في القانون المدني العراقي أو القانون الجنائي أو المعايير الùواردة             
ت تبدو أيضاŹ تعسفية حيƚ أنهùا تقùدم   إن هذǉ اإلرشادا. في القانون الدولي العام 

سيناريوهات ال تƋخذ في اعتبارها الدروس المستفادة من الخبرات المتراكمة في           
بل إن هذا الجƇƨ من النظام      . العقود الماضية حول دعاوى رد الملكية والتعويض      

 العراقيùة   مفوضùية الاألساسي يضع عدد من السيناريوهات ويشير إلى أن على          
 أن تلتƨم بتطبيق هذǉ األمƛلة في تسوية دعاوى الملكية لكنهùا ال             كيةلدعاوى المل 
  47.تقتصر عليها

  
  : وفي ضوƇ اإلطار الضيق لهذا التشريع فقد تم الحديƚ عن التشريعات التالية

الملكيات التي تمت مùصادرتها أو الحجƨù عليهùا أو التùي قامùت                .١
فùي حùين    الحكومات السابقة بالعراق بوضع الحجƨ أو الرهن عليها         

             ƚùلي بحيùأن تعاد إلى مالكها األص Ɣاألصلي يج ǁظلت باسم المال
 . تحرر من أية رهونات أو حجوƨات عليها

أية ملكية تمت مصادرتها أو الحجƨ عليها وانتقل اسمها إلى الحكومات            .٢
              Ɣùيج ƚالƛ ƻولم تبع إلى طر ǁأخر بعد ذل Źالسابقة بالعراق أو عميال

 . أن تعاد إلى المالǁ األصلي

أية ممتلكات قامت الحكومات السابقة بالعراق بمùصادرتها وكانùت            . أ 
              Üةùدارس الدينيùالم Üادةùن دور العبùا مùيرهƹ تستخدم كمساجد أو
المؤسسات الخيرية أو ترتبط بمƛل هذǉ األƹراض يجƔ أن تعاد إلى ما            
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يسمى بالوقƻ المرتبط بمƛل هذǉ االستخدامات أو األشخاƭ المالئمùين          
 . ممتلكات قبيل المصادرةلحمل ملكية هذǉ ال

 Ɣ .              اتùي الحكومùف  Ƈمن كبار األعضا ǐأية ملكيات يحملها أ
             ǉذùكد أن هƋإذا ت Üأن تعاد إلى المالكين األصليين Ɣالسابقة بالعراق يج

 .الملكيات قد تم الحصول عليها بطريقة ƹير سليمة

إذا تمت مصادرة أية ملكية ƛم بيعت إلùى مùشترƈ ǐخùر               . ج 
 و  Ü تظل الملكية تحمل اسùم المùشترǐ األول        )١( و ")المشترǐ األول ("
)٢ (            ǁم تنتقل الملكية إلى المالƛ لم يتم إدخال أية تحسينات على الملكية

األصلي مرة أخرى و ال يحق للمشترǐ األول الحùصول علùى أيùة              
 .تعويضات من المالǁ األصلي

أǐ أنها ملكية لم يùتم      (إدخال تحسينات عليها    دون  الملكية  ظلت  إذا   .د 
Ƈى           )  عليها البناùإل Źاùم بيعت الحقƛ ƨحين تعرضت للمصادرة أو الحج

المشترǐ األول وقام المشترǐ األول بƎدخال التحسينات عليها من خالل          
            ǐى أùاألصلي الحق في الحصول عل ǁيكون للمال ƻعليها فسو Ƈالبنا

  : من اǓتي

نقل الملكية باسمǊ علùى أن يùدفع للمùشترǐ األول قيمùة               ) أ (
  . لهاالتحسينات التي أدخ

) Ɣ (         عن الملكية Ɣالحصول على تعويض مناس)   تمùم يùكملكية ل
 ). إدخال تحسينات عليها

 ǉ.              Źاùحصل الحق ǐاألول والذ ǐإذا كانت الملكية قد بيعت إلى المشتر
على ملكية مجاورة من الدولة إذن تعود كùل مùن الملكيùة األصùلية               

           ùاألصلي على أن يقوم هذا األخير ب ǁدفع واألخرى المجاورة إلى المال
Ǌالملكية المجاورة إلي Ƈاألول لشرا ǐالقيمة التي تكلفها المشتر .  

إذا كانت الملكية مقام عليها مباني ƛم بيعت إلى المشترǐ األول والذǐ              .و 
قام الحقاŹ بهدم المبنى األصلي وبناƈ Ƈخر جديد إذن فقد يقوم المالǁ األصلي             

أخرى بعد قيامǊ بدفع    المطالبة بعودة الملكية لتحمل اسمǊ مرة       ) ١(: باǓتي
          Ǌمنها قيمة المبنى القديم التي تم هدم Ź٢(أو  . قيمة المبنى الجديد مطروحا (

الملكية متضمنة المبنى الùذǐ تùم       قد يطالƔ أن يقوم المشترǐ األول بƋخذ        
  Ǌاألول إلى الحكومات السابقة          (هدم ǐالتي دفعها المشتر Ƹالمبال Ǌمن Źمطروحا
 ).بالعراق

 ƨ.   شترين    إذا كانت الملكيةùى مùاألول إل ǐمن خالل المشتر Źقد بيعت الحقا 
المطالبة بعودة الملكية   ) ١(الحق في   ƈخرين إذن قد يكون للمالǁ األصلي       

وإذا . المطالبة بالتعويض عن قيمة الملكية    ) ٢(إلى اسمǊ مرة أخرىÜ أو      
فسوƻ يحق للمùشترǐ    ) ١(أختار المالǁ األصلي البديل األول المذكور       

 . ول على تعويض عن قيمة الملكيةالنهائي الحص
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إذا كانت الملكية قد اتخذت كضمان ألحد القروض التي حùصل عليهùا             . ط
المشترǐ األول إذن فالملكية في هذǉ الحالة يجƔ أن تحرر وال تعتبر ضمان             
ومن حق المقرض في هذǉ الحالة اتخاذ خطوات ضد المقترض لتƺطية أيùة             

 . ذا القرضمبالƸ قد تم الحصول عليها في ضوƇ ه
ǐ .             األول ǐشترùإذا كانت الملكية لم يتم إدخال أية تحسينات عليها وقام الم

ببناƇ مبنى عليها واعتبرت ضمان ألحد القروض إذن يقوم المالǁ األصùلي            
باالتùساق مùع    (بدفع المبالƸ التي تم الحصول عليها في ضوƇ هذا القرض           

 . قرض سواƇ كلياŹ أو جƨئياŹمباشرة إلى المقرض للوفاƇ بال) أعالǉ" و"الفقرة 
ǁ .              ǁùم قام المالƛ اد عامƨإذا كانت الملكية قد تمت مصادرتها وبيعت في م

األصلي أو ورƛتǊ بشرائها فلهم الحق في هذǉ الحالة المطالبة بتعويض مùن             
 . الدولة عن قيمة سعر الشراƇ الذǐ حصلوا بǊ على الملكية

ƹراض العامة أو الخيرية فتùستمر      إذا كانت الملكية تستخدم حالياŹ في األ       .ل
على هذا الوضع على أن تقوم الحكومة أو المالǁ األصلي أو المùستخدم أو              
              ǁùلي لتلùاألص ƨائùأو المستخدم أو الح ǁعليها بدفع تعويض للمال ƨالحائ

 . الملكية
 " .أǐ مواقƻ أخرى مشابهة يتم الفصل فيها في ضوƇ هذǉ األحكام". م

  
أ ÜƔ Ü دÜ ط  للمالǁ األصلي الحصول على التعويض عن            تكفل السيناريوهات رقم    

الخسائر والتكلفة اإلضافية متضمنة تلǁ المذكورة هناÜ في حين أن المبادئ العامة ال          
إن بعض السيناريوهات المقترحة قد تؤدǐ إلى مùشاكل  . تشير إلى هذǉ التعويضات  

 سùبيل المùƛال     فعلى. كبيرة من حيƚ الخسارة ومن ƛم عدم االستقرار االجتماعي        
 العراقيùة لùدعاوى     مفوضيةالتقترƟ المبادئ العامة أن تحل النƨاعات عن طريق         

 التي تقرر منح المالǁ األصلي قطعة األرض األصلية إلى جانƔ الحùائƨين             الملكية
الجدد لملكيتهاÜ وبالنظر إلى التوترات اإلƛنية المحيطة بعمليات التهجير ونƨع الملكية 

فƎن التعويض المقترƹ Ɵير المالئم للùضحايا يحتùاج إلùى           في الماضي والحاضر    
  . تفسير
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  للتطبيق مǘئمة المعايير ال
  

 هي واحدة من مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةإن عدم ƛراƇ الوƛائق المؤسسة ل
أسباƔ التعويضات ƹير المالئمة للضحايا ومن ذلǁ نموذج دعوى المطالبة 

ذǐ من المفترض أن يحتوǐ على المعلومات التي سوƻ يقرر بناƇ بالتعويض وال
كما يتمƛل العائق الƛاني في شكل مƨاعم النظام . عليها الفصل في الدعوى

األساسي للجنة في االختصاƭ القانوني الكاملÜ والذǐ يحد بصورة كبيرة من 
) ٢( Ýتعويضالشريحة التي ينتمي إليها الضحايا المؤهلين للمطالبة بال) ١(: اǓتي

كذلǁ فالمعايير المطبقة . البدائل المتاحة للضحايا حول هذا التعويض النهائي
والتي يجƔ أن تمƛل القاعدة Ǔليات العدالة االنتقالية لضحايا التهجير أو نƨع 
الملكية أو نقل السكان بالعراق تشتق من مصادر ƛالƛة رئيسية تم إƹفالها في 

وألƹراض توفير سبل . ة لدعاوى الملكية العراقيمفوضيةالعملية تƋسيس 
االنتصاƻ فهي تشتمل على الحد األدنى من األعراƻ الموجودة بالقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان والخطوط اإلرشادية المستمدة من جهود مختلƻ الدول فيما يتعلق 
برد ملكية السكن واألرض إلى جانƔ الحقوق والواجبات الواردة في القانون 

  . ألصليالعراقي ا
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  حق اǕنسان في األرض والسكن المǘئم : القانون الدولي

 بفتح باƔ المصادقة على العهود ١٩٦٦قامت الجمعية العامة لǖمم المتحدة في 
وفي الوقت . األساسية التي تƺطي حقوق اإلنسان والتƨامات الدولة المقابلة لها

 ǁبالح١٤٨الحالي هنا ƭفي العهد الدولي الخا ƻقوق االقتصادية  دولة طر
يقرون بحق كل فرد في الحصول على المستوى المعيشي "واالجتماعية والƛقافية 

العهد الدولي الخاƭ بالحقوق " (المالئم متضمناŹ الƺذاƇ والكساƇ والمسكن
هذا وقامت دولة العراق ). ١(١١االقتصادية واالجتماعية والƛقافيةÜ المادة 

وفيما . ١٩٧٦ يناير/كانون الƛاني ƛالƚ منالبالمصادقة على هذǉ االتفاقية في 
 ƻن كافة الدول المحتلة للعراق هي أطراƎعدا الواليات المتحدة األمريكية ف
بالعهد الدولي الخاƭ بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والƛقافية وكلهم بما فيهم 

لكافة الواليات المتحدة األمريكية يتحملون مسئولية تطبيق الحقوق الواردة بالعهد 
  . المقيمين باألراضي العراقية المحتلة الواقعة تحت سيطرتهم

  
الدليل اإلرشادǐ الكافي حول مكونùات      بمفردها   من العهد ال توفر      ١١إن المادة   
االلتƨامات الواقعة على الدول الحترام وحماية والدفاع عن حùق          ماهية  الحق أو   

القائم على مراقبùة تنفيùذ      ومن ƛم فقد وضع الجهاƨ      . اإلنسان في السكن المالئم   
االتفاقية المشورة القانونية للدول األطراƻ بناƇ على المشكالت والحلول النابعùة           

للسكن "وفي تعريƻ العناصر األساسية     . من الفقǊ القانوني الدولي في ظل العهد      
كƋحد حقوق اإلنسان أصدرت اللجنùة المعنيùة بùالحقوق االقتùصادية            " المالئم

 والذǐ يطبق بوجǊ عام على كافùة        ٤48افية التعليق العام رقم     واالجتماعية والƛق 
وبناƇ عليǊ فƎن ƹياƔ أو إنكار أǐ من هùذǉ العناصùر            . الدول األطراƻ بالعهد  

المكونة لهذا الحق يعتبر انتهاكاŹ لǊ ويترتƔ عليǊù وسùائل لالنتùصاƻ مùƛل               
وفي ضوƇ الخصوصية القانونية لهذا الحùق إلùى جانƔù           . التعويضات الممكنة 

 سبعة عناصر يجƔ أن     ٤التƨامات الدولة المقابلة لÜǊ فقد حدد التعليق العام رقم          
  :  لكي يكون السكن مالئم من حيƚ الوفاƇ بمتطلبات االتفاقيةايتم الوفاƇ به

تتخذ الحياƨة أشكاالŹ مختلفة منها اإليجار : الحماية القانونية ألمن الحياƦة )أ (
عاونيÜ التƋجيرÜ شƺل المالǁ لÜ ÜǊ اإلسكان الت)اإلقامة العامة والخاصة(

اإلسكان الطارئ والمستوطنات ƹير الرسمية ومنها احتالل األرض أو 
الملكية وبƺض النظر عن نوع الحياƨة فƎن كافة األشخاƭ يجƔ أن 
يتمتعوا بدرجة من ضمان لحياƨة السكن والذǐ يضمن الحماية القانونية 

  . ديداتضد اإلخالƇ القسرǐ والتحرƫ وƹير ذلǁ من الته

                                                 
الحق في الøسكنÛ    " للجنة المعنية بالحقوق االƽتƬادية واالجتماعية والƙقافية        ďعام رƽم    التعليق ال  48

ƈو يمكøن الوøƬول إليهøا علǍø اǕنترنøت مøن ǘøƢل         REV/1GEN/HR.7الوƙيقøة رøƽم   
937a91d4f803/469fc004c8025670ec87555fe725b099/nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http

w%20,va3gene%20f#5%2opendocument?e0053547ed12563c8221   
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) Ɣ(  ت والبنيةǘدمات والمواد والتسهيƢال Ǎول بدرجة معقولة علƬالح
 السكن المالئم على المرافق المحددة يجƔ أن يحتوǐ: األساسية

إن كافة المستفيدين من . والضرورية للصحة واألمان والراحة والتƺذية
الحق في السكن المالئم يجƔ أن يحصلوا على الموارد الطبيعية المشتركة 

ورة مستمرة مƛل مياǉ الشرƔ اǓمنة والطاقة من أجل الƺذاƇ والطاقة بص
واإلضاƇة والمرافق الصحية والالƨمة لƺسل مختلƻ األشياÜƇ كذلǁ وسائل 

  . حفظ الطعام والتخلƭ من المخلفات والصرƻ وخدمات الطوارئ

التكاليƻ المادية للشخƭ أو األسرة : القدرة علǍ تحمل ƈعباǇƅ مالياŷ  )ج (
 باإلسكان يجƔ أن تكون في مستوى ال يتهدد معǊ إمكانية والمرتبطة

  . الوصول إلى الحاجات األساسية وإشباعها وال يتم التناƨل عن أǐ منها

إن : ƽابل للسكنÛǍ متسقاŷ مƲ الحاجة إلǍ األمان والƬƢوƬية والƬحة  )د (
السكن المالئم يجƔ أن يكون قابالŹ للسكن فيما يتعلق بتوفير كل من 

اسبة والحماية من البرد واالختناق والحرارة واألمطار المساحة المن
. والرياƟ وƹير ذلǁ من التهديدات للصحة والكوارƚ ومسببات األمراض

  . كذلǁ يتعين الحفاظ على السالمة البدنية لساكني المنƨل

)øǉ( ةƬاƢاالحتياجات ال ǎوƤ ئمǘلك ما يƤ ŷمتضمنا Ûول إليهƬيمكن الو: 
القدرة على الحصول على المسكنÜ كما يجƔ أن يجƔ أن يتمتع األشخاƭ ب

يتاƟ للمجموعات المهمشة الفرصة للوصول الكامل والمستمر للموارد 
ومن ƛم فهذǉ المجموعات المهمشة مƛل كبار السن . الالƨمة للسكن المالئم

 ƭأو المعاقين في أطرافهم وحاملي فيروس نق Źواألطفال والمعاقين بدنيا
عاقين ذهنياŹ وضحايا الكوارƚ الطبيعية واألشخاƭ المناعة المكتسبة والم

 Ɣمن المجموعات يج ǁير ذلƹو ƚالذين يعيشون في مناطق مهددة بالكوار
  : يتمتعوا باألولوية فيما يتعلق باإلسكان

يكون في موƲƽ مǘئم للنشاط االƽتƬادǎ واالجتماعي العادÛǎ ويكون  )و(
ŷالياƢ Ʋƽطار البيئية الموƢأن ي: من األ Ɣكون السكن المالئم في موقع يج

يضمن الوصول إلى فرƭ العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس 
ومراكƨ رعاية الطفل وƹير ذلǁ من المرافق االجتماعية وهذا األمر ينطبق 
على المدن كما ينطبق أيضاŹ على المناطق الريفية حيƚ يمكن أن تمƛل نفقات 

وبالمƛل .   على ميƨانيات الفقراƇاالنتقال من وإلى محل العمل عبئا ƨائدا
يجƔ أال يتم بناƇ المناƨل في مواقع ملوƛة أو بالقرƔ منها مما يهدد الحق في 

  . الصحة للسكان

)Ʀ (قافيةƙئمة الǘالم : Ƈل ومواد البناƨني بها المنŃل في الطريقة التي بƛوتتم
 الƛقافية المستخدمة وكذلǁ دور السياسات المدعمة لذلǁ في التعبير عن الهوية

 ٤٩.والتنوع في بناƇ المناƨل
  

                                                 
 . ēالمرجƲ السابقÛ الƻقرة  49
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إضافة إلى ذلǁ تشير الخبرة في التطبيق وانتهاǁ الحùق فùي الùسكن المالئùم               
بوضوƟ إلى أن حقوق اإلنسان األخرى ذات العالقةÜ وهي الحقùوق المùذكورة             
بشكل مستقلÜ هي حقوق متكاملة مع احترام وحماية والوفاƇ بالحق في الùسكن             

إن هذا يùدعونا إلùى      . ا يتعلق بعملية استعادة حقوق السكن     المالئمÜ وخاصة فيم  
ùب ƻلما يلي" الحقوق المتكاملة"تضمين ما يعر":   

  Ý٥٠المعلومات .١
   Ý٥١التعليم وبناƇ القدرات .٢
 Ý٥٢المشاركة .٣
 Ý٥٣حرية التجمع .٤
 Ý٥٤التعبير عن الذات .٥
حريùة  و وإعادة التǉƉيøل   توطينين في إعادة ال   ƨحانحقوق الالجئين وال   .٦

  Ý والتعويضاسترداد الملكية والعودة وǐÜجبرالعدم اإلرجاع 
 Ý٥٥الخصوصية .٧
 ٥٦.شخƭن الأم .٨

 
 فƎنǊ وفقاŹ للنظرية القانونية ومنطق التطبيùق فƎùن فùشل ظùروÜ              ƻمرة أخرى 

           Üرد االعتبار Üإعادة االستيطان Üفي حالة العودة ƻالظرو ǁاإلسكان متضمنة تل
اŹ والحقوق المطابقة لهùا  إعادة التƋهيل في الوفاƇ بǐƋ من العناصر المؤسسة قانون     

قد يمƛل انتهاكاŹ أكبر لحق اإلنسان في السكن المالئم وƹير ذلǁù مùن الحقùوق                
 Źفيما           . األخرى الحقا ƻعن تحقيق األهدا ƨتكون النتيجة هي العج ƻم سوƛ ومن

 . يتعلق بتعويض الضحايا ومن ƛم إتاحة الفرصة لظهور مشكالت أخرى
  

                                                 
ي الƢاƫ بالحقوق االƽتƬادية واالجتماعية Û العهد الدول)ČĔďē(اǕعǘن العالمي لحقوق اǕنسان      50

ČĔđđ( Û(العهد الدولي الƢاƫ بøالحقوق المدنيøة والøسياسية          ) ČĔđđ(  ÛČĐ,Č) ƒ(والƙقافية  
 . ČĔ,čالمادة 

Û العهد  Ûčē,Č المادة   )Û)ČĔēĔ اتƻاƽية حقوق الطƻل     čđاǕعǘن العالمي لحقوق اǕنسانÛ المادة       51
 . Čď و ČĎاالجتماعية والƙقافيةÛ المواد الدولي الƢاƫ بالحقوق االƽتƬادية و

Û العهد الدولي الƢاƫ بالحقوق االƽتƬادية      ƒčč و   .čČاǕعǘن العالمي لحقوق اǕنسانÛ المواد       52
Û والعهد الدولي الƢاƫ بالحقوق المدنيøة والøسياسيةÛ المøادة           Ĕواالجتماعية والƙقافيةÛ المادة    

čĐ)ƚ (      كافة Ǎعل ƅية الدولية للقضاƽاƻواالت    ǎرƬالعن Ʀشكال التمييƈ)ČĔđĐ(   المادة ÛĐ)  øøǉ (
)ď ( 
 . ččالعهد الدولي الƢاƫ بالحقوق المدنية والسياسيةÛ المادة  53
Û العهøد الøدولي الøƢاƫ بøالحقوق االƽتƬøادية           ČĔاǕعǘن العالمي لحقوق اǕنسانÛ المادة       54

   Ûقافيةƙواالجتماعية والČĐ,Č) ƈ (  و)ƒ(     الحقوقøب ƫاƢالعهد الدولي ال Û     Ûسياسيةøة والøالمدني 
 . ČĔ,čالمادة 

Û العهøد   č و   ÛČđ,Č اتƻاƽية حقوق الطƻلÛ المøادة       ČčاǕعǘن العالمي لحقوق اǕنسانÛ المادة       55
 واالتƻاƽية الدولية للقضاƅ علǍø كافøة        ČĒ,Čالدولي الƢاƫ بالحقوق المدنية والسياسيةÛ المادة       

 ). Ǉ) (Ď(و ) ƈĐ) ƒشكال التمييƦ العنƬرÛǎ المادة 
  . المرجƲ السابق 56
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 السكن المالئم إلى جانƔ عناصرǉ المعتمدة       وفي حين يفسر هذا محتوى الحق في      
على بعضها البعض فƎن المبادئ الملحة في التطبيق والواردة في كبرى اتفاقيات            

ومن ùƛم يتعùين     . تحقيق هذا األمر  " كيفية"حقوق اإلنسان تقدم الدليل العام حول       
  : ة اǓتيرسماعلى الدولة تنفيذ التƨاماتها من خالل التƋكد من م

يجƔ أن تعرƻ بنود التسوية على المستوى المحلùي          ٥٧:يرƬالم قريرت 
ƻاألطرا Ƈفي صورة تتضمن موافقة ورضا .  

  Ʀل على كافة          ٥٨عدم التمييƛأن تطبق معايير التعويض بشكل متما Ɣيج
Ɣالواج Ɣالمدعين وأصحا. 

يجƔ أن تكون هناǁ جهود      59)الجندر(النوƱ االجتماعي   المساواة بين    
لتعويض ورد الحياƨة للمدعين من النساƇ      خاصة لضمان رد االعتبار وا    
أƨواجهن من جراƇ حملة أنفùال ضùد        وخاصة األرامل الالتي توفى     

Üبمعاملة متساوية مع الرجالاألكراد ƣوجات الƨير المتƹ Ƈوالنسا . 

يجƔ حماية كل من الحقوق والمسئوليات وتنظيمهùا         60: القانون سيادة 
 كمùا يجƔù وضùع     من خالل نظام قانوني يضمن المحاكمة العادلùة       

 . القوانين واألحكام موضع التنفيذ من خالل هيئات مختصة أصيلة
إن الدول القادرة على توفير المعونة الفنية والمادية         61:التعاون الدولي  

ملƨمة بموجƔ االتفاقيات بهذǉ المهمة تحقيقاŹ للسالم والتنمية واألمن في          
جƔ أن تستفيد من    حين أن الدول التي تحتاج إلى الموارد والمساعدة ي        

قنوات المساعدة الموجودة من الدول األخùرى والوكùاالت الدوليùة           
 . المناسبة

يتعين على هيئات الدولùة      62تراجƲاǕعمال التدريجي للحقوق وعدم ال     
وصانعي السياسات التƋكد من إعمال كافة الحقوق والواجبات من خالل          

عتبار والتعويض  التطوير المستمر للظروƻ المعيشية وأن تدابير رد اال       
 . لن تجعل الظروƻ المعيشية للسكان أكƛر تدنياŹ عنها قبل االنتهاكات

  
تم شرƟ كل من هذǉ العناصر والمبادئ الملحة في التطبيق على نحو تفصيلي (

في طاقم أدوات حقوق األرض والسكن الذǐ وضعتǊ شبكة حقوق األرض 
  ).والسكن

   

                                                 
ƈنưر من بين كبرǌ اتƻاƽيات حقوق اǕنøسان العهøد الøدولي الøƢاƫ بøالحقوق االƽتƬøادية                   57

  Č,Čواالجتماعية والƙقافيةÛ المادة 
  č,čالمرجƲ السابقÛ المادة  58
  . Ď المرجƲ السابقÛ المادة 59
  . Č,čالمرجƲ السابقÛ المادة 60
  . المرجƲ السابق61
  .  المرجƲ السابق62
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   والتعويضةيكلم الادرداستالحق في 

حق الملكية لكل من الالجئين والمهجرين قد تم تناولǊ صراحة فùي القùانون              إن  
الدولي والذǐ يقدم تعليمات تفصيلية حول كيفية التعامل مع ضحايا نƨع الملكيùة     

فالقانون الدولي العرفي واإلعالن العùالمي      . والتهجير الذين يحق لهم التعويض    
 حق كل شخƭ الحصول     من" على   ٨ينƭ في المادة    ) ١٩٤٨(لحقوق اإلنسان   

على سبل االنتصاƻ المناسبة من خالل المحاكم الوطنية المختصة لǖفعال التùي         
وفùي  ". تمƛل انتهاكاŹ للحقوق األساسية المكفولة لǊ من خالل الدستور أو القانون          

ظل قانون االتفاقيات الدولي فƎن حق الضحايا في الحصول على تعويض لùيس             
حة روما حول تƋسيس المحكمة الجنائية الدولية       محل شÜǁ كذلǁ فقد تضمنت الئ     

  63.التعويض كƋحد سبل االنتصاƻ التي تقع في إطار سلطة المحكمة) ١٩٩٨(
  

إن تطبيق المعايير الواردة في القانون الدولي العام قùد أدى لوضùع التƨامùات            
كما أن االتفاقيùة    . محددة على الدول فيما يتعلق بمعاملة ضحايا عمليات التهجير        

 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالشعوƔ األصلية في الدول المùستقلة           ١٦٩م  رق
 تùنƭ   ١٦والتي قامت دولة العراق بالمصادقة عليها في مادتها رقم          ) ١٩٨٩(

  : على
  

إن األشخاƭ المعنيين ال يجƔ إƨاحتهم من األرض التي يمتلكونهاÜ وإذا كùان             
ئية فƎن مƛل هذا األمر يجƔ أن       من الضرورǐ إعادة تسكين هؤالƇ كوسيلة استƛنا      

وإذا تعذر الحصول على هذǉ الموافقة فƎن إعادة التسكين         . يتم باقتناعهم وحريتهم  
فقط من خالل اتباع اإلجراƇات المناسبة التي تؤسùسها القùوانين والتùشريعات             
الوطنية وقد تتضمن توجيǊ التساؤالت للعامة إذا كان ذلǁ مناسباŹ األمر الذǐ يتيح         

وكلما كان ذلǁ ممكناŹ فƎùن هùؤالƇ        .  للتمƛيل األكفƋ لǖشخاƭ المعنيين    الفرصة
األشخاƭ يجƔ أن يتمتعوا بالحق في العودة إلى أراضùيهم األصùلية بمجùرد              

وإذا كانت هذǉ العودة ƹير ممكنة كƋن       . انتهاƇ األسباƔ التي دعت إلى تهجيرهم     
ة فيتعùين أن يùوفر      تكون محددة من خالل اتفاقية أو في ƹياƔ مƛل هذǉ االتفاقي          

  Ƈالمناسبة وفي الحاالت المناسبة        -لهؤال Ɣاألرض  - من خالل استخدام األسالي 
ذات الجودة والوضع القانوني الذǐ ال يقل عن وضعها القانوني في السابق حين             
كانت أرضهمÜ وأن تكون مناسبة للوفاƇ باحتياجاتهم الحاليùة وتطùورهم فùي             

عنيون عن تفضيلهم للتعويض فùي صùورة        وكلما عبر األشخاƭ الم   . المستقبل
ومن ƛم فƎن األشخاƭ    . مادية أو عينية فيجƔ أن يتم تعويضهم بضمانات مناسبة        

الذين تم تهجيرهم يجƔ أن يعوضوا كلية عن أية خسائر أو إصابات قد لحقùت               
  . بهم
  

                                                 
يتعين علǍ المحكمة وضƲ المبادƍ المتعلقة بتعويض الضحايا والǎƤ يشتمل           : "ƫĒĐ,Č المادة   تن63

وعلƤǉ Ǎا األساƧ وفي ƽراراǉا فƉن المحكمة ƽد تحدد         . علǍ رد الملكية والتعويض وإعادة التǉƉيل     
بناƅ علǍ طلƒ مقدم لها ƈو بتƬرف حر منها في الحاالت االسøتƙنائية نطøاق ومøدǌ األضøرار                   

  . ائر واƬǕابة التي تلحق بالضحايا وتعلن المبادƍ التي اتƤƢت بناƅ عليها Ƥǉا التƬرفوالƢس
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        ǐصرùالعن ƨعلى كافة أشكال التميي Ƈت   ) ١٩٦٥(إن اتفاقية القضاùي قامùوالت
 ال تضمن الحق في السكن علùى   ١٩٧٠ فبراير   ١٣ادقة عليها في    العراق بالمص 

    Ɣفحس ƨام الدولة        64أساس من عدم التمييƨإلقرار الت Ɣبضمان الحماية  "  بل تذه
الكافة واالنتصاƻ لكل األشخاƭ الواقعين في المناطق الخاضعة لسلطانها مùن           

فعال من  خالل المحاكم الوطنية المختصة وƹيرها من مؤسسات الدولة ضد أية أ          
شƋنها التمييƨ العنصرǐ الذǐ ينتهǁ حقوق اإلنسان والحريùات األساسùية بمùا             
              Ɣùويض مناسùالحق في الحصول على تع Ɣاالتفاقية إلى جان ǉيتناقض مع هذ

ƨل هذا التمييƛوعادل من المحاكم عن األضرار التي عانوا منها نتيجة لم. "  
  
  

ات لقد أصبح كل من الفقǊ القانوني الدولي واألدو       
القانونية الواردة صراحة فùي القùانون الùدولي         
مصدراŹ للتحديد القانوني لطبيعة ونطاق التعويض      

إن إعالن األمم المتحدة للمبادئ     . المقدم للضحايا 
األساسية للعدالة لضحايا الجريمة وسوƇ استخدام      

قد ذكر صراحة حق الùضحايا      ) ١٩٨٥(السلطة  
لتùي  والتƨام الدولة بتعويضهم عن األضùرار ا      

  ). ١١ و٨المواد (عانوا منها 
  

وفي أربعة قرارات مسلسلة للجنة األمم المتحùدة        
الحùق فùي رد االعتبùار       "لحقوق اإلنسان حول    

والتعويض وإعادة التƋهيل لùضحايا االنتهاكùات       
"  الجسيمة لحقوق اإلنùسان وحرياتǊù األساسùية       

دعت لجنة حقùوق اإلنùسان المجتمùع الùدولي        
في للحùق فùي التعùويض       إلعطاƇ االهتمام الكا  

وخاصة في الحاالت المناسبة للحùصول علùى        
التعويض وإعادة التƋهيل لùضحايا االنتهاكùات       
الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون      

تم إضافة التƋكيد علùى هùذا       " (الدولي اإلنساني 
  65.)المضمون

  
جƇƨù مùن    ومن جانبهاÜ أقرت لجنة حقوق اإلنسان سبل االنتصاƻ باعتبارها          

وكان من ضمن   . مجموعة تتضمن التعويض إلى جانƔ التدابير األخرى المناسبة       
 ١٩٩٧المبادئ التي أرستها ندوة الخبراƇ والتي أشرفت عليها األمم المتحدة عام            

ات اإلخالƇ القسرǐ هو االعتراƻ بحق الضحايا في التعويض         مارس/Ɖذارحول م 

                                                 
  ). Đ) øǉ) (Ď االتƻاƽية الدولية للقضاƅ علǍ كافة ƈشكال التمييƦ العنƬرÛǎ المادة  64
 للجلسات  čċċĐ/ĎĐ و   ƽ čċċċ/ďČ  ÛčċċĎ/Ďď  Ûčċċď/Ďďرارات لجنة حقوق اǕنسان رƽم       65

  . بالترتيđČ) čċċĐ (ƒ و đċ و ĐĔ و Đđرƽم 

  المحتوǌ المعيارǎ للحق في

  السكن المǘئم

Č.    ة والحرƦالضمان القانوني للحيا    ƱƦøية من ن
  :الملكية

č. دمات العامةƢوال Ʋالسل.Ü 
Ď.   دمøƢوال Ʋة    السلøا األرض   (ات البيئيøومنه

ƅوالما(Ü 
ď.  ت القدرة ع Ǎة   حمللƻول    ( الكلƬøا الحøومنه

  Ü)علǍ التمويل
Đ. Üلحية السكنƬ 
đ.          Ʋسلøال Ǎøول إلøƬالو Ǎالقدرة المادية عل

 ÜوالƢدمات
Ē. ƲƽالموÜ 
ē. قافيةƙئمة الǘالمÜ  
Ĕ. القدرات ƅالتعليم والمعلومات والقدرات وبناÜ 
Čċ. المشاركة والتعبير عن الÜƧƻن  
ČČ.  ل   توطينإعادة الøيǉƉة   و وإعادة التùحري

ǐ واسùترداد   عدم اإلرجùاع  الجبùر     
  Ýوالعودة والتعويض الملكية

Čč. الخصوصيةƭوامن الشخ  . 



 التحالف الدولي للموئل                      –          شبكة حقوق األرض والسكن                  ٣٦ 

كيات أو السلع األخرىÜ متضمناŹ      أية خسائر في األرض أو األشخاƭ أو المل        عن
ذلǁ الحقوق أو الفوائد على الملكية ƹير المعترƻ بها فùي التùشريع المحلùي               

   ǐالقسر Ƈعمال اإلخالƋى األرض        . والمرتبطة بùويض علùأن يشتمل التع Ɣيج
                 ǐدùدفع النقùى الùصر علùأن يقت Ɣùوالوصول إلى مصادر الملكية وال يج

  66.للمتضررين
  

قد اعترČĔđĔ (  ƻ(ن التقدم واإلنماƇ في الميدان االجتماعي       واألكƛر من ذلǁ أن إعال    
مبكراŹ بحق الضحايا في التعويض عن األضرار سواƇ كانت ذات طبيعة اجتماعية أو             
اقتصادية متضمنة رد االعتبار والتعويض وذلǁ عن األفعال الناتجùة عùن أعمùال              

ǐرض عن طريق المعتدǖير المشروع لƹ واالحتالل ǐدة الما" (التعدčđ .(  
  

إن مسودة المبادئ األساسية والخطوط اإلرشادية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان          
 العراقية  مفوضيةالوالقانون اإلنساني تقدم معايير التعويض التي أƹفلها مؤسسو         

المبدأ القائل بƋن التعويض يجƔ أن يكون متناسباŹ مùع حجùم            : لدعاوى الملكية 
متوافقاŹ " وأن يكون هذا التعويض      67نǊ الضحايا االنتهاكات والضرر الذǐ عانى م    

إن الخطوط اإلرشادية تقùدم      68.مع القوانين المحلية وااللتƨامات القانونية الدولية     
اإلصابة البدنية أو إضعاƻ الصحة البدنيùة       "مبدأ أساسي لكي تشمل التعويضات      

 يعولهم  أو الذهنية كنتيجة لهذǉ االنتهاكات للضحايا وأسرهم وخاصة هؤالƇ الذين         
           ǁاùنتيجة لالنته Źأو ذهنيا Źير قادرين بدنياƹ توفوا أو أصبحوا ƭأشخا "  Źعياùوس

للوصول لها يجƔ على الدول أن تسعى للحصول على مصادر أخرى للتمويùل             
  69".كلما كان ذلǁ ممكناŹ لتعويض هذǉ المصادر

  
إن الخطوط اإلرشادية الحالية توضح الهدƻ من التعويض وهو توفير الفرصùة            

رد االعتبار والتعويض وإعادة التƋهيل واإلرضùاƇ وتقùديم         : "ضحايا لكل من  لل
  : فهي تنƭ على". الضمانات على عدم تكرار هذا الحدƚ في المستقبل

يجƈ ƒن يعيد التعويضÛ كلما كان Ƥلك ممكناÛŷ للضحايا الوضƲ األƬلي الǎƤø كøان               
ويøشتمل  . ن اǕنøساني  ƽائماƽ ŷبل انتهاكات القانون الدولي لحقوق اǕنسان والقøانو        

 Ǎاة          : التعويض علøالحي Ûاعيøاالجتم Ʋøالوض Ûالحقوق القانونية Ûاستعادة الحرية
األسرية والمواطنة وعودة كل شƫƢ إلǍ المكان الǎƤ يسكن به واسøتعادة العمøل              

ŷيضاƈ 70.والملكية  
  

                                                 
66             Ûةøقافيƙادية واالجتماعية والƬتƽإعمال الحقوق اال Ûلياتƽوحماية األ Ʀالتميي Ʋرعية لمنƻاللجنة ال 

        Ûجنيف Ûǎالقسر ƅǘƢǕحول ممارسة ا ƅبراƢندوة الČČ-ČĎ يرانƦران / حøيƦو  /حøيونيČĔĔĒ Û
 Ʋات المرجƤ يقةƙالو Ûتقرير األمين العام  E/CN.4/Sub.2/1997/7ƻقرة  الčď .  

المبادƍ األساسية والƢطوط اǕرشادية حول الحق في التعويض ورد االعتبøار لøضحايا             " مسودة   67
 كøانون   Û" E/CN.4/2003/63Û čĒانتهاك القانون الدولي لحقوق اǕنسان والقøانون اǕنøساني        

  . ÛČĐ المادة )ƷƈčċċďسطĐƒƆ / Ƨوالمراجعة في  (čċċčديسمبر /كانون األول/األول
68Ʋالمادة  المرج Ûالسابق Čđ .  
  .  باǕشارة الƢاƬة إلǍ الحالة التي يكون فيها الجاني Ʒير ƽادر علǍ تعويض الضحاياČēالمادة 69
  . čČ المادة 70
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األمùم  تابعùة     لتعƨيƨ وحماية حقوق االنسان    كذلǁ فقد أصدرت اللجنة الفرعية    
طوطاŹ إرشادية محددة حول محتوى التعويض المطلوƔ لكي يتفق مùع           المتحدة خ 

  : معايير القانون الدولي

وفيما يتوافق مƲ القانون الدولي تتحمل الدول مسئولية إيجاد تدابير ƢاƬة إƤا دعت             
إن التعøويض يجƈ ƒøن يحقøق        . الحاجة لتوفير التعويض السريƲ والكافي والكامل     

يل األوضاƱ التي نتجت عن األفعال الƢاطئة ومن ǘƢل         العدالة من ǘƢل إƦالة ƈو تعد     
إن التعويضات يجƈ ƒن تتناسƒ مƲ حجم       . العمل علǍ منƲ ومحاربة ƈعمال االنتهاكات     

ويجƈ ƒن تشتمل علǍ رد االعتبار والتعøويض        . االنتهاكات والدمار الǎƤ نتجت عنه    
  . وإعادة التǉƉيل والرضاƅ وضمانات عدم تكرار مƙل ǇƤǉ األفعال

  .ƈن التعويضات ƽد تتƈ ƤƢحد األشكال المƤكورة ƈدناƈ Ǉو ƈكƙر وǉي ليست مستنƤƻة"

Čč. "             وقøبل انتهاك حقƽ التي كانت سائدة Ʊعادة األوضاǕ ن يقدم التعويضƈ ƒيج
 استعادة  - من بين عوامل Ƣƈرǌ      –يتطلƒ التعويض   . اǕنسان والقانون اǕنساني  

ƫƢ إلǍ مكان سكنه ووưيƻتøه      الحريةÛ الحياة األسريةÛ المواطنةÛ عودة كل ش      
  ".  واستعادة ملكيته

ČĎ. "             ةøي الناتجǉو ŷادياƬتƽضرار يمكن تقييمها اƈ ǎƈ ن يقدم التعويض عنƈ ƒيج
  : عن انتهاكات حقوق اǕنسان والقانون اǕنساني مƙل

الضرر البدني أو الذهنيÜ متضمناŹ األلùم والمعانùاة واإلحبùاط             )  أ(
  Üالنفسي

)Ɣ  (  الضائعة ومنها التعليم ƭالفرÜ  

الدمار المادǐ وخسارة المكاسƔ ومنها المكاسƔ التي كانت   ) ت(
   Üمحتملة

)ƚ (  يلحق بالسمعة أو الكرامة ǐاألذى الذÜ 

  Ýالتكاليƻ المطلوبة للمساعدة القانونية أو مساعدة الخبراƇ  ) ج(
يجƔ أن تتم إعادة التƋهيل وتتضمن الرعاية الطبية والنفسية للضحايا "  .١٤

  ٧١".قانونيةإلى جانƔ الخدمات االجتماعية وال
  

Źرد المساكن والممتلكات في سياق عودة الالجئين والمشردين داخليا  

  التقرير الƢتامي للمقرر الƢاÛƫ بالو سيرجيو بنييرو

  المبادƍ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلǍ الǘجئين والمشردين

  

إن التطوير المتواصل لمعايير وتوجيهات حقوق اإلنسان يضرƔ بجذورǉ في 
وقد اقتضى استمرار االنتهاكات المؤسفة للحق في في السكن . بيقات العمليةالتط

                                                 
المبادƍ األساسية والƢطوط اǕرشادية حول الحق في التعويض ورد االعتبøار لøضحايا             " مسودة   71

       Ǖانون اøنسان والقǕساني انتهاك القانون الدولي لحقوق اøنÛ "E/CN.4.Sub.2/1996/17  Ûčď 
  .ČĔĔđمايو /Ɔيار
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واألرضÜ سواƇ المنظمة منها أو العشوائيةÜ ضرورة القيام بمƨيد من الجهود 
لتحديد المعايير لكل من اإلجراƇات العالجية والوقائية لحل المشكالت الناجمة 

 المتحدة مؤخرŅا بتبني مجموعة وقد قامت اللجنة الفرعية لǖمم. عن نƨع الملكية
المتعلقة برد المساكن والممتلكات ومن المبادئ المحددة المفسرة للقانون الدولي 

 وفي تناولها لهذǉ الطبقة بعينها من ضحايا انتهاكات 72.إلى الالجئين والمشردين
 Ƈفي ضو Ǌأن Üأوضحت اللجنة الفرعية Üحقوق اإلنسان والجرائم ذات الصلة

  :لدوللق اإلنسانÜ ينبƺي التƨامات حقو
طر القانونية أن تضمن توافق كافة اإلجراƇات والمؤسسات واǓليات واأل 

المتعلقة برد المساكن واألراضي والممتلكات توافقŹا تامŅا مع القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان وقانون الالجئين الدولي والقانون اإلنساني الدولي والمعايير 

Üمان  وأن تضمن ا73ذات الصلةƋبالحق في العودة الطوعية ب ƻالعترا
  . وكرامة

 وح لكل شخƭ حرم تعسفŹا أو بصورة ƹير مشروعة من مسكنǊ أأن تتي 
أو التعويض إلى هيئة مستقلة /أرضǊ أو ممتلكاتǊ تقديم مطالبة باالسترداد و
ǁبذل Ƹويبل Ǌوأن يبت في مطالبت Üومحايدة . ǐي للدول أال تفرض أƺوينب

  .يم مطالبات االستردادشروط مسبقة لتقد

أن تمتنع عن اعتماد أو تطبيق أǐ قوانين تضر بعملية رد األمالÜǁ السيما  
  74.قوانين التناƨل وقوانين التقادم التعسفية أو التمييƨية أو المجحفة

    

  
  دروƧ عملية لم يتم االستƻادة منها 

سنة والهرسǁ حق كافة الالجئين والمهجرين في البو"أقرت اتفاقية دايتون للسالم 
الحق في استعادة ملكيتهم والتي "للعودة بحرية إلى مناƨلهم األصلية ومنحتهم 

 والتعويض عن أǐ ملكية ال يمكن ČĔĔČحرموا منها في إطار أعمال العنƻ منذ 
 لهذǉ االتفاقية أجهƨة إدارية ٧ لقد أوجد الملحق رقم ٧٥."إعادتها مرة أخرى إليهم

مكتƔ الممƛل األعلى :  الدعاوى المتعددةمصممة للتوصل إلى تسوية بشƋن
 ƭالمحقق في الشكاوى ولجنة دعاوى الملكية الحقيقية الخاصة باألشخا
. المهجرين والالجئين للتوصل إلى توصيات بشƋن النƨاعات المتعلقة بالملكية

وعلى الرƹم من المعوقات التي تواجهها لجنة دعاوى الملكية الحقيقية واالفتقاد 
ابقة يمكن االستعانة بها كمرجع فقد حققت اللجنة بعض النجاƟ إلى حاالت س

                                                 
 72 Ûجئين والمشردينǘال Ǎالمتعلقة برد المساكن والممتلكات إل ƍباولو " المباد ƫاƢتامي للمقرر الƢالتقرير ال

وƽد تبنت اللجنة " رد المساكن والممتلكات في سياق عودة الǘجئين والمشردين داƢليńا" سيرجيو بينيرو حول
 . ƷƈčċċĐسطČČƒƆ / Ƨة لحقوق اǕنسان مبادƍ بينييرو بقرار الƻرعي

73  Ûالسابق Ʋ11.1  المرج  
74  Ûالسابق Ʋ13.1 المرج  

اتƻاƽية  "Û 35 I.L.M 75 )اتƻاƽية دايتون للسǘم(اتƻاƽية اǕطار العام للسǘم في البوسنة والهرسك 75
 ÛČ المøادة    "Ƣاƫ المهجرين حقوق الǘجئين واألش  "ÛĒ  Û الملحق   "الǘجئين واألشƢاƫ المهجرين  

)ČĔĔđ .(  
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 وبحلول ٧٦.ملكية ċċċÛčĔċ  دعوى وأصدرتĒēċÛĎČē حيƚ جمعت نحو
من المدعين الذين تم تهجيرهم % Ĕċ كان هناǁ ما يƨيد عن čċċď ابريل/نيسان

Ɣل التي كانوا يسكنون بها قبل الحرƨ٧٧.قد حصلوا على حقوقهم المتعلقة بالمنا   
  

لقد كانت لجنة دعاوى الملكية الحقيقية مخولة بموجƔ اتفاقية سالم تتضمن 
األطراƻ األصيلة للصراع وتتضمن استخدام اتفاقيات حقوق اإلنسان واتفاقيات 
القانون اإلنساني ذات العالقة ليس كمراجع فقط ولكن باالقتباس الكامل في بعض 

  العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةال إال أن ٧٨األجƨاƇ وتضمينها في اتفاقية دايتون
  . ال تتضمن مƛل هذا النƭ أو السياق

  
إن خبرة كل من البوسنة والهرسǁ وكوسوفو تدلنا على أن رد حقوق الملكية 
 ǉأن يتم على المستوى الوطني من خالل جهة وطنية تتولى إدارة هذ Ɣيج

القوى وفي حين يتعين على المجتمع الدولي المساعدة يجƔ على . العملية
الخارجية أن تتوقƻ عن فرض مفاهيمها وتفضيالتها إذا ما أردنا للعمل أن يكون 

Ɲولضمان استمرار النتائ Źن مبادرة . فعاالƎف ǁم من ذلƹوعلى الر ƻسلطة االئتال
 قد شاركت فيها العراق بقدر  العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةال إلنشاƇ المؤقتة

 بوضع مسودة بالخطوط اإلرشادية مؤقتةسلطة االئتالƻ البسيط حين قامت 
  ٧٩.والنظام األساسي لكي يقوم المجلس الحاكم العراقي بالتطبيق

  
وفي البوسنة لم يترجم صندوق التعويض المقترƟ إلى واقع فعلي لالفتقاد إلى 
رƹبة المتبرعينÜ ومن ƛم فƎن لجنة تعويضات الملكية الحقيقية ليس لديها ƈليات 

بمفردها مساعدة األشخاƭ المظلومين الستعادة ملكيتهم للتنفيذ وال تستطيع 
بل إن قرار لجنة تعويضات الملكية الحقيقية يمƛل مجرد . والعودة إلى مناƨلهم

 إن االفتقاد إلى ٨٠.خطوة أولى نحو النهاية المنتظرة للضحايا الستعادة حقوقهم
 البوسنة إطار قانوني وطني لتسوية دعاوى التعويض كان جƇƨاŹ من المشكلة في

  . األمر الذǐ يختلƻ عن العراق كما سنوضح الحقا
  

إن لجنة تعويضات الملكية الحقيقية لم تكن لديها سلطة لمنع القوانين والقرارات 
التي تساهم في فقدان حقوق الملكية أو سلطة إصدار األمر للهيئات لتطبيق 

ن هم بحاجة قراراتها ووضعها موضع التنفيذ أو لتوفير اإلقامة والخدمات لم

                                                 
 ǉانƧ داÛƧ استعادة حقوق الملكية في ƈعقاƒ الحروÛƒ دورية القانون الدولي والمقارنÛ رøƽم               76

ĐĎ ÛďčĔ-ďď) ابريل /نيسانčċċď ( فيďĎĒ .  
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Ü ويمكن إرجاع هذا األمر جƨئياŽ إلى أن اللجنة هي في األصل ƈلية ٨١إليها
Źلتعويض . مفروضة دوليا Ƈƻإليجاد نظام ك Źالسلطات هامة جدا ǉإن هذ

 ال يتعامل مع مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةالضحاياÜ كذلǁ فالنظام األساسي ل
ر وخاصة في بيئة يفتقد فيها قضايا التطبيق على الرƹم من أهمية هذا األم
  . المسئولون عن تنفيذ القانون القدرة على التطبيق

  
من الجئي كوسوفا  ēċċÛċċċوعلى مدار عدة أسابيع تم إعادة ما يƨيد عن 

شخƭ من  ĐċċÛċċċاأللبان إلى وطنهم بƋعداد كبيرة جماعية إلى جانƔ نحو 
لنتيجة الحتمية هي االحتالل الذين تم تهجيرهم داخلياŹ من ألبان كوسوفوÜ وكانت ا

 للملكية والنƨاع حول األرض والسكن إلى جانƔ الصراعات التي ƹير الرسمي 
  ٨٢.تشتمل على أبعاد إƛنية في ƹياƔ إطار قانوني إلدارة هذǉ الصراعات

  
وتبرهن تجربة استعادة الملكية وإعادة االستيطان في تيمور الشرقية على االفتقاد 

 المستوى القومي والحاجة إلى إسكان انتقالي خالل عملية إلى قدرات إدارية على
Ɣالحرو Ɣفي أعقا Ƌاعات التي تنشƨ٨٣.العودة وإعادة االستيطان وارتفاع معدل الن 

ùالبية  الƹ كان ƚحي Źففي نفس السياق أيضاċċċÛĒċċ المهجرين منذ عام ƭشخ 
ČĔĔĔاالحتالل اإلندونيسي أصبح رد الملكية Ƈوإعادة االستيطان  قد عادوا بعد انتها 

  . UNTAETعبئاŹ على عمليات حفظ السالم الدولي الخاصة 
  

وفي أفƺانستانÜ كانت إعادة الملكية عملية أكƛر تعقيداŹ وتوتراŹ نتيجة لتعقيد قوانين 
حياƨة األراضي وعدم وضوحها والنقƭ في بعض منها كذلǁ عدم إمكانية 

مستƛمرين األجانƔ في الحصول  إن هدƻ مساعدة ال٨٤".تطبيقها في الوقت الحالي
ƈمنة دفع التخطيط في مجال سياسات األراضي في اإلدارة األفƺانية رض أعلى 

وفي هذǉ الدولة . االنتقالية إلى إعاقة عملية استعادة الحقوق وتسوية النƨاعات
االنتقالية والتي ال تتعدى فيها سلطات الدولة حدود رأس المالÜ فƎن تسوية 

لكية في مرحلة ما بعد الƨƺو قد أصابها القصورÜ حيƚ النƨاعات حول الم
 إن نفس األمر ينطبق ٨٥.صرحت السلطات الجديدة األفƺانية بانتهاكات جديدة
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على العراق حيƚ وضعت الهيئات التي تƋسست بعد الحرƔ يدها على الملكيات 
التي قام نظام حƔƨ البعƚ سابقاŹ بمصادرتها وقام بالبناƇ عليها حين كان في 

  . لسلطةا
  

هذǉ الخبرات تقدم لنا دروساŹ تسترعي االنتباǉ للوضع في العراق على الرƹم من 
إن عدم انتظام عودة األشخاƭ الذين تم . أن كل منهم يمƛل ظروفاŹ فريدة

تهجيرهم في ƹياƈ Ɣليات فعالة وكفئة لحل النƨاع قد تفرƨ شريحة جديدة من 
دروس األكƛر أهمية والتي نشتقها ومن ضمن ال. االنتهاكات والنƨاعات الالحقة

أن تكون ) ١: (من تجربة العراق هو أن رد الملكية والتعويض يحتاجان إلى
أن تعتمد على القانون المحلي كلما كان ذلǁ ) ٢ (Üعملية وطنية أصيلة خالصة

) ٣ (ÜممكناŹ ومن ƛم تقودنا إلى الحاجة لǘصالƟ القانوني والمƨيد من التشريعات
  . لضحايا من كافة الشرائحأن توجǊ إلى ا

  
  

  القانون المحلي للتطبيق مǘئمة 

 إلى  مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   تتعلق اإلشارة الوحيدة في النظام األساسي ل      
توافر سùوƇ    مع—القانون العراقي بالحالة التي يتقدم فيها أحد األشخاƭ بدعوى        

مدعي بƎصùرار    يرجع ال  أن يقرر المسئول عدم صالحية الدعوىÜ      وبعد—النية
إلى الملكية المحتلة حالياŹ ويتخذ التدابير من أجل إجبار المحتùل الحùالي علùى               

وبالنسبة لكال التصرفين يŃدان كل من هؤالƇ األشخاƭ جنائياŹ في ظùل            . إخالئها
  86.قانون العقوبات العراقي

  
رد (إلى مبùدأ االسùتعادة متمƛùالŹ فùي          ) ١٩٥١(يشير القانون المدني العراقي     

لموضوعات تشمل ما هو أكƛر من مجرد األمور المتعلقùة          ) تبار والتعويض االع
أن كل تùصرƻ    : " من القانون المدني العراقي على     ٢٠٢تنƭ المادة   . بالملكية

          Ɣنوع من الضر ǐل القتل واإلصابة والهجوم أو أƛم ƭإصابة األشخا Ǌعن Ɲينت
ر عن األضùرار    الذǐ يسبƔ اإلصابة يستلƨم قيام المتسبƔ فيǊ بتعويض المتضر        

  Ǌواطنين          ". التي لحقت بùالمادة تتسم باالتساع الكافي لتوفير رد االعتبار للم ǉهذ
     87.العراقيين الذين أصيبوا من جراƇ األذى المتعمد ومنǊ نƨع الملكية

  
وينƭ القانون العراقي على أن الملكية تتضمن حق المالǁ في التصرƻ الحùر             

    Ǌي         ال يمكن حرمان    "المطلق فيها وأنùإال في الحاالت الت Ǌمن ملكيت ƭشخ ǐأ
 88". في االعتبار التعويض العادل الذǐ يدفع مقùدماŹ        ينضعاينƭ عليها القانون و   

                                                                                                                        
         Ûǎارƙئم ميلون كوǘحول السكن الم ƫاƢتقرير المقرر ال"    ÛانستانƸفƈ المهمة فيĎČ ƧسطƷƈ - 

ČĎ سبتمبر čċċĐ مƽيقة رƙالو ÛE/CN.4/2004/48/Add.2Û ďارƤƆ / Ƨمارčċċď ƫ ÛĒ-ē . 
  . čď و ÛčĎ الملحق Ûƒ المواد المؤƽتةسلطة االئتǘف  لČč الǘئحة التنưيمية رƽم  86
87  ƫ ÛǇكرƤ سبق Ʋمرج Ûستيجال Ďđ.  

كما اƽتبست من ستيجالÛ مرجƲ سøبق  ) ČĔĔċترجمة  (Čċďēالقانون المدني العراƽيÛ المادة  88
  . ƤĎđكرǇ في 
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 ال تنسحƔ التسمية الحقيقية للملكية إلى المالǁ الùذÜ          ǐفي ظل القانون العراقي   و
بطريقùة  ) سواƇ المنقولة أو ƹير المنقولة    (حصل عليها من الحائƨ على الملكية       

لقانون يعبر  فا 89. من جانƔ المالǁ األصلي    طوعيال ر قانونية أو دون الرضا    ƹي
تمت عن طريق العنƻ أو بطريقùة       قد  إذا كانت حياƨة الملكية     نǊ  عن أ صراحة  

هذǉ الحياƨة أية نتùائƝ علùى   على ترتƔ يال فƎنǊ من ƛم سرية أو بصورة مريبة   
 ǐالملكية أو الذ Ǌعت منƨأو انت ƻتعرض للعن ǐالذ ƭر  الشخùاألم Ǌاختلط علي 

   90.خالل عملية االحتالل
  

              Ǌùعت منƨير المنقولة أو انتƹ ع الملكيةƨجبر على نĈأ ǐالذ ƭالشخ ǁوقد يحر
بصورة ƹير قانونية دعوى الستعادة تلǁ الملكية للحصول على تعùويض مùƛل             

وجود تعويض الملكية في صورة نوعية وفي المكان الùذǐ انتƨعùت منǊù إذا     "
 وفي الحالة التي يتم فيها رد الملكية في مكان ƈخر ƹيùر             91"ئمةكانت ال تƨال قا   

     Ǌعت منƨانت ǐالذ ǁدون         "ذل ǐدùن تكلفة نقلها وتكلفة تعويضها يتحملها المعتƎف
وإذا كùان المعتùدǐ أو      ". إجحاƻ الضحية في التعويض عن اإلصابات األخرى      

  92".لǁالذǐ انتƨع الملكية بصورة ƹير قانونية قد دمرها فƎنǊ مسئول عن ذ
  

 فهو الحكم الùوارد     سلطة االئتالƻ المؤقتة  أما ما يتعدى اإلطار الضيق لتشريع       
يلتƨم "في القانون المدني والقائل بƋنǊ في حالة الملكية ƹير المنقولة التي انتƨعت             

       Ǌأجر مشاب Ɣإلى جان ǁعادتها إلى المالƎب ǐالمعتد .     Źسئوالùم ǐكما يكون المعتد
ة لǖذى أو اإلهالǁ حتى إذا لم يكن هذا األذى مùن            إذا تعرضت الملكية المنقول   

Ǌالتعويض      93".جانب Ɣة      " وحين يتم حساùتقوم المحكمة بتقدير األضرار المرتبط
باإلصابة وخسارة المكاسƔ التي كانت سوƻ تعود على الùضحايا أخùذاŹ فùي              

هي أمر طبيعùي للتùصرفات ƹيùر        ) اإلصابة وخسارة المكاسƔ  (االعتبار أن   
  ). تم إضافة التƋكيد على هذا األمر( 94".القانونية

  
  وقد قùام  Ü95قد يتم التعويض أيضاŹ عن الخسارة المادية في المحاصيل الƨراعية        

تخصيƭ األربùاƟ   "القانون المدني العراقي بالشرƟ التفصيلي للحقوق المرتبطة        
 فƎن الحائƨ على    ١Ü١٦٨ و ١Ü١٦٥ففي إطار المواد    ". والفوائد وتعويض التكلفة  

سوƻ يخصƭ األرباƟ التي حصل عليهùا والفوائùد التùي           "بحسن نية   الملكية  
في حين أن الحائƨ على الملكية بتوفر سùوƇ         " جمعها خالل فترة حياƨتǊ للملكية    

              Ɣùيحصل عليها إلى جان ƻعن كافة العوائد التي سو Źيكون مسئوال ƻالنية سو
                                                 

  . ČČďĐ-ďđ المرجƲ السابقÛ المواد  89
  . ČČďđالمرجƲ السابقÛ المادة  90
  . ČĔčالمرجƲ السابقÛ المادة  91
  . المرجƲ السابق 92
  . ČĔĒالمرجƲ السابقÛ المادة 93
  . čċĒالمرجƲ السابقÛ المادة 94
ƈن المتعلقات الƢاƬة بالكيان المƸتƒƬ تعتبر ǉي األƢرǌ متعلقات : "ČĔđ المرجƲ السابقÛ المادة    95

مƸتƬبة كما ǉيÛ والمƸتƒƬ مسئول عنها في حالة تعرضها لǘǉǖك حتǍ لو يكن متøسبباŷ مøن                 
 ". ي Ƥǉا اǘǉǕكجانبه ف
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ية بسوƇ  تلǁ التي فشل في الحصول عليها منذ الوقت الذǐ حصل فيǊ على الملك            
على الرƹم من ذلǁ فƎن مƛل هذا الحائƨ على الملكية قد يعوض مادياŹ عما              . النية

 وفي هذا الموقƻ فƎن القانون يعتبر الحائƨ على الملكيùة           96.تكلفǊ إليجاد ƛمارها  
العوائد التي اكتùسبت  /مع توفر سوƇ النية مسئوالŹ أمام المالǁ األصلي عن الƛمار 

لتكلفة التي تحملها األول إلنتاج هذǉ الƛمار أو توليùد          من الملكية مطروحاŹ منها ا    
Ɵاألربا ǉ97.هذ 

  
              ǁùن تلƋحصل على الملكية دون علم ب ǐالذ ƭن الشخƎخر فǓا Ɣوعلى الجان
الملكية قد اتخذت بطريقة ƹير قانونية سواƇ من خالل نظام حƔƨ البعƚ أو أية              

ليǊù يùستطيع هùذا      وع. أطراƻ أخرى يعتبر قانونياŹ حائƨاŹ عليها بحسن النيùة        
في حين ال يعاقƔ هنا الحùائƨ علùى         .  ƛمار أو محاصيل   ةالشخƭ االحتفاظ بƋي  

الملكية على عدم علمǊ بǐƋ طريقة من الطرق حول الطريقة ƹير القانونية التùي            
مùƛل  (ƹير أنǊ دون وجود ƈلية بديلة لتوفير هذا النوع من التعويض            . اتخذت بها 

اية للحائƨ على الملكية بحسن النية ال ينفùي         فƎن مƛل هذǉ الحم   ) مؤسسات الدولة 
  . وجود إصابة قد لحقت بالضحية

  
   Ƈاƨة     من النظام األساسي ل    ١٣ و ٥تتناول األجùمفوضية عراقية لدعاوى الملكي 

  : مصير المشترين الالحقين وتنƭ على األمƛلة التالية من دعاوى الملكية الحقيقة
  

و ) المøشترǎ األول  (الحقاŷ إلǍ مøشترǎ     إƤا كانت الملكية ƽد تمت مƬادرتها وبيعت        
)Č (    األول ǎلت الملكية باسم المشترưÛ و )č (        تمøن يƤإ Ûتǘية تعديƈ ل عليهاƢلم يد

               Ǎøول علƬøاألول الح ǎمن حق المشتر Ƨلي وليƬاسم المالك األ Ǎنقل الملكية إل
  . تعويض من المالك األƬلي

حين Ƭودرت ƈو   ) تم البناƅ عليها  لم ي ( إƤا كانت الملكية لم يتم إدƢال تعديǘت عليها         
احتجƦت ƙم بيعت الحقاŷ إلǍ المشترǎ األول وƽام Ƥǉا األƢير بƌدƢال تعديǘت عليهøا              

         ƈ  ليƬن فيحق للمالك األƤعليها إ ƅل البناǘƢ ه    ) منøيامƽ Ʋاسمه م Ǎنقل الملكية إل
         ƒ وƈ األول إليه ǎلها المشترƢدƈ ت التيǘة التعديƻويض    ) برد تكلøتع Ǎøل علƬيح 

  98).كملكية لم يتم إدƢال تعديǘت عليها(مناسƒ عن الملكية 
  

 فƎن المواطن العراقي    مفوضية عراقية لدعاوى الملكية   وفي ظل النظام األساسي ل    
. الذǐ انتƨعت منǊ الملكية من حقǊ المطالبة بالتعويض من المùشترǐ الالحùق            

 األساسùي ال    وفي حين قد يكون هذا األمر عادالŹ في حاالت معينةÜ فƎن النظùام            
        ǉالالحق أو تفكير ǐالمحيطة بنية المشتر ƻفي حالة    . يفرق بين الظرو ǊنƎف ǁكذل

                                                 
  . ČČđđ المرجƲ السابق المادة 96
97      ǘالعامة ل ƍن المبادƈ ستيجال ưحǘم   يƽيمية رưئحة التن Čč ة     لøتƽف المؤǘتøل   سلطة االئøǉيتجا 

                ŷضمناøاية متƻبالك Ʀانوني يتميƽ امưن ǎƈ ن يتناولهاƈ ƒانون الملكية التي يجƽ رية فيǉر جوƬعنا
ƈنøưر  . ية ومƬير منتجات األراضي التي تمت مƬøادرتها       باألساƽ Ƨضية حسن النية ƈو سوƅ الن      

 ƫ ÛǇكرƤ سبق Ʋمرج ÛستيجالĎč-ĎĎ .  
" المبøادƍ العامøة   "Û الملحق Ûƈ الجƅƦ الرابÛƲ      سلطة االئتǘف المؤƽتة   ل Čč الǘئحة التنưيمية رƽم   98

  ). و (ēالمادة 
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عدم التمييƨ الصريح والهام بين المشترǐ حسن النية والمشترǐ سيƐ النية فƎùن             
Źير مرضية تماماƹ م فهيƛ لحماية المعتدين ومن ǐالنتيجة قد تؤد .  

  
رƻ المظلوم في التعويض فقط وفي ظل القانون العراقي ال يعني حق الط

التعويض عن الخسارة االقتصادية الالحقة لكن أيضاŹ التعويض عن الخسارة 
بالحريةÜ األخالقÜ الشرÜƻ السمعةÜ  أǐ مساس "المعنوية والتي تعرƻ بƋنها 

ǐالمتضررين" الوضع االجتماعي أو الوضع الماد ƭأو األشخا ƭ99.للشخ 
د لتشمل حقوق طرفاƛ ŹالƛاŹ مƛل أعضاƇ األسرة واألكƛر من ذلǁ أن الخسائر قد تمت

Ƈهذا االعتدا Ƈمن جرا ǐمن األذى المعنو Ź100.المباشرين والذين عانوا أيضا 
   

 ǐالقانون العراقي على وجود محكمة لتحديد طريقة دفع تكلفة الدمار الذ ƭين
 ǐلحق بالملكية والذ" ǉقد يتخذ شكل أقساط أو عوائد في شكل مرتبات وفي هذ

 كذلǁ قد تقوم المحكمة ١٠١".الة فالطرƻ المدين قد يطالƔ بتقديم سنداتالح
بتخفيض أو إلƺاƇ المبلƸ إذا كان الطرƻ المظلوم قد ساهم في هذا الوضع أو 

 102.اتخذ بعض التصرفات التي تسƐ من وضع المدين
  

 والنظام الذǐ تم مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةوعلى عكس النظام األساسي ل
سجيل األضرار ذات العالقة التي لحقت بالضحاياÜ فƎن القانون المدني إرساؤǉ لت

 ǐلتوفير التعويض الماد Źكامال Źقانونيا Źالعراقي في الوقت الحالي يوفر نظاما
لضحايا نƨع الملكية واإلخالƇ ونقل السكان على ƹير إرادتهم ومنها استعادة 

 الذǐ كان يمكن الحصول أو التعويض عن األضرار الناجمة من األجر/الملكية و
عليǊ أو الƛمار المفقودة أو الناجمة عن استخدام الملكية المنتƨعة أو األذى 

ǐيرها من . النفسي والضرر المعنوƹأن القانون يحكم العقود و ǁر من ذلƛواألك
االلتƨامات التي يمكن المطالبة بها في الحاالت التي تعرض فيها المواطنون 

 ومن 103.إلجبار باستخدام العنƻ على التناƨل عن ملكيتهمالعراقيون للخداع أو ا
 العراقية مفوضيةالƛم فالقانون الوطني يƺطي الحاالت التي ال تتعرض لها 

 مطلقاÜŹ فهو يتيح الفرصة الستعادة الخسائر ƹير المسجلة في لدعاوى الملكية
صر نموذج الدعوى الذǐ وضعتǊ اللجنةÜ كما أنǊ يطبق على الضرر الذǐ ال يقت

                                                 
  . čċĐ المرجƲ السابقÛ المادة 99

  . ċď-čċĐ المرجƲ السابقÛ المواد 100
 )čċĔ) ČرجƲ السابقÛ الم 101
102 Ûالسابق ƲالمرجčČċ .  
 كما ǉو الحال في العديد من القوانين المدنية التي ƈسست           ČčČ و   ČČĐ المرجƲ السابقÛ المواد     103

علƷ Ǎرار النموƤجين الروماني ونابليونÛ فان القانون المدني العراƽي يلøƸي التƦامøات إƤا كøان       
Û ومن ƙم فƉن العقد ال يعتبر سليماŷ إƤا         )ČČč-ČčĐاد  المو(يشوبها Ʒياƒ االƽتناƈ Ʊو عدم الرƷبة       

ƈو إƤا ƽام ƈحد    ) ČČčالمادة  (ƈو ابرم تحت التهديد     ) ČČĒالمادة  (تم إبرامه من ǘƢل ǇƤǉ المƸالطة       
ومƙل Ʒالبية القوانين المدنيةÛ فƉن القøانون       ) ČčČالمادة  (ƈطراف التعاƽد ƽد ƽدم معلومات Ƣاطئة       

وƷير Ƥلøك مøن    ) čČČالمادة (ود للمسئولية في حالة القوة الجبرية يشترط حد المدني العراƽي 
  ). čČč-čČďالمواد (االحتماالت 
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فقط على شرائح محددة من المعتدين والضحايا المذكورين في النظام األساسي 
  . للجنة

  
إن الفترة الƨمنية الطويلة المعطاة لدراسة الحاالت المسموƟ بها في إطار النظام 

 ٣٠ إلى ١٩٦٨يوليو /تموƨ ١٧ (مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةاألساسي ل
يتناول القانون . انون العراقي القائمال تضاƻ إلى الق) ٢٠٠٥ يونيو/حƨيران

 Ɣر من خمسة عشر عاما على أسباƛالمدني العراقي الدعاوى التي ال يمر أك
 وتقتصر الفترة على خمسة أعوام في حالة االنتهاǁ المتكرر للحقوق 104حدوƛها

 ƨعاد على الحائ ǐل اإليجار أو الدخل الذƛوالخسائر المتراكمة بمرور الوقت م
وفي بعض حاالت المعامالت التجارية . من خالل سوƇ النيةعلى الملكية 

 وعلى الرƹم من ذلǁ 105اختصرت الفترة المنصوƭ عليها إلى عام واحد
فالقانون المدني العراقي يتيح الفرصة إليقاƻ المبدأ الخاƭ بتحديد الفترة الƨمنية 

   106.حيƚ تؤدǐ المعوقات إلى استحالة قيام الضحايا بالمطالبة بحقوقهم
  
ن القانون المدني العراقي باعتبارǉ قانوناŹ محايداŹ تم تطويرǉ خارج إطار إ

 يجƔ أن يتيح سلطة االئتالƻ المؤقتةالمصالح األيديولوجية والجيوستراتيجية ل
للمحاكم المدنية العراقية الحكم في الحاالت التي يتخذ فيها المستبدون خطوات 

مفوضية عراقية لدعاوى ام األساسي للكن النظ. أيŅا ما كانواقمعية داخل الدولة 
 يجعل القانون المدني العراقي ƹير متاƟ للمواطنين العراقيين الذين الملكية

سلطة إن ƨعم . يبحƛون عن تسويات للنƨاعات القائمة حول األرض والملكية
يمنع المواطن العراقي الذǐ تعرض " باالختصاƭ الكامل "االئتالƻ المؤقتة

 بدعواǉ أن مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةلنظام األساسي لللظلم والذǐ يعترƻ ا
  . يرفع هذǉ الدعوى في أحد المحاكم المدنية العراقية

  
  

                                                 
ال يمكن االستماƱ إلǍ الحالة التي تƫƢ التƦاماŷ معينøاŷ مهمøا كøان              : " تنƫ علďčĔ    Ǎ المادة   104

  .  عامČĐسببها إƤا كانت لم تقدم دون سبƽ ƒانوني لمدة 
  . ďĎċ-ďĎČالمواد 105
 contra non valentem agere nulla تعكǇƤǉ Ƨ القاعدة المƻهوم المøدني وøǉو   . ďĎĐالمادة 106

currit  praescriptio   نهƈ التيني يعني ƞطلƬو مǉد     "وøاح ƅاƦƌøادم بøق التقøال يمكن تطبيق ح
ومن ƙم فƤƌا اƢتǍƻ سøبƒ القاعøدة تƢتøƻي          " األطراف إƤا كان Ƥǉا الطرف Ʒير ƽادر علǍ التحرك        

  . القاعدة
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 ÝƝǘƬإ Ǎإل ƚيحتا ǎƤما ال  
  

 مفوضيةالال تشير عملية رد الملكية كما يدل عليها نموذج الدعوى الخاƭ ب
 للضحايا سلطة االئتالƻ المؤقتةي وضعتها وهي الت - العراقية لدعاوى الملكية

إن اإلƹاƛة يحد من .  لمختلƻ شرائح الخسائر موضوع التعويض-العراقيين
 على كافة مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةل" االختصاƭ الكامل"تƛƋيرها 

مفوضية الحاالت التي تندرج تحت النطاق الواسع الذǐ يشملǊ النظام األساسي ل
Ü األمر الذǐ يؤدǐ إلى حرمان شرائح بƋكملها من ملكيةعراقية لدعاوى ال

الضحايا الذين ألحق بهم الضرر من جراƇ معتدين ليسوا من حƔƨ البعƚ أو 
هذا األمر يتجاهل تشابǊ الخسائر . ممƛليǊ أو حكومة البعƚ السابقة بالعراق

. مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةللضحايا الذين يعترƻ بهم النظام األساسي ل
 في سلطة االئتالƻ المؤقتة ل١٢وحتى بالنظر إلى التشريع المعدل رقم 

 والذǐ يƨيد من الفترة الƨمنية للحاالت المسموƟ بها ٢٠٠٤ يونيو/حƨيران
Ü فهو يتجاهل  ٢٠٠٥ يونيو/حƨيران ٣٠لتشمل األحداƚ التي وقعت حتى 

Źم المدافعين أيضاƛ توسيع نطاق شريحة المدعين ومن .  
  

 أيضاŹ يعوق المواطنين مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةساسي لإن النظام األ
الذين تعرضوا للظلم من خالل فرض معوقات قانونية على تصرفاتهم نحو 

هذا األمر يمƛل . السعي للحصول على التعويض في المحاكم المدنية العراقية
ي مشكلة ليس فقط ألنǊ يشير إلى عدم العدالة التي تتجلى في النظام األساس

 ولكن أيضاŹ في الحد من شƋن االختصاƭ مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةل
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إن . القانوني والمصداقية واعتماد الجماهير على المؤسسات القضائية األصيلة
 من خالل سحƔ الحاالت من المحاكم  العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةالƈليات 

تقويض النظام القضائي وإحالل النظام القضائي ودور القانون الوطني يهدد ب
 فهو يحرم المحاكم العراقية من قيمتها لدى العامة 107.العراقي في مرحلة حرجة

  . لدورها في تحقيق العدالة في تسوية هذǉ الخالفات الواضحة
  

وفي نفس الوقت فالعراقيين الذين تعرضوا للظلم يواجهون عقبة أخرى في 
 نظرا العراقية لدعاوى الملكية مفوضيةالسعيهم للحصول على العدالة من خالل 

لقد انتقد العديد من المالحظين وƹيرهم من . لعدم كفاƇتها كمؤسسة جديدة
 إن القصور الواضح 108.األطراƻ المعنية اللجنة متهمين إياها بعدم أداƇ وظيفتها

في اإلنجاƨ لدى تلǁ اللجنة يصعƔ أكƛر من جهود التعويض في ضوƇ عمليات 
 إن عمليات اإلحالل الجديدة تقع حالياŹ في مƨƋق 109.اناإلحالل المستمرة للسك

فƎن لجنة دعاوى الملكية حول األرض المتناƨع  "٢٠٠٤وبحلول سبتمبر . قانوني
عليها في مناطق شمال العراق الƺنية بالبترول قد فشلت في مباشرة دعوى 

 من األكراد الذين نقلوا إلى ١٦٧Ü٤٠٠واحدة على الرƹم من وجود ما يƨيد عن
   110". وحد٢٠٠٤ǉ مارس/ƈذارلعشرات من مخيمات الالجئين منذ ا
  

 تتطلƔ الكƛير من الموارد  العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةالباإلضافة إلى ذلǁ ف
. المادية والبشرية من الموارد المحدودة بالعراق من اإلداريين و المحامين

نشاƇ هيكل إدارǐ  إلى إمفوضية عراقية لدعاوى الملكيةويدعو النظام األساسي ل
إضافي يتكون من عدد كبير من المستشارين القانونيين والمديرين والمحاسبين 

ǐالبيانات والطاقم اإلدار ǐمن القضاة أن . ومدير Ɣوهذا النظام األساسي يتطل
يعملوا بقسم االستئناƻ واللجان اإلقليمية وأن يعمل الموظفون القضائيون 

هذǉ األمور تضاƻ إلى وترتبط أيضاŹ بالتساؤل إن . المتنوعون في لجان الدعاوى
حول مدى كفاية ومالئمة اإلƹاƛة المقدمة ومنها رد الملكية والتعويض للضحايا 

  . العراقيين
  

كما تتضمن الموارد المطلوبة التمويل والذǐ سوƻ يقدمǊ كل من الميƨانيات 
افية يجƔ أن أن بناƇ هياكل جديدة يكلƻ نفقات إض. المحلية والمانحين الدوليين

                                                 
ƈكدت علƤ Ǎلك المǘحưات التي عبر عنها نائƒ سكرتير الدولة األمريكي الøسيد ريتøشارد                كما   107

    Ûيøƽالعرا ƅضاøام القøام ƚارميتاČĐ  بتمبرøس čċċď    اليøا كالتøعليه ƱǘøطǕن اøويمك  : 
html.299062-16h/sep/2004/archve/hrd/gov.state.usinfor://http   

108       ƫ ÛǇكرƤ سبق Ʋمرج Ûسيجال ďċ-ďČ          رالøالجن ƒطاƢ من Ƨمقتب ǇكرƤ سبق Ʋمرج Ûماتيو 
 دعوƽ ǌد تم    ƈ :ĐĎĔĔن لجنة دعاوǌ الملكية ال تعمل     "Ƨ باتست والƽ ǎƤال فيه      .الميجور جون ر  

  ".  شƫƢ مشرد يسعǕ Ǎعادة السكن مرة ƢƈرČďĎčččǌرفعها في حين ǉنام 
 وفقاŷ لبيانات االتحاد العربي لǔشƢاƫ المشردين وǉو منưمة Ʒير حكوميةÛ فهناك ما يƦيد عن               109

ďċċċ           و فيƦƸال Ƥسرة عربية تعرضت للتشرد في كركوك منƈ čċċĎ" .العراق :    Ǎøعل Ʀøالتركي
 : في) čċċĐمايو /Ɔيار/ ƆيارÛ IRIN)Ď "ارتƻاư Ʊاǉرة المهجرين في كركوك 

middleeast=selectregion&46908=reportd?asp.rreport/org.irinnews.www://http.   
110 ǇكرƤ سبق Ʋمرج ÛƧلك دافيƤ كما عبر عن  .    ŷاøال حاليøائم باألعمøالق Ƨو الرئيǉ درƬن المƈ

  . يق للشئون اǕنسانية في مونروفياÛ ليبيريالمكتƒ األمم المتحدة للتنس
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يقاس مدى مالƇمتها بالمقارنة بالقيم المتحصل عليها من رد الملكيات المفقودة 
وقد كان تحويل الموارد لدعم هياكل إدارية جديدة أحد . والتعويض عنها

التي وافق عليها الكونجرس " الفاتورة التكميلية للعراق"موضوعات االهتمام في 
 مليون ٣٥رÜƔ حيƚ وافق على تخصيƭ لمرحلة إعادة اإلعمار فيما بعد الح

 ماليين كمصاريƻ ٥دوالر أمريكي لدعاوى تعويض الملكية وخصƭ منهم 
 كذلǁ الحظ  محامي الجيƫ األمريكي وهو القاضي العام والذǐ يعد 111.إدارية

هناǁ الماليين من : " في العراق ما يليسلطة االئتالƻ المؤقتةالممƛل القانوني ل
 بالفعل على هذǉ المبادرة الفاشلة ويحسن أن تنفق هذǉ الدوالرات التي أنفقت

المبالƸ على المƨيد من تدريƔ القضاة المدنيين بالعراق أو إنشاƇ صندوق لتقديم 
   112".التعويضات لهؤالƇ العراقيين الذين فقدوا ملكيتهم عبر العقود الماضية

  
 Ɣالمشكالت والعوائق التي تشو ǉالملكية العراقية لدعاوى مفوضيةالإن هذ 

ومنها فشل مؤسسي اللجنة في تضمين الدروس من الخبرة الحديƛة في مجال رد 
 Üسيس اللجنةƋفي المشاركة في ت ǉإهمال القانون األصلي ودور Ɣالملكية إلى جان
مدى وفرة الموارد المالية والبشرية واالستخدام األمƛل لها وبال شǁ المعايير 

عاوى وصالحية الدعاوى من األساسƹ Üير الكƇƻ التي وضعت لتحديد قيم الد
  . كل هذǉ العوامل قد أƛرت على تحقيق العدالة متضمنة تعويض الضحايا

  
إن إƨاحة القانون العراقي كƋداة لتسوية الخالفات واالفتقاد إلى مرجع للمعايير 
المحلية والدولية القائمة لدى أدوات لجنة تعويضات الملكية العراقية ترجح أن 

بريمر ومستشاريǊ ليسوا على دراية أو اهتمام وقد يكونوا معارضين السفير بول 
إن القائمين . لدور القانون والمصادر القانونية التي تسبق وجودهم على الساحة

على اللجنةÜ اعتماداŹ على األدوات المنطقية الخاصة بهمÜ وضعوا مقياس وأدوات 
نى من القواعد والمبادئ لالنتصاƻ وتقديم التعويض يعجƨ عن الوفاƇ بالحد األد

ƹير  بناƇ على ذلǁ فالعملية. المعروفة دولياŹ في مجال حقوق األرض والسكن
 قد يحد من مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةالرسمية ومحتوى النظام األساسي ل

 ƻالعدالة االنتقالية والهد ƻأهدا Ɣم تجنƛ حق الضحايا في رد الملكية ومن
مفاهيم الدالة على عدم العدالة والتوصل إلى تسوية النهائي وهو القضاƇ على ال

  . بشƋن النƨاعات القائمة

                                                 
القضاƅ علǍ التطهير العنƬøرǎ فøي شøمال         : المراƒƽ لحقوق اǕنسانÛ الدعاوǌ إبان الǘƢف     111

  .4080iraq/2004/reports/org.hrw://http  : فيÛď)øǉ) (čċċď ( ƫĒċ رƽم ČđالعراقÛ العدد 
112  ƫ ÛǇكرƤ سبق Ʋمرج Ûستيجال čē .  



 التحالف الدولي للموئل                      –          شبكة حقوق األرض والسكن                  ٥٠ 



  ٥١                                                                    يم                               اسعادة الق
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وضƲ الحلول 
  

لقد أƛار تساؤل شبكة حقوق األرض والسكن حول مختلƻ جوانƔ رد الملكية 
والتعويض المقدم للضحايا العراقيين على انتهاǁ حقوقهم المتعلقة باألرض 

تعددة وتداعيات خطيرة وأوجǊ قصور نابعة من النظام والسكن موضوعات م
وبناƇ على هذǉ المالحظات .  وتطبيقǊمفوضية عراقية لدعاوى الملكيةاألساسي ل

 شبكة حقوق األرض والسكن التوصيات التالية –يقدم التحالƻ الدولي للموئل 
 من بهدƻ تقديم المعايير المتعلقة بالعدالة وإƹاƛة الضحايا من كافة الشرائح

 ǐالقسر Ƈانتهاكات حقوق األرض والسكن التي تتضمن وال تقتصر على اإلخال
والهدم والمصادرة والنقل اإلجبارǐ للملكية وكذلǁ نقل السكان على ƹير إرادتهم 

  . متضمناŹ إحاللهم بالمستوطنين والمستوطنات ألƹراض التƺيير الديمƺرافي
  

رض والسكن وضع رؤية  شبكة حقوق األ–يحاول التحالƻ الدولي للموئل 
لعملية العدالة االنتقالية بالعراق التي تسعى لتعويض الضحايا عن االنتهاكات 
الماضية والحاليةÜ إلى جانƔ العمل على منع تكرار هذǉ االنتهاكات في الوقت 

أوالŹ تحديد قيمة الخسائر وƛانيا : الحالي وفي المستقبل أيضاŹ وذلǁ من خالل
  .إرساƇ القاعدة لحلول وسط في حالة الدعاوى المضادةصرƻ قيمتها للضحايا و

  
وعلى الرƹم من أن المراقƔ للنظام األساسي للجنة يركƨ على قضية صالحية 

Ü فهذا ال يعني أن الوقت  العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةالالدعاوى للنظر أمام 
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ير ومن ƛم تسعى التوصيات التالية إلى تطو. قد تƋخر لتطوير هذǉ العملية
الدروس التي تسفر عنها الخبرات السابقة في أوضاع ما بعد الحرƔ والمتعلقة 

ضمان تسوية ) ١(بƎطار حقوق األرض والسكن كƋسلوƔ عملي للقياس من أجل 
االعتماد على القانون المحليÜ ) ٢(Ý قضايا الملكية باعتبارها عملية وطنية أصيلة

 لǘصالƟ القانوني والمƨيد من كلما كان ذلǁ ممكناŹ وهذا يقودنا إلى الحاجة
تناول كافة شرائح الضحايا واالعتراƻ على األقل بكافة ) ٣( Ýالتشريعات
  . حقوقهم

  
ومن أجل أǐ من أو كل هذǉ األƹراض يظل من الضرورǐ جمع المƨيùد مùن                
المعلومات حول كل دعوى في النموذج السليم لùذلǁ ووجùود ƈليùة واضùحة               

ة مماƛلة أصبح من الضرورǐ للƺاية العمùل        بطريق. ومتماسكة لحصر الخسائر  
 أمام الضحايا والقائمين    سلطة االئتالƻ المؤقتة  على إƨالة العوائق التي وضعتها      

على الفصل في الدعاوى بƎرادتهم وإحاللهم بمعايير ومناهƝ وقوانين ومؤسسات          
ومن خالل هذا المفهوم البديل تقدم شبكة حقوق األرض والسكن ƛالùƛة            . مناسبة
  : ويات من التوصيات للتحرǁ العاجلمست

Č.  سائر المتعلقةƢاألدلة المطلوبة والتي يتم جمعها لتحديد ال ƞبƬالدعوة لكي ت
ŷوشموال ŷر وضوحاƙكƈ بالحاالت . 

č.  االستعانة ŷعلي متضمناƻلية بتطبيق القانون الƬية األƽيام المؤسسات العراƽ
 يتعلق بالمواطن التي بالƢطوط اǕرشادية الواردة في األعراف الدولية فيما

تشوبها فجوات ƈو تناƽضاتÛ وƤلك في الƬƻل في حاالت انتهاك حقوق األرض 
 . والسكن

تƻسير البدائل المتاحة في الوƽت Ƥاته لسد الƻجوات والتƸلƒ علǍ العوائق التي  .٣
 .  في سبيل تحقيق العدالةسلطة االئتǘف المؤƽتةتضعها 

  
القول عن التطبيق في ظل المناƹ Ƣير إن العديد من هذǉ التوصيات أسهل في 

على سبيل المƛال فتحريǁ الدعاوى . المستقر في العراق وقت كتابة هذǉ السطور
 ƻإلى ردود أفعال من العن ǐضد المعتدين على حقوق األرض والسكن قد يؤد

كذلǁ فليس واضحاŹ بشكل كامل إذا كانت . ضد كل من المحققين والمراقبين
جماعية للمجلس الوطني كافية إللƺاƇ مبدأ الحصانة الذǐ تتهلل اإلرادة السياسية ال

 Źدوما Ǌالمؤقتةب ƻوالقوات متعددة الجنسية والمؤسسات من سلطة االئتال 
ومن ƛم يتعين على كل من الضحايا . المحاكمة في ظل النظام القضائي العراقي

دراسة كجƇƨ من والمدافعين عنهم األخذ بالتفسيرات القانونية المقترحة حالياŹ لل
 ƻالموق Ɣالفنية إلى جان Ɣايا والعيوƨعلى الم ƨاستراتيجية قضائية شاملة ترتك

وحتى وقت كتابة هذǉ السطور فال يƨال ƹير واضح ما . السياسي واألمني السائد
 ملƨمة أم مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةإذا كانت قرارات اللجنة اإلقليمية ل

Źمة عملياƨير ملƹ .م فƛ أن تحدد مدى قابلية كافة التوصيات الطموحة ومن Ɣيج
  . للتطبيق الواقعي
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  التوƬيات

  جمع البيانات وحصر الخسائر

  Üǐبشكل فور Üليهم القانونيينƛأن يقوم كل من الضحايا ومم Ɵيقتر 
بتحديد الخسائر بدقة وشمول باستخدام الوسائل والتقنيات الموجودة 

رجة التي تجعلها تشمل عدداŹ التي وضعت في مناسبات أخرى إلى الد
ضخماŹ من الدعاوى ومن ƛم التوصل إلى الهدƻ النهائي وهو االستعادة 
 Ɣإلى جان Üالكاملة لحقوق األرض والسكن الخاصة بالضحايا العراقيين
تƨويد كل من واضعي السياسات والمخططين الماليين بالبيانات 

متاحة لرد الملكية المطلوبة لتقييم الحاجات المستقبلية والخيارات ال
 . والتعويض

يجƔ أن يƋخذ هذا النظام في االعتبار المجموعة الكاملة لعناصر حقوق  
 الصادرين عن ٧ و٤األرض والسكن المذكورة في التعليق العام رقم 

 Ɣإلى جان Üقافيةƛاللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال
البعض والواردة في اتفاقيات الحقوق المتطابقة والمعتمدة على بعضها 

حقوق اإلنسان التي تعد العراق دولة طرƻ بها وتم تفسيرها من خالل 
 . الفقǊ القانوني لǖجهƨة القائمة على مراقبة تنفيذ االتفاقيات

مفوضية يتعين أن يقوم جهاƨ سيادǐ عراقي مƛل السكرتارية الوطنية ل 
رة والمهجرين أو  بالتعاون مع وƨارة الهجعراقية لدعاوى الملكية

مجموعة العمل التي تضم وƨارات متعددة على المستوى األكبر 
لتعويض المهجرين بتƨويد القائمين على الفصل في الدعاوى المنظورة 

 باإلرشادات الوفيرة لتحديد  العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةالأمام 
وق سبل االنتصاƻ بناƇ على القانون العراقي والمعايير السائدة لحق

 . اإلنسان
إن مƛل هذǉ اǓلية يجƔ أن تحسن من النموذج الحالي للدعاوى من  

أجل قبول دعاوى جديدة والسعي للحصول على معلومات إضافية من 
 Ƈمن خالل وضع تعليمات تفصيلية لهؤال Źالمدعين المسجلين حاليا
المدعين ومن يمƛلوهم حول كيفية تقديم بيانات كاملة بشكل كاŉƻ لتحديد 

تعويض المطلوƔ تقديمǊ للمالǁ الذǐ انتƨعت منǊ الملكية أو تم ال
ǉالخطوط اإلرشادية كافة شرائح . تهجير ǉأن تتضمن هذ Ɣكما يج

 في  العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةالالخسائر التي تجاهلتها ƈليات 
حين يسمح بها القانون العراقي مƛل تقدير القيم بناƇ على القيم والهياكل 

Üالمفقودة نتيجة استخدام السوقية Ɣوالمكاس Üاألراضي والمحاصيل 
الملكيةÜ تكاليƻ نقل السكان من مكان Ǔخر وتكلفة اإلسكان البديل 
الناتجة عن االنتهاǁ والالƨمة إلعادة االستيطانÜ إلى جانƔ تكلفة األلم 

ƣوالمعاناة ال) . ƭال ملخƛالمذكورة في " ألداة تقدير الخسائر"مرفق كم
ات حقوق األرض والسكن الذǐ وضعتǊ شبكة حقوق األرض طاقم أدو
 ). والسكن
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  التصحيح المؤسسي

سلطة االئتالƻ أنǊ لمن العاجل والضرورǐ والمتسق مع أحكام  
أو / ومفوضية عراقية لدعاوى الملكية للسكرتارية القومية ل113المؤقتة

ي المجلس الوطني العراقي أن تستعيد تطبيق القانون المدني العراقي ف
الفصل في مناƨعات الملكية والدعاوى المتعلقة بها والنابعة من 

هذا األمر من شƋنǊ السماƟ بقبول . انتهاكات حقوق األرض والسكن
الدعاوى المترتبة على العقود التي أبرمت عن طريق العنƻ واإلجبار 
والتي نتƝ عنها نقل الملكية الحقيقية بقيمة تقل عن قيمتها الكاملة 

رض التي اتخذت في إطار قانون اإلصالƟ الƨراعي رقم متضمنة األ
١٩٧٠ (١١٧ .( ƨإحالل التركي ǊنƋأن تطبيق قانون محايد من ش

 Ɣƨل في الدعاوى المقامة ضد النظام السابق لحƛاأليديولوجي المتم
 ƨبالتركي ƻللمدعين بالسعي للحصول على االنتصا Ɵوالسما ƚالبع

 . اعلى تناول االنتهاكات وإƹاƛة الضحاي
أو / ومفوضية عراقية لدعاوى الملكيةيتعين على السكرتارية الوطنية ل 

المجلس الوطني  الفصل في  الحاالت والدعاوى المتلقاة في إطار 
النظام األساسي للجنة وكافة دعاوى نƨاعات الملكية في الموضع السليم 
لهاÜ على سبيل المƛال محاكم القانونÜ المحاكم الخاصة أو المؤسسات 

لقضائية األخرى التي يديرها الممƛلون العراقيون وتتمتع بتƛƋير مباشر ا
 . وتحترم الحقوق وإجراƇات الدعوى

وفي نفس الوقت فمن العاجل والهام للضحايا وممƛليهم القانونيين تقديم  
التماس لتطبيق القانون العراقي والذǐ ال يقتصر على خدمة شرائح 

ليها في النظام األساسي مختارة في أطر ƨمنية ضيقة منصوƭ ع
 . مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةل
  Üيد من انتهاكات حقوق األرض والسكنƨعلى الم Ƈوفي سبيل القضا

هناǁ حاجة للمؤسسات المدنية والحكومية إلكمال الجهود التعويضية 
 من خالل التحقيق كلما كان ذلǁ مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةل

تعلقة بانتهاǁ حقوق األرض والسكن التي ممكناŹ ورفع الدعاوى الم
 Ƈالحكومة العراقية السابقة وأعضا Ɣإلى جان ƻاألطرا ƻيرتكبها مختل
ومؤسسات حƔƨ البعÜƚ أيضاŹ تحديد األفعال التي ارتكبها موظفو 

 وانتهاكاتهمÜ كذلǁ القوات متعددة الجنسية التي سلطة االئتالƻ المؤقتة

                                                 
 ÛČ المøادة    "سلطة االئتǘف المؤƽتة  "Û  سلطة االئتǘف المؤƽتة   ل Č الǘئحة التنưيمية رƽم   وƢاƬة   113

   Ǎعل ƫتن"    Ƨن تمارƈ ƒتة  يجƽف المؤǘسلطة االئت   ŷتاƽائف الحكومة مؤưو  "...    Ûانيøƙال ƅƦøالج
سøلطة  إƤا م تقøم     " مطبقة   ة االئتǘف المؤƽتة  سلطÛ يƒǉƤ إلƈ Ǎنه تưل تشريعات       "القانون المطبق "

 بƌيقافها ƈو إحǘلها ƈو إبطالها من ǘƢل تشريعات تسنها المؤسسات الديمقراطيøة     االئتǘف المؤƽتة 
يمكن مراجعة ǇƤøǉ التعليمøات ƈو       " علÛđđ   Ǎ المادة   Čč الǘئحة التنưيمية رƽم  ينƫ  . في العراق 

يمكن اǕطƱǘ علǍ المƦيد من التƻاƬيل حول عمليøة         . ةإحǘلها من ǘƢل الحكومة العراƽية المؤƽت     
 . الدعاوǌ من ǘƢل الƢطوط اǕرشادية ومƤكرات التƻاǉم والكتابات التي تعدǉا السكرتارية الوطنية
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ƻ األخرى المحلية والتي تتعدى تحتل الدولةÜ وƹير ذلǁ من األطرا
 . حدود الدولة وتؤدǐ النتهاǁ حقوق األرض والسكن

يتعين على المجلس الوطني العراقي التƋكيد على السيادة الفعلية ودور  
 والذǐ يكسƔ القوات متعددة ١٧القانون من خالل إلƺاƇ األمر رقم 

اقية الجنسية الحصانة من الخضوع لالختصاƭ القانوني للمحاكم العر
 114.فيما يتعلق بمسئوليتهم عما ينتهǁ بحقوق األرض والسكن

يجƔ على مجلس الشعƔ العراقي التƋكيد على السيادة الفعلية ودور  
إخالƇ  "سلطة االئتالƻ المؤقتة ل٦القانون من خالل إلƺاƇ القرار رقم 

لصالح القانون " األشخاƭ المحتلين للمباني العامة بطريقة ƹير قانونية
 للجنة المعنية ٧واإلجراƇات التي تتضمن التعليق العام رقم المحلي 

اإلخالƇ : الحق في السكن"بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والƛقافية 
ǐخالل "القسر ƭكد من مراعاة حقوق اإلنسان ورفاهة األشخاƋللت Ü

ǐالقسر Ƈخالǘمن العمليات الواجبة ل ǐƋالقيام ب . 
انين والقادة السياسيين بالعراق يجƔ على القائمين على سن القو 

التشجيع المعلن لمشاركة المجتمع المدني لمراقبة وتوƛيق انتهاǁ حقوق 
األرض والسكن في الماضي والحاضر والمستقبل ورسم سياسة 
 واضحة وتشريعات لحماية المدافعين عن حقوق األرض والسكن من

 . االرتداد
مكانية تقديم مساعدات يجƔ على الجهات الدولية المانحة النظر في إ 

 مفوضيةالودعم فني للنظام القضائي العراقي بالتواǐƨ مع جهود 
هذا .  في التحقيقات والوساطة في النƨاعاتالعراقية لدعاوى الملكية

األمر سوƻ يخفƻ من حجم استنƨاƻ العمالة والتمويل من المحاكم 
 الملكيةمفوضية عراقية لدعاوى العراقية النابع من النظام األساسي ل

وتطبيقهاÜ في حين تحافظ على دور هذǉ المحاكم لوضع الصفة 
 العراقية مفوضيةالالقضائية على كافة الدعاوى ذات العالقة بعمل 

 وليس فقط العدد الكبير من الدعاوى الصالحة للنظر لدعاوى الملكية
 . والتي ال تخضع إلطار عمل اللجنة

  
   بعض الخيارات التفسيرية

لقة بخسائر في الملكية المنقولةÜ تدمير الملكية ƹير الدعاوى المتع 
األلم المبرƟ أو اإلذالل وƹير ذلǁ من  المنقولة واإلصابة الناجمة عن 

مفوضية عراقية الدعاوى التي تخرج عن إطار النظام األساسي ل

                                                 
يؤكد علǍø   " الčċċĐ/đĎ   ǎƤ وكما ǉو متسق مƽ Ʋرار لجنة األمم المتحدة لحقوق اǕنسان رƽم             114

نتهاكات بحق القانون الدولي لحقوق اǕنسان والقانون الدولي        ǉƈمية القضاƅ علǍ الحƬانة لمنƲ اال     
اǕنساني والموجهة ضد المدنيين إبان النƦاعات المسلحةÛ وتدعو الدول إلǍ إلƸاƅ الحƬانة عøن              

". مƙل ǇƤǉ الجرائم من ǘƢل مƙول المعتدين ƈمام ƈجهƦة العدالة باالتƻاق مƲ التƦامøاتهم الدوليøة                 
 Ʋات المرجƤ يقةƙالوE/CN4/RES/2005/63 Ûčċابريل / نيسانčċċĐ قرةƻال ÛĎ .  



 التحالف الدولي للموئل                      –          شبكة حقوق األرض والسكن                  ٥٦ 

 من حيƚ الحدود التي تضعها اللجنة للموضوعات لدعاوى الملكية
 حيƚ تاريƣ الوقوع سوƻ تظل خاضعة القابلة للتناول وترتيبها من

لمراجعة ونظر المحاكم العراقية الحالية بناƇ على القول باستمرارية 
 . تطبيق القانون المحلي العراقي ومعايير االتفاقيات الدولية

 ٣٠بعض المدعين يرفعون الدعاوى أمام المحاكم العراقية بعد  
ذǐ وضعتÜ Ǌ وعليǊ فƎن الموعد النهائي ال٢٠٠٥ يونيو/حƨيران

 سوƻ يحقق فائدة من خالل تجنƔ  العراقية لدعاوى الملكيةمفوضيةال
العوائق المختلفة التي وضعها النظام األساسي للجنة وتحقيق الفائدة 

Źر شموالƛألنفسهم من خالل القانون المدني العراقي األك. 
 ليست مطلقة بل مفوضية عراقية لدعاوى الملكيةل" المبادئ العامة"إن  

ة للمراجعة عن طريق السكرتارية الوطنية وفي إطار خاضع
Ɣالتشريعي لمجلس الشع ƭوفي نفس الوقت فكل من 115.االختصا 

ون الخيار مارس/Ɖذارالمدعين والقائمين على عملية الفصل سوƻ ي
مفوضية عراقية لدعاوى الخاƭ بهم حتى في إطار النظام األساسي ل

ير أخرى في تناول  للجوƇ إلى مرشد قانوني ƈخر ومعايالملكية
 116.الدعاوى

يجƔ أن يحرƭ القائمون على الفصل في الدعاوى بدقة شديدة على  
تجنƔ إحالل التعويضات المتمƛلة في األرض سواƇ األصلية أو التي 

Źممكنا ǁ117.تحل محلها بالمنح النقدية كلما كان ذل 
يجƔ على كل من المدعين ومن يمƛلهم أمام اللجة العراقية لتعويض  

ية وكذلǁ القائمين على الفصل في الدعاوى اتخاذ المبادرة لتطبيق الملك
كل من القانون العراقي والقانون الدوليÜ وليس أحدهماÜ للتƋكد من رد 

  . الملكية الكامل والتعويض للضحايا

                                                 
  .  المرجƲ السابق 115

إنشاƅ لجنة لøدعاوǌ الملكيøة   "Û الملحق Ûƈ سلطة االئتǘف المؤƽتة لČč الǘئحة التنưيمية رƽم  116
 تøنƫ علƈ Ǎøن      Ûē المادة   "المبادƍ العامة "Ûď  Û الجƅƦ   )كما تم تعديلها وإعادة إعǘنها    (بالعراق  

تم ( يجƈ ƒن تلتƦم في حين ال تقتƬر علǍ تطبيق ǇƤǉ المبادƍ             راƽية لدعاوǌ الملكية   الع مƻوضيةال
  ). إضافة التƉكيد علƤ Ǎلك

  .đĒ الهامƩ رƽم  117
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  8الـالئحة التـنـظيـميـة رقـم 

  ةـتـؤقـالف المـتـة االئـطـسلالصـادرة عـن 
 

 ـة العـراقـية لدعـاوى الملـكيـة المفوضيتفـويـض السـلطـة فيما يتعـلـق ب
 

فتي      ي بص ة ل لطات المخول ى الس اًء عل ديرالبن ب     اإلداري لم ة، وبموج تالف المؤقت لطة االئ س
ة ف   راف المتبع وانين واألع دولي ذات     الق ن ال س األم رارات مجل ع ق يًا م رب، وتمش ة الح ي حال

 ؛ )2003( 1511والقرار رقم  1483الصلة، بما فيها القرار رقم 
 

د                      إذ نالحظ أن عددًا آبيرًا من الناس المنتمين لمجموعات عرقية وطائفية مختلفة في العراق ق
 منها من أجل تحقيق األهداف السياسية           اقتلعوا من ديارهم، وأجبروا على ترك أمالآهم واالنتقال       

 لحزب البعث؛ 
 

ة                  ى نشوء دعاوى متضاربة حول ملكي       وإذ نعترف بنتيجة تلك السياسات البعثية التي أدت إل
 نفس العقار وإلى وجود حالة عدم استقرار ووقوع أعمال عنف عرضية؛ 

 
ة  وية طوعي ى تس ورًا إل ة للتوصل ف ود إمكاني تنتج وج الي      وإذ نس دعاوى وبالت ذه ال بعض ه  ل

ة في              ة عراقي تفادي المزيد من عدم االستقرار والعنف، وذلك إلى حين إنشاء آلية تستخدمها حكوم
 المستقبل للبت نهائيًا في دعاوى الملكية المتنازع عليها؛ 

 
 :ما يليأعلن بموجب ذلك إصدار 

 
 

  1 قســمال
 تفـويـض السـلـطـة  

 
ة            ُيخّول مجلس الحكم سلطة     ع دعاوى الملكي ة بقصد تجمي دعاوى الملكي ة ل  إنشاء مفوضية عراقي
ا      ة بإصدار ونشر إجراءات                 .المتنازع عليها والبت فيه دعاوى الملكي ة ل وم المفوضية العراقي  وتق

وم                          ا تق أخير، آم دون ت ى نحو عاجل وب ة وعل للبت في مثل هذه الدعاوى بصورة منصفة وحكيم
ذا الصدد   ي ه امي ف انون نظ تالف  بوضع ق لطة االئ ع س اقش م د ن م ق ون مجلس الحك د أن يك بع

 ). أ(المؤقتة أحكامه ونصوصه المقترحة والواردة في الملحق 
 
 

  2 قســمال
 الشـروط واألحـكـام 

 
م    ة بموجب القس دعاوى الملكي ة ل ة للمفوضية العراقي لطة المخول ة 1تخضع الس ذه الالئح ن ه  م

 : التنظيمية للشروط واألحكام التالية
 
دعاوى  )  أ ة ل راءات الموضوعة للمفوضية العراقي ع اإلج ق جمي ن تواف م م توثق مجلس الحك يس

 .الملكية مع األوامر واللوائح التنظيمية والمذآرات الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة
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ة البت في                         )  ب ديم النصح والمساعدة في عملي ة فرصة تق تالف المؤقت دوبي سلطة االئ تتاح لمن
 .الدعاوى

 
تقوم سلطة االئتالف المؤقتة باإلشراف على توزيع آافة األموال التي يوفرها صندوق التنمية             )  ج

 .  للعراق أو االئتالف أو الدول المانحة األخرى الستخدامها في عمليات البت في الدعاوى
 
ام الصادرة عن                    )  د م واألحك ام الصادرة عن مجلس الحك ين األحك في حال نشوء أي تعارض ب

 . ة االئتالف المؤقتة، ترجح األحكام الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتةسلط
 
ه إنشاء المفوضية                 )   هـ م بموجب ذي ت يحتفظ المدير اإلداري بصالحيته لتعديل القانون النظامي ال

ة                     ديل أي إجراءات وضعت للمفوضية العراقي ا يحتفظ بصالحية تع العراقية لدعاوى الملكية، آم
 .  وبصالحية التدخل في عملية البت في الدعاوى إذا تطلبت مصلحة العدالة ذلكلدعاوى الملكية،

 
 

  3القســم 
 اإللــغــاء 

 
اء وإبطال             ة إلغ ذه الالئحة التنظيمي م          يتم بموجب ه ة رق  الصادرة عن     4مفعول الالئحة التنظيمي

اريخ     ة بت تالف المؤقت لطة االئ ران25س و / حزي ة التنظيمي  2003يوني ي الالئح م  ، وه ي ت ة الت
 . بموجبها إنشاء المرآز العراقي المعني بتسوية ملكية األمالك المتنازع عليها

 
 

  4 قســمال
  ذـافـز النـول حيـدخـال

 
 .ذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليهاز النفحييدخل هذا األمر 

 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 بول بريمير. إل

 اري لسلطة االئتالف المؤقتةالمدير اإلد
  2004 يناير،/  آانون الثاني14
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 المفـوضيـة العـراقيـة لـدعـاوى الملكيـة 

 
 

 القسـم األول 
 التأسـيس 

 المـادة األولى 
يتم بموجب هذا القانون النظامي تأسيس المفوضية العراقية لدعاوى الملكية التي تتولى النظر في 

فوعة بشأن ملكية الممتلكات المتنازع عليها وتسويتها على نحو منصف وحكيم، الدعاوى المر
 .  وتعمل على تشجيع األطراف المتنازعة على التوصل إلى تسوية طوعية

 
 

 القســم الثــاني 
  التنـظـيــم 

  المـادة الثــانيـة
 :  قبل مجلس الحكمتتكون المفوضية العراقية لدعاوى الملكية من الهيئات التالية المؤسسة من

قسم االستئناف المكون من قضاة والمؤسس ليكون مجلسًا مرتبطًا بمحكمة النقض في  -1
 العراق ولكنه منفصل عنها؛ 

 مفوضيات إقليمية تؤسس في آل محافظة من محافظات العراق؛ يجوز لقسم االستئناف  -2
 . تأسيس أآثر من مفوضية إقليمية واحدة في المحافظة

 
  لثـةالمــادة الثـا

يتكون قسم االستئناف في المفوضية العراقية لدعاوى الملكية من خمسة قضاة، متقاعدين أو .   أ
عاملين، حاصلين على الخبرة في مجال دعاوى ملكية العقارات المتنازع عليها، ويتم تعيينهم من 

 . قبل مجلس للقضاة
 قاض يعينه مجلس القضاة )1(من ") المفوضية اإلقليمية("تتكون آل مفوضية إقليمية .   ب

ومدير لمكتب تسجيل العقارات في المحافظة أو من ينوب عنه ) 2(ويتولى مهمة رئاستها؛ 
آما يجوز .  ومدير مكتب ممتلكات الدولة في المحافظة أو من ينوب عنه ويمثله) 3(ويمثله؛ 

 . للمفوضية اإلقليمية أن تطلب المساعدة من أشخاص لهم خبرة في موضوع الدعوى
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 المــادة الـرابـعـة 

يكون لقسم االستئناف ولكل من المفوضيات اإلقليمية أمانة خاصة بها تقدم للقسم أو  . أ
 . للمفوضية المساعدة في تنفيذ مهامها اإلدارية

 يستوثق مجلس الحكم من وجود األموال الالزمة لدى المفوضية العراقية لدعاوى الملكية  . ب
 يعمل على ضمان وجود مقر مناسب لكل من لتوظيف العاملين في األمانة، آما

 . المفوضيات اإلقليمية في عاصمة المحافظة التي تمارس فيها المفوضية أعمالها
 
 

 القســم الثـالـث 
 اإلجــراءات 

  المــادة الخـامســة
تتولى المفوضية العراقية لدعاوى الملكية مهمة إعداد استمارة خاصة ُتستخدم لرفع  . أ

 . ارات المتنازع عليهادعاوى ملكية العق
 تبدأ عملية النظر في دعاوى ملكية العقارات المتنازع عليها عندما يبادر المدعي أو  . ب

المدعون أو مندوب عنهم يمثلهم برفع دعوى ملكية عقار ما لدى المفوضية العراقية 
 في  إلى المفوضية اإلقليميةلدعاوى الملكية، وُتقدم دعاوى ملكية األمالك المتنازع عليها

 . المحافظة التي يوجد بها العقار
 

 المــادة السـادسـة 
بعد أن تتسلم األمانة التابعة للمفوضية اإلقليمية ذات الصلة استمارة الدعوى الوارد فيها آافة  -أ 

البيانات ذات الصلة، تقوم بمهمة إخطار أطراف الدعوى بذلك، سواء آانوا أشخاص 
 الدعوى وفقًا لإلرشادات والتعليمات الصادرة في ويتم إخطار أطراف. طبيعيين أو معنويين

 . هذا الشأن من مجلس الحكم
 تقوم المفوضية اإلقليمية بفتح ملف للدعوى بعد أن تتلقى إخطارًا بها، وتقوم بتسجيل  -ب 

الدعوى في السجل الموجود لديها للدعاوى الواردة، ويتم هذا التسجيل وفقًا لترتيب استالم 
 . ىالمفوضية لتلك الدعاو

 تقوم األمانة بالتحقق من الدعوى وتستوثق من هوية أطرافها قبل رفع ملف الدعوى إلى  -ج 
 . المفوضية اإلقليمية

 يحق للمفوضية اإلقليمية أن تطلب من أطراف أخرى، حكومية وغير حكومية، مساعدتها  -د 
 . لغرض تقييم المصالح واألمور ذات الصلة

الدعوى، وتتحمل األمانة مسؤولية إخطار  تصدر المفوضية اإلقليمية قرارها بشأن  -ه 
 . األطراف بالقرار

 
  المــادة السـابعـة
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يجب أن ُيرفع طلب استئناف القرار الصادر عن المفوضية اإلقليمية لدى قسم  -أ 
 . يوم من صدور قرار المفوضية30االستئناف خالل 

تكون قابلة   تكون األوامر الصادرة عن المفوضية اإلقليمية أوامر نهائية وقاطعة و -ب 
 .  يوم30للتنفيذ فورًا، ما لم ُتستأنف خالل فترة 

عند صدور القرار ) 1( يكون القرار الصادر عن المفوضية اإلقليمية قابل للتنفيذ  -ج 
 .بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لطلب االستئناف) 2(النهائي عن قسم االستئناف، أو 

باألمر النهائي فور صدوره من أجل يتم إخطار جميع األطراف المعنية بالدعوى  -د 
 .تنفيذه، آما يتم آذلك إخطار مكتب تسجيل الممتلكات العقارية المناسب

 في حال صدور قرار من المفوضية ضد الطرف الذي يشغل العقار موضوع الدعوى  -ه 
أو يسيطر عليه أو يستخدمه، ُيمنح هذا الطرف مهلة معقولة إلخالء الموقع ومغادرته، إذا 

وتقوم األمانة آذلك بإخطار هذا الطرف الذي تم .  الطرف ال يملك عقارًا آخرآان هذا
 . إخراجه من العقار بالخدمات المتاحة له لمساعدته

 
 

 القســم الـرابــع 
 المبــادئ العــامــة

  المــادة الثـامنـة
كية العقارات تمتثل المفوضية العراقية لدعاوى الملكية للمبادئ التالية عند البت في دعاوى مل

المتنازع عليها، ويصدر مجلس الحكم إرشادات وتعليمات تتضمن األحكام المفصلة المتعلقة 
 . بإجراءات البت في تلك الدعاوى

ُتعاد إلى المالك األصلي أي عقارات أو ممتلكات عقارية صادرتها أو استولت عليها  -أ 
الحكومة السابقة أو أخضعتها المتياز من أجل استيفاء دين ما عليها، وآان اسم المالك 

باستثناء  العقارات القائم عليها (األصلي، رغم ذلك، مذآور على سند أو صك ملكية العقار 
 ). النشاط التجاري العادي أو المعامالت التجارية العاديةأي امتياز نشأ عن 

 ُتعاد إلى المالك األصلي أي عقارات أو ممتلكات عقارية صودرت أو تم االستيالء عليها  -ب 
 . وانتقلت ملكيتها إلى حكومة العراق أو إلى أحد الهيئات التابعة لها ولم ُتباع إلى طرف آخر

 بالنشاط الديني أو الخيري العقارات أو الممتلكات العقارية  ُتعاد إلى دوائر األوقاف المتصلة -ج 
التي صادرتها الحكومة والتي آانت ُتستخدم آمساجد أو دور للعبادة أو مدارس دينية أو 

للقيام بنشاط خيري أو بأي نشاط مثله ويتصل به، أو ُتعاد هذه الممتلكات إلى أصحاب الحق 
 . فيها قبل مصادرتها

عقار أو ملك عقاري يحمل السند أو الصك المحدد لملكيته اسم أحد آبار  ُتعاد ملكية أي  -د 
أعضاء حكومة حزب البعث العراقي إلى مالآه المشروعين، بعد استيفاء اإلجراءات 

ويتم ذلك بعد إثبات حصول آبار أعضاء حكومة حزب البعث . القانونية المشروعة المناسبة
 . روعالعراقي على تلك الملكية على نحو غير مش

ووجود ") المشتري األول(" في حال مصادرة عقار ما وبيعه بعد ذلك إلى أحد المشترين  -ه 
وفي حال عدم إجراء أي ) 2(اسم هذا المشتري األول على سند أو صك الملكية، ) 1(

تحسينات على العقار، ينتقل حق الملكية مرة أخرى إلى المالك األصلي ويوضع اسمه على 
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وال يحق للمشتري األول الحصول على أي تعويض من المالك سند أو صك الملكية، 
 . األصلي

عند ) أي أراض عقارية ال توجد عليها أي مبان( في حال عقار لم ُتجرى عليه أي تحسينات  -و 
مصادرته أو االستيالء عليه على نحو آخر، وإذا آان المشتري األول الذي قام بشراء العقار 

ات تتمثل في إقامة مبنى عليه، يكون للمالك األصلي بعد مصادرته قد أجرى عليه تحسين
تحويل سند ملكية العقار إليه هو شريطة أن يدفع للمشتري األول مبلغا ماليا ) 1(عندئذ حق 

) 2(يعادل قيمة التحسينات التي أجراها المشتري األول على العقار في تاريخ إجراؤها، أو 
بحالته (ذا التعويض مساويًا لقيمة العقار الحصول على تعويض مناسب عن العقار، ويكون ه

 . في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي) قبل إجراء التحسينات عليه
 في حال قيام المشتري األول بشراء عقار من الدولة مجاور للعقار موضوع الدعوى، تؤول  -ز 

ك األصلي ملكية العقارين إلى المالك األصلي للعقار موضوع الدعوى، شريطة أن يدفع المال
إلى المشتري األول المبلغ الذي آان المشتري األول قد دفعه إلى الدولة عند قيامه بشراء 

 . العقار المجاور للعقار موضوع الدعوى
 إذا آان العقار موضوع الدعوى أرضًا عقارية آان عليها مبنى هدمه المشتري األول بعد  -ح 

يطلب ) 1( يجوز للمالك األصلي أن شراء العقار، ثم قام بتشييد مبنى جديد على األرض،
تحويل ملكية العقار إليه بعد أن يدفع للمشتري األول مبلغا ماليا يعادل قيمة المبنى الجديد 

وفقًا لقيمته في (بعد طرح قيمة المبنى القديم الذي تم هدمه ) وفقًا لقيمته في تاريخ تشييده(
من المشتري األول شراء العقار، بما يطلب ) 2(، أو أن )تاريخ إقرار هذا القانون النظامي

بعد طرح أي (في ذلك المبنى الذي تم هدمه، بقيمته في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي 
 ). مبالغ مالية يكون المشتري األول قد دفعها للحكومة

 في حال قيام المشتري األول ببيع العقار الحقًا إلى مشترين آخرين، بإمكان المالك األصلي  -ط 
أو أن يطلب الحصول على تعويض ) 2(يطلب أن تؤول ملكية العقار إليه، ) 1(ذ أن عندئ

فإذا اختار المالك األصلي . تبلغ قيمته قيمة العقار في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي
أعاله، يكون للمشتري األخير حق الحصول على تعويض عن قيمة العقار ) 1(الخيار األول 

 . قار في تاريخ إقرار هذا القانون النظاميتعادل قيمته قيمة الع
 إذا آان المشتري األول قد حصل على قرض من طرف ما وإذا آان قد رهن العقار بموجب  -ي 

هذا القرض لضمان سداده وأوجد بالتالي امتيازًا قائما على العقار المذآور، تؤول ملكية 
ز حق مطالبة المشتري العقار إلى المالك األصلي، ويكون لمقدم القرض صاحب االمتيا
 .  األول بتسديد المبالغ المستحقة عليه والتي لم يقم بتسديدها بعد

 إذا آان العقار عقارًا لم ُيجرى عليه أي تحسين، وإذا آان المشتري األول قد بادر بتشييد  -ك 
مبنى عليه، األمر الذي أدى إلى وجود امتياز قائم على العقار إلى حين سداد قيمة القرض، 

بتسديد ) أعاله) و(بموجب نص الفقرة ( المالك األصلي بالنيابة عن المشتري األول يقوم
جميع المبالغ المستحقة من هذا المشتري األول إلى مقدم القرض بغية استيفاء القرض الكامل 

 . أو جزء منه
 إذا آان العقار قد صودر وبيع بعد ذلك في مزاد علني إلى المالك األصلي أو إلى ورثته،  -ل 

 . حق ألي منهم عندئذ الحصول على تعويض من الدولة تعادل قيمته قيمة سعر الشراءي
 .  يتم التعامل مع أية حالة أخرى ذات صلة على نحو يتماشى مع ما تنص عليه هذه األحكام -م 
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 المــادة التـاسـعـة 
 1968 عام يوليو/ تموز17ينطبق هذا القانون النظامي على الدعاوى الناشئة اعتبارًا من تاريخ 

، وهي الدعاوى المتعلقة بالممتلكات الثابتة غير المنقولة 2003أبريل عام / نيسان9حتى 
صودرت أو تم االستيالء ) 1(واألصول الملحقة بها وحقوق االنتفاع منها أو استخدامها التي 
اب غير انُتزعت ملكيتها ألسب) 2(عليها ألسباب ال تتعلق بإصالح نظام ملكية األراضي، أو التي 

تلك المتصلة بحق الحكومة في االستيالء على األمالك الخاصة في سبيل المنفعة العامة أو األمن 
العام، أو ألسباب تعود إلى معارضة المالك لحكومة البعث في العراق أو إلى انتمائه العرقي أو 

آتسبتها ا) 3(الديني أو الطائفي أو من أجل تحقيق أغراض التطهير العرقي، أو تلك التي 
تكون قد ) 4(وحصلت عليها حكومة البعث في العراق بقيمة أقل من قيمتها المناسبة، أو تلك التي 

 . تعرضت ألي من ذلك ألسباب أخرى
 

  المــادة العـاشـرة
يجوز للسكان الذين ُيعادون لإلقامة مجددا في عقارات سكنية في مناطق خضعت لسياسة  . أ

وأن يحصلوا على تعويض ) 2(ينهم في تلك المناطق، أن ُيعاد توط) 1(التطهير العرقي 
وأن يحصلوا على أرض جديدة من الدولة بالقرب من مساآنهم في ) 3(من الدولة، 

 . وأن يحصلوا على تكاليف االنتقال إلى تلك المنطقة) 4(المحافظة التي أتوا منها، 
 . طبيقها تكون وزارة النازحين والمهجرين مسؤولة عن إدارة هذه السياسة وت . ب

 
  المــادة الحـاديـة عشـر

ديسمبر عام /  آانون األول 31يجب تقديم الدعاوى خالل فترة زمنية ال تتجاوز تاريخ  . أ
، ولن تقبل المفوضية العراقية لدعاوى الملكية أي دعوى ترد لها أو ُترفع إليها بعد 2004

 . هذا التاريخ
تلكات العقارية التي تخضع ألحكام هذا  يجوز إحالة الدعاوى المتعلقة بالعقارات أو المم . ب

 إلى النظام 2004ديسمبر عام /  آانون األول 31القانون النظامي والتي ُترفع بعد يوم 
وال ُيطبق هذا . القضائي العراقي الذي ينظر فيها وفقًا للمبادئ التي يتضمنها هذا القانون

المفوضية العراقية النص على أي مدعي سبق له رفع دعوى تتعلق بنفس العقار إلى 
 . لدعاوى الملكية

 
  المــادة الثــانيـة عشــر

ُتعلق بموجب هذا القانون النظامي أي أحكام تنص عليها القرارات أو األوامر أو القوانين 
 . وتتعارض مع ما ينص عليه هذا القانون

 
  المــادة الثــالثـة عشــر

 . يقوموا بتطبيق وتنفيذ أحكامهيقتضي هذا القانون النظامي من جميع الوزراء أن 
 

  المــادة الرابـعـة عشـر
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يصدر مجلس الحكم إرشادات وتعليمات تنظم اإلجراءات التي يتوجب على المفوضية 
 . العراقية لدعاوى الملكية اتباعها

 
  المــادة الخـامسـة عشـر

. 2003م يوليو عا/ تموز13تعني عبارة مجلس الحكم مجلس الحكم العراقي المؤسس يوم 
تنتقل سلطة مجلس الحكم بغية تنفيذ أغراض هذا القانون النظامي إلى الحكومة التي تأتي خلفًا 

 . لمجلس الحكم
 

  المــادة السـادسة عشـر
ال تخضع للضريبة على الدخل العقارات أو الممتلكات العقارية التي تنتقل ملكيتها بموجب 

ات أو الممتلكات العقارية المذآورة إلى ضريبة هذا القانون النظامي، وال تخضع هذه العقار
 . انتقال الملكية أو إلى أي ضريبة أو رسوم حكومية أخرى

 
  المــادة السـابعـة عشـر

 . 2004يناير عام /  آانون الثاني 15يصبح هذا القانون النظامي نافذًا اعتبارُا من تاريخ 
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COALITION PROVISIONAL AUTHORITY 
REGULATION NUMBER 12 

 
IRAQ PROPERTY CLAIMS COMMISSION 

 
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and 
under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, 
including Resolutions 1483 and 1511 (2003) and 1546 (2004), 
 
Noting that the Statute of the Establishment of the Iraq Property Claims Commission, which was 
promulgated pursuant to Coalition Provisional Authority Regulation 8, Delegation of Authority 
Regarding an Iraq Property Claims Commission, (CPA/REG/14 January 2004/8), did not provide 
adequate mechanisms for the appointment, management, and operation of the Iraq Property 
Claims Commission, 
 
Recognizing that the Statute of the Establishment of the Iraq Property Claims Commission 
requires amendment to ensure that the Iraq Property Claims Commission can function properly,  
 
Acknowledging that an initial set of Instructions for Operation are needed to implement the Statute 
of the Establishment of the Iraq Property Claims Commission so that claimants, court officials, 
and administrators can understand better the claims process of the Iraq Property Claims 
Commission, and 
 
Desiring to amend the Statute of the Establishment of the Iraq Property Claims Commission and 
to promulgate the Instructions for Operation of the Iraq Property Claims Commission, 
 
I hereby promulgate the following: 
 

Section 1 
Amended Iraq Property Claims Commission Statute 

 
The Statute of the Establishment of the Iraq Property Claims Commission, which became 
effective on January 15, 2004 pursuant to Coalition Provisional Authority Regulation 8, 
Delegation of Authority Regarding an Iraq Property Claims Commission, (CPA/REG/14 
January 2004/8), is hereby amended and restated in full in the form attached hereto as 
Annex A. 
 

Section 2 
Promulgation of Instructions for Operation  

 
The Instructions for Operation of the Iraq Property Claims Commission which are attached 
hereto as Annex B shall implement the Statute of the Establishment of the Iraq Property 
Claims Commission and shall apply to all claims filed before the Iraq Property Claims 
Commission.  
 
 





Annex A 

Establishment of the Iraq Property Claims 
Commission (As Amended and Restated) 

 
SECTION ONE 
Establishment 

 
Article One 
 
This Statute hereby establishes the Iraq Property Claims Commission (the 
“IPCC”), which shall resolve real property claims in a fair and judicious manner.  
The IPCC shall encourage the voluntary resolution of claims.  
 

SECTION TWO 
Organization 

 
Article Two 
 
The IPCC shall consist of the following structures established by the Iraqi Interim  
Government: 
 

A. An Appellate Division, composed of judges and established as a 
separate chamber of the Iraqi Court of Cassation; 

B. Regional Commissions established in each governorate in Iraq, and a 
maximum of three regional commissions in the Kurdistan Regional 
Government area. The Appellate Division may then establish more 
than one Regional Commission in a governorate; and 

C. A National Secretariat which shall be responsible for overseeing all 
operational and management activities of the IPCC.  

 
Article Three 
 
A.  The Appellate Division of the IPCC shall be composed of five judges, one of 
whom shall be nominated by the judicial authority in the Kurdistan Regional 
Government, who have experience in adjudicating property disputes. They may 
be retired or serving judges and are to be appointed by the Council of Judges.  . 
 
B.  Each Regional Commission shall be composed of (i) a judge, appointed by 
the Council of Judges, who shall preside as chairman, (ii) the Director of the 
Office of Real Estate Registry in the Governorate, or his representative, and (iii) 
the Director of State Property of such Governorate, or his representative. The 
Regional Commission may also request the assistance of persons who are 
experts on the subject of any claim. 
 
C.  The National Secretariat shall be composed of (i) a Head of the National 
Secretariat who shall serve as the highest official of the National Secretariat, (ii) 
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operational managers, auditors, data managers, legal advisers, public relations 
personnel, and any other staff necessary to ensure the orderly functioning of the 
National Secretariat, (iii) Regional Secretariats situated in each Governorate with 
all necessary staff to ensure the IPCC’s orderly functioning, including Regional 
Commission Clerk’s offices, which shall provide operational and legal support as 
necessary to each Regional Commission, and (iv) an Appellate Secretariat with 
the necessary staff to ensure the Appellate Division’s orderly functioning, 
including an Appellate Division Clerk’s office which shall provide operational and 
legal support as necessary to the Appellate Division. 
 
Article Four 
 
The Iraqi Interim Government shall ensure that the IPCC has the necessary 
funds to discharge its administrative duties and that the Regional Commissions 
and Regional Secretariats are provided with appropriate premises from which to 
operate in the capital of the relevant Governorate or Kurdistan Regional 
Government area or at any such locations as shall be deemed expedient by the 
IPCC.   
 

SECTION THREE 
Procedures  

Article Five 
 

A. The IPCC shall designate the form of documents for submission of claims 
and for administrative purposes. 

B. The process of adjudicating claims filed with the IPCC shall commence 
with the claimant(s), or his representative filing a claim in the proper form 
at any IPCC office, including any properly designated IPCC office outside 
Iraq. 

 
Article Six 
 

A. Following receipt of a properly completed claim form, the Regional 
Secretariat shall open a claim file and record the claim in the intake 
register in the order received.   

B. After receipt of a properly completed claim form, the relevant Regional 
Secretariat shall serve notice of the claim on any interested parties, 
including natural or juridical persons, in accordance with the Guidelines 
issued by the National Secretariat and Instructions for Operation approved 
(if before June 30, 2004) by the Administrator or (if after June 30, 2004) 
the Iraqi Interim Government. 

C. The Regional Secretariat shall serve notice of the claim on the General 
Directorate of Real Estate Registration, and the General Directorate of 
Real Estate Registration shall cause the official title record to be endorsed 
with the date and reference number of the claim. 
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D. The Regional Secretariat shall verify the claim administratively, and 
authenticate the identity of the parties. 

E. The Regional Commission Clerk’s Office shall then review each claim file, 
and, prior to submitting the file to the Regional Commission, prepare for 
the Regional Commission a case report which summarizes the factual 
background of the case, the legal issues involved, the parties’ arguments, 
and the Clerk’s Office’s recommendation, made by a legal advisor, as to 
how the case should be decided. 

F. The Regional Commission may request the assistance of other 
governmental and non-governmental parties for purposes of valuation of 
interests and other related matters. 

G. The Regional Commission shall issue its decision with respect to the 
claim, but the Regional Secretariat shall be responsible for notifying the 
claimants and any known interested parties of the Regional Commission’s 
decision. 

 
Article Seven 
 

A. Any appeal of a decision of the Regional Commission must be filed within 
sixty days from the date of the decision. 

B. Orders issued by the Regional Commission shall be final and binding 
unless appealed within sixty days. 

C. A decision of the Regional Commission will not be enforceable until the 
requisite period for filing an appeal has passed and no appeal has been 
lodged.  

D. A decision made by the Appellate Division is final and binding in respect of 
any IPCC related matter. 

E. The final order of the Regional Commission or Appellate Division, as 
appropriate, shall be issued to all relevant parties and the appropriate 
competent authorities for enforcement. 

F. If the property in question is occupied, possessed or used by the non-
prevailing party, and such party has no other property, then the non-
prevailing party would be granted a prescribed period of time to surrender 
possession of the premises. The Regional Secretariat shall also inform the 
displaced person(s) of the availability of any services for assistance.   

 
SECTION FOUR 

General Principles 
 

Article Eight  
 
The IPCC shall comply with, but not be limited to, the application of the following 
examples when resolving real property claims:   
 

A. Any properties that were confiscated or seized, or on which liens or 
other encumbrances were placed by the former governments of Iraq 
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(not in the ordinary course of commercial business), but with title 
remaining in the name of the original owner shall be returned to the 
original owner, freed and discharged from any such liens or other 
encumbrances. 

B. Any properties that were confiscated or seized and whose title was 
transferred to the former governments of Iraq, or an agent thereof, and 
which were not sold to a third party, shall be returned to the original 
owner. 

C. Any properties confiscated by the former governments of Iraq that 
were used as mosques, other places of worship, religious schools, 
charities or were associated with such uses shall be returned to the 
appropriate waqfs (religious endowments) connected to such uses or 
to the appropriate holders of title to such properties prior to their 
confiscation.   

D. Any properties whose title is in the name of senior members of the 
former governments of Iraq shall be returned to the rightful owners, if it 
is established that such properties were improperly acquired. 

E. If a property was confiscated and subsequently sold to a buyer (the 
“First Buyer”), and (i) title remains in the name of the First Buyer and 
(ii) no improvements were made to the property, then title to the 
property will be transferred back to the original owner, and the First 
Buyer would not be entitled to compensation from the original owner.   

F. If the property was an unimproved property (that is, a property not built 
upon) when confiscated or otherwise seized, and then subsequently 
sold to the First Buyer, and the First Buyer has improved the property 
by building upon it, then the original owner would be entitled to either 
(i) having title transferred to him, provided that he pays the First Buyer 
the value of the improvements or (ii) being paid appropriate 
compensation for the property (as an unimproved property). 

G. If the property was sold to the First Buyer, who subsequently acquired 
an adjoining property from the state, then title to both the original 
property and the adjoining property shall be transferred to the original 
owner, provided that such original owner pay the First Buyer the 
amount that such First Buyer paid for the adjoining property. 

H. If the property has a building on it and then was sold to the First Buyer, 
who subsequently demolished the original building and built a new 
building on it, then the original owner of the property may (i) request 
that title be transferred to him, after paying for the new building, less 
the value of the old demolished building, or (ii) may request that the 
First Buyer acquire the property, including the demolished building 
(less any amounts paid by the First Buyer to the former governments 
of Iraq). 

I. If the property was subsequently sold by the First Buyer to other 
buyers, then the original owner could either (i) request that title be 
transferred to him, or (ii) request compensation for the value of the 
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property. If the original owner chooses option (i) above, then the final 
buyer would be entitled to compensation for the value of the property. 

J. If the property was charged as security to a lender for a loan to the 
First Buyer, then title to the property would be freed and discharged 
from any such charge, and the lender would then have a right of action 
against the First Buyer to recover any outstanding balance due under 
the loan. 

K. If the property was unimproved and a building was built on it by the 
First Buyer, and the property was charged to a lender as security for a 
loan, then any amounts due to the First Buyer by the original owner 
(pursuant to Paragraph F above) would be paid by the original owner 
direct to the lender to fully or partially satisfy the loan. 

L. If the property was confiscated and sold in a public auction and was 
purchased by either the original owner or his heirs, then they will be 
entitled to compensation from the state in an amount equivalent to the 
purchase price. 

M. If the property is currently being used for a public or charitable 
purpose, the property shall continue to be used for that purpose, and 
the Government or current owner, user or possessor shall provide the 
original owner, user or possessor with compensation.   

N. Any other relevant situation in line with these provisions. 
. 

SECTION FIVE 
Other Matters 

 
Article Nine 
 
This Statute governs claims: 
 

A. (1) Arising between July 17, 1968 and April 9, 2003, inclusive; 
(2) Involving immovable property, assets affixed to immovable 

property, easements or servitudes (“real property”), or an interest in 
real property; 

(3) That was confiscated, seized, expropriated, forcibly acquired for 
less than full value, or otherwise taken, by the former governments 
of Iraq for reasons other than land reform or lawfully used eminent 
domain.  Any taking that was due to the owner’s or possessor’s 
opposition to the former governments of Iraq, or their ethnicity, 
religion, or sect, or for purposes of ethnic cleansing, shall meet this 
standard; or 

 
B. (1) Arising between March 18, 2003 and June 30, 2005, inclusive; 

(2) Involving real property, or an interest in real property; 
(3) That was confiscated, seized, expropriated, forcibly taken for less  

than full value, or otherwise acquired and/or reacquired: 
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i. as a result of the owner’s or possessor’s ethnicity, religion, or sect, 
or for purposes of ethnic cleansing, or; 

ii. by individuals who had been previously dispossessed of their 
property as a result of the former Ba’athist governments’ policy of 
property confiscation.  

 
Article Ten 
 

A. Newly introduced inhabitants of residential property in areas that were 
subject to ethnic cleansing by the former governments of Iraq prior to April 
9, 2003 may be (i) resettled, (ii) may receive compensation from the state, 
(iii) may receive new property from the state near their residence in the 
governorate or area from which they came, or (iv) may receive 
compensation for the cost of moving to such area. 

B. The Ministry of Displacement and Migration shall be responsible for 
administering this policy. 

 
Article Eleven 
 

A. Claims must be filed in the proper form and properly completed by June 
30, 2005. Any claims filed with the IPCC after such date will not be 
accepted.   

B. Any claims with respect to properties within the jurisdiction of this Statute 
but filed subsequently to June 30, 2005 may be referred to the Iraqi 
Courts, which shall apply the principles included in this Statute. This 
provision is not available to any claimant who has already filed a claim 
with respect to the same property with the IPCC. 

C. The IPCC is to have exclusive jurisdiction over all claims involving 
immovable property, assets affixed to immovable property, easements or 
servitudes on property or land or other interests in real property brought in 
accordance with Articles 9A and 9B. Any such cases pending must be 
transferred by the relevant court to the jurisdiction of the IPCC. 

 
Article Twelve 
 
The terms of this Statute shall take precedence over any provisions in resolutions 
or orders or laws that are inconsistent. 
 
Article Thirteen  
 
The National Secretariat shall issue Guidelines which will set forth the 
procedures to be followed by the IPCC.  
 
The National Secretariat may issue interpretative memoranda which set forth the 
manner in which it shall construe the Instructions for Operation. 
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Article Fourteen  
 
The Iraqi Interim Government means the Government appointed on June 1, 
2004, and assuming sovereignty on July 1, 2004. The authority of the Iraqi 
Interim Government for the purposes of this Statute will transfer to the successor 
governments of Iraq.   
 
Article Fifteen  
 
Transfers of real property pursuant to this Statute shall not be subject to income 
tax, a tax on a transfer of real property, or any other tax or duty. 
 
Article Sixteen  
 
This Statute will become effective on 1 July 2004. 
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Iraq Property Claims Commission 
INSTRUCTIONS FOR OPERATION 

 
SECTION ONE 

  General Provisions 
 
Article 1 
 
These Instructions implement the Statute of the Establishment of the Iraq 
Property Claims Commission (As Amended and Restated) (the “Statute”) and 
apply to all claims filed before the Iraq Property Claims Commission (IPCC). 
Unless otherwise stated, references to Articles are Articles in these Instructions. 
 
Article 2 
 
Together with the Statute, these Instructions govern: 
 
a.  The composition of the IPCC; 
 
b.  The submission of claims before the IPCC; 
 
c.  The reception of claims by the IPCC; 
 
d.  The process for deciding claims; 
 
e.  The legal effectiveness of IPCC decisions. 
 

SECTION TWO 
Composition of the IPCC 

 
Article 3 
 
In accordance with Article 2 and Article 3 of the Statute, the IPCC shall consist of 
a National Secretariat, an Appellate Division and one or more Regional 
Commissions in each governorate or Kurdistan Regional Government area. 
 



Annex B 

 2

National Secretariat 
 
Article 4 
 
a. A National Secretariat for property claims shall be established.  The initial 
Head of the National Secretariat shall be appointed by the Administrator after 
consultation with the Iraqi Interim Government for a term of two years which may 
be renewed once at the discretion of the Prime Minister of Iraq.  The initial Head 
of the National Secretariat shall then take action to manage the work of the 
National Secretariat by setting up an office, including but not limited to, the 
following staff: 
 

i.  Operational managers to oversee IPCC operations, to coordinate 
among the different branches of the IPCC, and, where appropriate, to issue user 
manuals and operating guidelines to direct certain functions of the IPCC; 
 

ii.  Auditors to inspect IPCC operations for fraud, waste or 
mismanagement; 
 

iii.  Data managers to enter into the national database of claims the 
information on forms submitted to the IPCC, and to review the national database 
for cases with similar and recurrent factual patterns;  
 

iv.  Legal advisers to ensure consistent application of IPCC rules, to 
oversee orders of compensation, and, where appropriate, to request that the 
Appellate Division issue an advisory opinion addressing an unresolved issue of 
law or fact; 
 

v.  Public relations personnel to advertise the existence of the IPCC, the 
location of IPCC offices, the rules of procedure of the IPCC, and other issues it 
deems appropriate; 

 
vi.  Appellate Division Secretariat and Regional Secretariats in accordance 

with Article 3(C) of the Statute and Article 8, Article 9, Article 16, and Article 17; 
and 
 

vii.  Any other staff necessary to ensure an orderly functioning of the 
National Secretariat in accordance with the responsibilities outlined in these 
Instructions. 
 
b. All subsequent appointments to the office of Head of the National 
Secretariat shall be for four years, without term limits, and made in accordance 
with the following procedure: 
 
The Council of Judges shall recommend three candidates to be considered for 
appointment as Head of the National Secretariat. The Iraqi Interim Government 
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or successor Government of Iraq shall then appoint one of these candidates as 
Head of the National Secretariat. 
 
Article 5 
 
The National Secretariat shall: 
 
a.  Ensure consistent implementation of, and compliance with, the Statute, these 
Instructions, any legal determinations made by the Appellate Division, and any 
IPCC Guidelines issued by the National Secretariat; 
 
b.  Audit IPCC offices; 
 
c.  Establish a national database of claims, and enter into that database the 
information received from the Regional Secretariats, IPCC offices or from 
persons living outside Iraq. 
 
d.  Review the national database for cases with similar and recurrent factual 
patterns and common legal issues, and notify the Regional Commissions or 
Appellate Division, as necessary, of such cases for coordinated treatment. 
 
e.  Coordinate among the different branches of the IPCC, and between the IPCC 
and the Ministry of Housing, the Ministry of Justice, the Council of Judges, the 
Ministry of Displacement and Migration, and the Ministry of Finance, and any 
other resource as necessary;  
 
f.  Issue user manuals and operating guidelines;  
 
g.  Manage IPCC public relations and communications;  
 
h.  Oversee orders of compensation and the implementation of orders requiring 
persons to surrender possession of their property; 
 
i.  Support the Appellate Division and Regional Commissions; and 
 
j.  Accomplish other tasks assigned to it herein or in future IPCC Instructions. 
 

Appellate Division 
 
Article 6 
 
The Appellate Division shall be an independent review body within the IPCC 
located in Baghdad and established as a separate chamber of the Iraqi Court of 
Cassation.  It shall hear appeals of decisions made by the Regional 
Commissions. 
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Article 7 
 
a.  In accordance with Article 3(A) of the Statute, the Appellate Division shall be 
comprised of five retired or serving judges who have experience in adjudicating 
property disputes, to be appointed by the Council of Judges. The judges of the 
Appellate Division shall represent a cross section of the Iraqi population. Each 
Judge shall have a deputy who must be approved by the Council of Judges. 
 
b.  To the extent that the Council of Judges appoints to the Appellate Division 
any serving judges, such judges shall be transferred to the IPCC to serve on a 
full-time basis.  
 
c.  Each judge of the Appellate Division shall act as Chief Judge in turn, in an 
order of appointment to be determined by the Council of Judges. Each 
appointment shall have a maximum duration of two years. 
 
Article 8 
 
In accordance with Article 3(C) of the Statute, an Appellate Division Secretariat 
shall be established for the Appellate Division to assist in the IPCC’s 
administration.  The Appellate Division Secretariat shall report to, and take 
guidance and instructions from, the National Secretariat.  To establish the 
Appellate Division Secretariat, the National Secretariat shall appoint a Head of 
the Appellate Division Secretariat, who shall then take action to establish a 
support service for the Appellate Division by setting up an office, including but not 
limited to, the following staff: 
  
a.  Receptionists to ensure the orderly flow of people through the office, and to 
answer basic questions relating to the IPCC.   
 
b.  Persons tasked with notifying the Regional Commissions and Regional 
Secretariats of Appellate Division decisions, as required by these Instructions.   
 
c.  Persons trained in: (i) distributing and receiving claim, response and appeal 
forms, and (ii) entering such forms into a computer and sending the electronic 
data to the National Secretariat for data processing.   
 
d.  Docket managers to oversee case files and issue final orders. 
   
e.  Any other staff necessary to ensure the orderly functioning of the Appellate 
Secretariat, in accordance with the responsibilities outlined in these Instructions 
 
Article 9 
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In accordance with Article 3(C) of the Statute, an Appellate Division Clerk’s Office 
shall be established in the Appellate Division Secretariat and provide operational 
and legal support as necessary to the Appellate Division.  The  Appellate Division 
Clerk’s Office shall report to, and take guidance and instructions from the 
Appellate Division Secretariat and (as necessary) the National Secretariat.   
 
To establish the Appellate Division Clerk’s Office, the Head of the Appellate 
Division Secretariat (in consultation with the Head of the National Secretariat) 
shall provide the Chief Judge of the Appellate Division with a list of ten 
candidates qualified to serve as the Head of the Appellate Division Clerk’s Office.  
The Chief Judge of the Appellate Division (in consultation with all other Appellate 
Division Judges) shall then appoint one candidate from the list of ten candidates 
provided by the Appellate Division Secretariat as the Head of the Appellate 
Division Clerk’s Office.  The Head of the Appellate Division Clerk’s Office shall 
then set up an office in the Appellate Division Secretariat which shall be 
composed of legal advisors who shall review case files and prepare for the 
Appellate Division a case report which summarizes:  
 

(i) the factual background of the case; 
(ii) the legal issues involved;  
(iii) the parties’ arguments; and  
(iv) the Clerk’s Office’s recommendation, made by a legal adviser, as to 

how the case should be decided. 
 
Article 10 
 
In accordance with Article 2(B) of the Statute, the Appellate Division may 
determine that a governorate or Kurdistan Regional Government area would 
benefit from more than one Regional Commission, and, if it does, shall establish 
the territorial boundaries of each Regional Commission within a governorate or 
government area. The Appellate Division also may determine that a Regional 
Commission should operate in more than one governorate. 
 
Article 11 
 
Upon request of the National Secretariat or a Regional Commission, the 
Appellate Division may issue an advisory opinion on any unresolved question of 
law or common issue of fact to establish the rule to be applied uniformly to 
subsequent similar cases. 
 
Article 12 
 
The term of office of the judges of the Appellate Division shall expire after five 
years and may be renewed upon decision by the Council of Judges, except that 
the term of office shall terminate upon completion of all claims before the 
Appellate Division. 
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Article 13 
 
The standards under which a judge of the Appellate Division shall disqualify 
himself or herself from considering a claim are the same as the standards under 
which a Regional Commissioner shall disqualify himself or herself.  Where a 
judge of the Appellate Division is not available to consider a claim, whether 
because they disqualify themselves or otherwise, their deputy may sit on the 
Appellate Division and act with the full powers of the unavailable judge. 
 

Regional Commissions 
 
Article 14 
 
a.  In accordance with Article 2(B) of the Statute, each Regional Commission 
shall serve a different governorate or Kurdistan Regional Government area and 
shall be located in the capital city of the governorate or Kurdistan Regional 
Government area in which it serves, unless the Appellate Division otherwise 
determines in accordance with Article 10.   
 
b.  Notwithstanding Paragraph (a) of this Article, a Regional Commission may sit 
in any part of the territory over which it has jurisdiction if the Chairman of the 
Regional Commission or the National Secretariat determines, in their discretion, 
that the circumstances so warrant. 
 
Article 15 
 
In accordance with Article 3(B) of the Statute, each Regional Commission shall 
be comprised of (i) a judge appointed by the Council of Judges, who shall serve 
as the Chairperson; (ii) the Director of the Office of Real Estate Registry in the 
Governorate in which the Commission sits, or their representative; and (iii) the 
Director of State Property of such Governorate, or their representative.  
 
Article 16 
 
In accordance with Article 3(C) of the Statute, a Regional Secretariat shall be 
established for each Regional Commission to assist in the IPCC’s administration. 
The Regional Secretariat shall report to, and take guidance and instruction from, 
the National Secretariat. To establish the Regional Secretariat, the National 
Secretariat shall appoint a Head of the Regional Secretariat, who shall then take 
action to establish a support service for the Regional Commission by setting up 
any necessary offices, including but not limited to, the following staff: 
 
a.  Receptionists to ensure the orderly flow of people through the office, and to 
answer basic questions relating to the IPCC.   
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b.  Persons tasked with notifying interested parties, as required by these 
Instructions.   
 
c.  Persons trained in: (i) distributing and receiving claim, response and appeal 
forms, and (ii) entering such forms into a computer and sending the electronic 
data to the National Secretariat for data processing.   
 
d.  Docket managers to oversee case files and issue final orders. 
   
e.   Mediators and staff to assist in the voluntary resolution of claims. 
 
f.  Any other staff necessary to ensure the orderly functioning of the Regional 
Secretariat, in accordance with the responsibilities outlined in these Instructions. 
 
Article 17 
 
In accordance with Article 3(C) of the Statute, a Regional Commission Clerk’s 
Office shall be established in each Regional Secretariat and provide operational 
and legal support as necessary to the Regional Commission.  The Regional 
Commission’s Clerk’s Office shall report to, and take guidance and instructions 
from the Regional Secretariat and (as necessary) the National Secretariat.   
 
To establish the Regional Commission Clerk’s Office, the Head of the Regional 
Secretariat shall provide the Chairperson of the Regional Commission with a list 
of ten candidates qualified to serve as Head of the Regional Commission Clerk’s 
Office.  The Chairperson of the Regional Commission (in consultation with all 
other members of the Regional Commission) shall then appoint one candidate 
from the list of ten candidates provided by the Head of the Regional Secretariat 
as the Head of the Regional Commission Clerk’s Office.  The Head of the 
Regional Commission Clerk’s Office shall then set up an office in the Regional 
Secretariat which shall be composed of legal advisers who shall (in accordance 
with Article 6(E) of the Statute) review case files and prepare for the Regional 
Commission a case report which summarizes:  
 

(i) the factual background of the case; 
(ii) the legal issues involved;  
(iii) the parties’ arguments; and  
(iv) the Clerk’s Office’s recommendation, made by a legal adviser, as to 

how the case should be decided. 
  
Article 18 
 
Members of a Regional Secretariat may be required by these Instructions, by the 
Chairperson of the appropriate Regional Commission or by the National 
Secretariat to travel to any part of the territory over which the Regional 
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Commission has jurisdiction in order to facilitate the intake or processing of 
claims.   
 
Article 19 
 
The commissioners’ term of office shall expire after three years and may be 
renewed upon decision by the relevant appointing authority, except that the term 
of office shall terminate upon completion of the Regional Commission’s 
consideration of the claims before it.   
 
Article 20 
 
a.  A Regional Commissioner shall disqualify himself or herself from considering 
any claim in which their impartiality might reasonably be questioned. 
 
b.  The impartiality of a Commissioner might reasonably be questioned, inter alia, 
if: 
 

i. The Commissioner is a relative of one of the parties; 
 
ii. The Commissioner or their spouse, child, parent, son-in-law or 

daughter-in-law has an ongoing dispute with one of the parties;  
 

iii. The Commissioner has been a legal advisor for one of the parties, 
business partner of any kind, held an interest in a company, or 
been a board member of a company in which one of the parties has 
a controlling interest; 

 
iv. The Commissioner or their relative has given advice or an opinion 

on the particular case before it reached the Regional Commission; 
or 

 
v. The Commissioner has any other interest (financial or otherwise) in 

the claim. 
 
c.  For the purposes of these Instructions, “relative” is defined as “a relation 
through parentage, marriage or adoption up to the fourth degree”. 
 
d.  Where a Commissioner is not available to consider a claim, whether because 
they disqualify themselves or otherwise, their position shall be filled by an ad hoc 
appointment by the appointing authorities, so that the appointing authority which 
appointed the disqualified Commissioner shall appoint the ad hoc replacement. 
 

Submission and Reception of Claims 
 
A)   Information on claim submission 
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Article 21 
 
The National Secretariat shall carry out national and international information 
programs, and Regional Secretariats shall carry out such programs within the 
territories of their respective Regional Commissions, to ensure that potential 
claimants receive notice of, and instructions on submitting a claim to the IPCC.  
Such programs shall employ notices to be published widely (i.e., both inside and 
outside Iraq, as appropriate, and via a number of different media) and repeatedly 
in order to reach all potential claimants. 
 
B)   Submission of claims 

  
Article 22 
 
Any person, natural or juridical, or their heirs, may submit a claim to the IPCC so 
long as the claim: 
 

A. (1) Arose between July 17, 1968 and April 9, 2003, inclusive; 
(2) Involves immovable property, assets affixed to immovable property, 

easements or servitudes (“real property”), or an interest in real 
property; 

(3) That was confiscated, seized, expropriated, forcibly acquired for 
less than full value, or otherwise taken, by the former governments 
of Iraq for reasons other than land reform or lawfully used eminent 
domain.  Any taking that was due to the owner’s or possessor’s 
opposition to the former governments of Iraq, or their ethnicity, 
religion, or sect, or for purposes of ethnic cleansing, shall meet this 
standard; or 

 
B. (1) Arose between March 18, 2003 and June 30, 2005, inclusive; 

(2) Involves real property, or an interest in real property; 
(3) That was confiscated, seized, expropriated, forcibly taken for less  

than full value, or otherwise acquired and/or reacquired: 
i. as a result of the owner’s or possessor’s ethnicity, religion, or sect, 

or for purposes of ethnic cleansing, or; 
ii. by individuals who had been previously dispossessed of their 

property as a result of the former Ba’athist governments’ policy of 
property confiscation.  

 
For purposes of the IPCC’s jurisdiction, actions or inactions attributable to the 
former governments of Iraq include, but are not limited to: 
 

1. The actions or inactions of any State organ in Iraq, whether of the central 
government or of a territorial unit of the State, and whether the organ 
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exercised legislative, executive, judicial or any other functions within the 
former governments;  

 
2. The actions or inactions of a Ba’ath party member, or of a relative of a 

senior official of the Government or party, operating with apparent 
authority, or under color of authority, or with the implicit or explicit license 
of the former governments. 

 
Claims for damages only are not within the jurisdiction of the IPCC. 
 
Article 23 
 
A claimant who brings a claim in bad faith and with knowledge that such claim is 
fraudulent will be deemed to commit a criminal offence under the Iraqi Penal 
Code. 
 
Article 24 
 
A claimant who, after issuance of these Instructions, willfully returns to currently 
occupied property and takes measures to force the current occupiers to vacate 
that property will be deemed to commit a criminal offence under the Iraqi Penal 
Code.  
  
Article 25 
 
a.  Claims shall be submitted in person, in the prescribed form, at any IPCC 
office as required under Article 5 of the Statute. 
 
b.  Claims submitted by persons located outside Iraq will be governed by a 
separate set of Instructions. 
 
c.  Claims will be deemed to be filed once the claim has been accepted by the 
Regional Secretariat acting through any IPCC office and the applicant has been 
issued an acknowledgement bearing the claim reference number. 
 
Article 26 
 
Where security conditions or geographical conditions so warrant, the Regional 
Secretariat may dispatch a mobile team, consisting of members of the Regional 
Secretariat, to an area with a concentrated population of potential claimants, to 
facilitate the intake and processing of claims. 
 
Article 27 
 
a.  Where a representative acts on behalf of a claimant, the representative must 
prove their representation. The IPCC shall prescribe the form of evidence of 
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representation, and the signature of the claimant authorizing representation on 
that form shall be considered sufficient evidence of representation unless there is 
reason to believe that such signature was wrongfully obtained.   
 
b.  Where property rights are communally held, and the person in whose name 
the property is registered cannot be found, other members of the community may 
file a claim on behalf of the entire community if such members offer proof of the 
registered person’s absence and proof of membership in the community.   
 
Article 28 
 
The claimant, or their representative, shall attach to the claim form any available 
evidence, including any testimonial evidence, proving their rights to the claimed 
property.   
 
a.  Written testimony shall be sworn and notarized, in accordance with Iraqi law.  
 
b.  For documentary evidence, the claimant, or their representative, shall submit 
a certified copy.  Wherever possible, the IPCC shall review and certify, as true 
and correct, any original documents pertaining to the claim, but the IPCC will not 
accept custody of any original documents. 
 
Article 29 
 
The claimant, or their representative, may withdraw the claim or part of the claim 
at any time until a decision is issued. 
 
a.  A withdrawal shall be explicit, in the prescribed form, signed by the claimant 
and filed in the manner specified for claims in Article 25. 
 
b.  Upon receipt of notification of a withdrawal, the Regional Commission may 
accept the withdrawal, with or without prejudice, and the Regional Secretariat 
shall record in the national database that the claim has been withdrawn.   
 
 
C)   Processing of Claims (in-country claimants) 
 
Article 30 
 
Upon receipt of a claim in the proper form, the Regional Secretariat shall review 
the form in the claimant’s presence, or in the presence of their representative, to 
ensure that all obligatory information is provided.  Where the claim form is 
missing obligatory information, the Regional Secretariat shall advise the claimant, 
or their representative, of what must be done to provide the missing information 
and shall return the claim form to the claimant, or to their representative, without 
processing it. 
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Article 31 
 
Once the Regional Secretariat has reviewed the claim form and advised the 
claimant, or their representative, of any missing obligatory information, it is the 
responsibility of the claimant to complete the form within the filing period. The 
claim will not be accepted for processing by the Commission until all obligatory 
information is provided. 
 
Article 32 
 
Immediately upon receipt of a properly completed claim form, and, in the 
claimant’s presence, or in the presence of their representative, the Regional 
Secretariat shall: 
 
a.  Assign the claim a unique claim number; 
 
b.  Affix a pre-printed label with the unique claim number to the claim form; 
 
c.  Provide the claimant with confirmation of receipt in the prescribed form 
showing the unique claim number for future reference. 
 
Article 33 
 
After assigning a unique claim number to the claim, the Regional Secretariat 
shall serve notice of the claim on all identifiable interested parties, in accordance 
with Article 6(B) of the Statute.   
 
a.  The Regional Secretariat shall serve notice of the claim on interested parties 
by:  
 

i. Physically posting notice for a minimum of one month on the subject 
property, at the office of the Regional Commission and in any local or 
electronic venues that may attract an interested party’s attention; and  

ii. Communicating the notice in writing to any identifiable interested parties, 
unless impracticable. 

 
b.  Upon serving or posting notice (whichever is later), the Regional Secretariat 
shall record the date of notice. 
 
c.  The notice shall provide sufficient details to enable any interested party to file 
a response to the claim. Further information relating to the claim may be provided 
by the Regional Commission, if the Head of the Regional Secretariat determines 
that such information is necessary for the proper filing of a response.   

 
Article 34 
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The Regional Secretariat shall identify interested parties by reviewing the 
national database for any other claims relating to the subject property, searching 
the appropriate property registry for current and previous owners, identifying any 
current users or occupiers of the property, and taking any other steps it deems 
appropriate. 
 
Article 35 
 
Absent good cause, interested parties shall have forty five days from the date on 
which notice is served or posted (whichever is later) to submit a response to the 
claim.  A response shall be submitted in the prescribed form and shall be 
submitted in the manner specified for a claim form in Article 25.  
 
Article 36 
 
For any form received by the Regional Secretariat, the Regional Secretariat shall 
enter the data from the form into the computer, and transmit the electronic 
version of the form data to the National Secretariat for data processing. The 
Regional Secretariat shall also send the original version of the form to the 
National Secretariat for filing in the national repository. 
 
Article 37 
 
Upon receiving the data from the Regional Secretariat, the National Secretariat 
shall transfer that data into the national database.  Upon receiving the original 
paper copy, the National Secretariat shall file it at a national repository. 
 
D)   Processing of Claims (of out-of-country claimants) 
 
Article 38 
 
The National Secretariat shall process the claims of out-of-country claimants in 
the same way that the Regional Secretariats process the claims of in-country 
claimants, except as provided herein or in future IPCC Instructions.   
 
Article 39 
 
The appropriate Regional Secretariat remains responsible for notifying all 
identifiable interested parties of a claim, and the Regional Commission with 
jurisdiction over the area in which the property is located shall decide the claim. 
 

Process for Deciding Claims 
 
Article 40 
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The Regional Secretariat or the National Secretariat may, at any time, 
consolidate claims that arise out of the same sequence of events or that are 
otherwise intertwined, in the interest of expediting the resolution of all claims. 
 
A) Principles 
 
Article 41 
 
The IPCC  shall comply with, but not be limited to, the application of principles 
set forth in Article 8 of the Statute.  
 
B)   Settlement 
 
Article 42 
 
The Regional Secretariat shall encourage the voluntary resolution of claims, and 
may arrange mediation or otherwise facilitate the amicable settlement of issues 
among the claimant(s) and any identifiable interested parties. The National 
Secretariat will provide guidance on the procedures to be followed.   
 
Article 43 
 
Where all parties resolve a claim voluntarily, the claim shall be removed from the 
Regional Commission’s docket in one of the following ways: 
 
a.  The claimant may withdraw their claim, pursuant to Article 29; or 
 
b.  The parties may notify, in the prescribed form, the Regional Secretariat of the 
settlement.   
 
c.   Where the parties notify the Regional Secretariat of the settlement under 
Paragraph (b) above, the Regional Secretariat shall convey that form to the 
Regional Commission.  The Regional Commission shall then approve or, in 
extraordinary circumstances, disapprove the terms of voluntary resolution.   
 
Article 44 
 
Where the Regional Commission approves the terms of voluntary resolution, 
such approval shall be final and binding between the parties to that resolution, 
not subject to appeal, and of the same force and effect as a Final Order.   
 
a.  If the settlement is not submitted to the Commission because the claim is 
withdrawn by the claimant, or the Commission disapproves the settlement, the 
voluntary resolution will have only the legal effect that it would have had under 
Iraqi law in the absence of the Statute and these Instructions. 
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b.  Where the Commission disapproves the terms of settlement, the claim shall 
be adjudicated in accordance with these Instructions, unless the claimant 
chooses to withdraw the claim.   
 
C)   Adjudication  
 
Article 45 
 
Where the parties do not pursue amicable settlement or fail to resolve the claim 
voluntarily, the Regional Commission Clerk’s Office shall review the case file and 
prepare for the Regional Commission a case report which summarizes: 
 

(i) the factual background of the case; 
(ii) the legal issues involved; 
(iii) the parties’ arguments; and 
(iv) the Clerk’s Office’s recommendation, made by a legal adviser, as to 

how the case should be decided. 
 
Article 46 
 
If, in analyzing the evidence, the Regional Secretariat determines that the 
evidence submitted is insufficient or of doubtful reliability, the Regional 
Secretariat may initiate evidence collection and/or verification procedures. 
   
Article 47 
 
Upon receiving the case file and the case report from the Regional Secretariat, 
the Regional Commission may, in its discretion, hold a hearing to develop the 
factual record.   

 
Article 48 
 
a.  In accordance with Article 6(F) of the Statute, the Regional Commission may 
request the assistance of other governmental and non-governmental parties for 
purposes of valuation of interests and other matters relating to the issues in 
dispute.  
 
b.  Where the Regional Commission requests the assistance of other 
governmental parties, such parties shall provide the requested assistance. 
 
Article 49 
 
The Regional Commission shall decide the claim and the appropriate remedy by 
majority vote with three members present.   
 
Article 50 
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In making a decision, the Regional Commission shall look to the previous 
decisions of other regional commissions for guidance and shall accept the 
previous decisions of the Appellate Division as conclusive on any resolved issue 
of law or fact. 
 
Article 51 
 
The Regional Commission shall issue a decision that: 
 
a. identifies the parties’ names;  
b. identifies the property at issue;  
c. determines the parties’ respective rights to the subject property, including 

ownership rights, rights of possession, and rights of use;  
d. provides the legal basis for that determination;  
e. sets forth such legal remedy as the Regional Commission deems appropriate; 

and 
f. if applicable, identifies for the parties the availability of any governmental 

services or assistance. 
 
Article 52 
 
In accordance with Article 6(G) of the Statute, the Regional Secretariat shall 
notify the parties, or their representatives, of the Commission’s decision by 
delivering to them a copy of that decision, if such delivery is practicable, and by 
posting notice of the decision both at the office of the Regional Commission and 
in any local or electronic venues that may attract the parties’ attention.   
 
Article 53 
 
Decisions of the Regional Commissions shall be final and binding on the parties, 
unless appealed within sixty days from the date of decision, except that the 
Commissions may correct any clerical or technical errors in any earlier decisions.  
 
D)   Appeals  
 
Article 54 
 
Any party may appeal a decision of a Regional Commission on the grounds of 
new evidence or manifest error. 
 
Article 55 
 
To appeal a decision of the Regional Commission, a party shall file, within sixty 
days from the date of the Regional Commission’s decision, an appeal in the 
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prescribed form.  Such form shall be filed in the manner specified for claims in 
Article 25.   
 
Article 56 
 
Upon receipt of an appeal, the Regional Secretariat shall: 
 
a.  Stay issuance of a Final Order; and 
 
b.  Enter the form into a computer and send the electronic version of it to the 
National Secretariat for data processing. 
 
c.  Forward the appeal form and the case file to the Appellate Division 
Secretariat. 
 
Article 57 
 
The Appellate Division Secretariat shall: 
 
a.  Notify the Regional Secretariat  of its receipt of the Appeal; 
 
b.  Review the case file and the decision being appealed; 
 
c.  Transfer the case file and the decision being appealed to the Appellate 
Division Clerk’s Office who shall prepare for the Appellate Division a case report 
setting forth:  
 

(i) the decision below; 
(ii) the ground for appeal;  
(iii) a summary of the parties’ arguments; and  
(iv) the Appellate Division Clerk’s Office’s recommendation, made by a 

legal adviser, as to whether to consider the appeal and how to 
resolve it. 

  
Article 58 
 
All decisions by the Appellate Division shall be made by a majority vote and with 
five members present.  In the event that a Judge is unavailable, their deputy may 
sit on the Appellate Division and act with the full powers of the unavailable judge. 
 
Article 59 
 
The Appellate Division may not reconsider its decision, but it may correct any 
clerical or technical errors of any earlier decision. 
 
Article 60 
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The Appellate Division Secretariat shall notify the appropriate Regional 
Commission and Regional Secretariat of the Appellate Division’s decision.  The 
Regional Secretariats shall be responsible for notifying the parties, or their 
representatives, of the Appellate Division’s decision in accordance with the 
provisions of Article 52. 
 

Legal Effectiveness of IPCC Decisions 
 
Article 61 
 
Upon issuance of a decision by the Appellate Division, or, where no appeal is 
made, fifteen days after expiration of the sixty day period for appeal, the Regional 
Secretariat shall issue to the parties and to the appropriate Office of Property 
Registration a Final Order confirming that the decision is final and binding. The 
Final Order shall identify the name(s) of the rights holders, the subject property, 
and the remedy, if applicable. In addition, each Final Order shall have a unique 
serial number and shall be verified with an official stamp.   
 
Article 62 
 
In accordance with Article 7(E) of the Statute, Final Orders are directly 
enforceable by the competent authorities of the district where the subject 
property is located. 
 
Article 63 
 
Final Orders may be reopened only if a person: 
 
a.  Files a claim or response before the IPCC within the filing period; 
 
b.  Has a claim to the subject property under Article 22; and 
 
c.  Demonstrates that they did not know, and could not reasonably be expected 
to know, of the previous claim with respect to that property. 
 
Article 64 
 
In accordance with Article 7(F) of the Statute, Final Orders requiring the current 
occupants to surrender possession of the property may be enforced after sixty 
days if the occupants do not vacate the premises voluntarily. All other Final 
Orders may be implemented immediately.   
 
Article 65 
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Where a Final Order results in a previous occupier, possessor or user of property 
surrendering possession of the premises, the Regional Secretariat shall inform 
that person of any services available for assistance, and of any policy of the 
Ministry of Displacement and Migration to resettle or compensate such persons, 
in accordance with Article 7(F) and Article 10(B) of the Statute.   
 
Article 66 
 
These Instructions may be revised or supplemented by the Iraqi Interim 
Government. Additional details regarding the claims process may also be found 
in Guidelines, interpretative memoranda, and literature prepared by the National 
Secretariat. 
 
Article 67 
 
The National Secretariat may issue interpretative memoranda which set forth the 
manner in which it shall construe the Instructions. 



 ٨١

  Ďملحق 
  

    شبكة حقوق االرض والسكن
     التحالف الدولي للموئل

      
   

  

  منهجية التحديد الكمي

  داة لتقييم اƙارعمليات الهدم والمƬادرة واƅǘƢǕ القسرƈǎ: نتهاكات الحق في السكن المǘئمالكمي القياƧ ال

  

ƙل الهدف من ǇƤǉ األداة في تحديد ƽيمة الƢسائر والتكلƻة التي يتكبدǉا ضحايا انتهاك الحق في السكن المǘئم يتم
لحق في السكن رƬد السليم النتهاكات معينة لللÛ كما يساعد استƢدام ǇƤǉ األداة في مƢتلف المراحل الضرورية 

  : ومن ǇƤǉ المراحل

Č. يق والتسجيلƙالتو.  
č. دالƬارير وإعداد التقر. 
Ď. Ƨالتقييم/ الكميالقيا. 
ď. ت وحلهاǘالمشك Ǎالتعرف عل . 
Đ.  ياساتƽالمتابعة . 
đ. ي الحقائقƬات تقƙبع. 

Ē. تǘوالحم ǎيرǉم الجماǘعǕا . 
ē. التعبئة االجتماعية . 
Ĕ. ميǘعǕالعمل ا . 
Čċ. عمليات التعويض. 
ČČ. الƱالمقاضاة القانوني ودفا . 
Čč. د رƬامات الدوليةƦااللت Ƥيƻتن . 

  

العاملين بمجال حقوق اǕنسان بكل مرحلة من مراحل عملية التقييم متضمناƤ ŷلك " مƻƬوفة الƢسائر"ويد الكمي منهجية التحدساعد ت
عمليات التدƢل سواƅ كانت عمليات وƽائية ضد انتهاك الحق في السكن المǘئم ƈو كان التدƢل لتƻƢيف اƙǑار الضارة عن انتهاكات 

 وفي بعض األحيان يكون ǉناك Ƭدال حقوق اǕنسان في مƢتلف مراحل عملية الروƽد يشترك نƧƻ العاملين بمج. حدƙت بالƻعل
سقة انتمبطريقة ن ǇƤǉ األداة تساعد في تنưيم المهام المطلوبة ƌوفي جميƲ الحاالت ف. تƫƬƢ وتقسيماŷ للعمل بينهم في تلك المراحل

علǍ سبيل Ƥƌا كان ǉناكÛ  ف.ة في العملية Ƥاتهاومكملة لبعضها البعض وƤلك في حالة اشتراك ƈكƙر من شƈ ƫƢو ƈكƙر من منưم
ƈن ن تطبيق ǇƤǉ اǑلية من شƉنه ƌفي دراسة األوضاƱ بمناطق جƸرافية بعينها فمƢتلƻة تتƈ ƫƬƢو منưمات Û فرق عمل المƙال

  . في مƙل ǇƤǉ الحاالتوارد حدوƙه ساعد في تجنƒ التكرار وتناƽض الحقائق الي

تقوǎ حجة القائمين علǍ عملية الرƬدÛ سواƅ إنما ƙار انتهاك الحق في السكن المǘئم يد الكمي Ǒمنهجية التحدن ƌوفي Ƥǉا اǕطار ف
ومن ƙم فهي تحشد التƉييد . ƈو تحليل السياسات ƈو تعويض المتضررين ƈو اǕعǘم الجماǉيرǎدفاƱ القانوني المنها ǉو كان الهدف 

ǘف عمليات انتهاك الحق في السكن المƽجل وƈ مللحركة منǉو رد اعتبارƈ و تعويض الضحاياƈ ئم .  

ن التكلƻة المادية ƈو القابلة للقياƧ بوجه عام والناتجة عن انتهاك الحق في السكن المǘئم يتم تحديدǉا بدƽة لكل ƌومن Ƥǉا المنطلق ف
من االنتهاكات يتم اƤƢ متضررة ƙم يتم جمعها Û وبالتالي فƻي حالة وجود ƈكƙر من وحدة متضررة ) ويقƬد بها ǉنا األسرة(وحدة 

  . عينة ممƙلة لهǇƤ الوحدات لتحديد متوسط القيم التي يتم ضربها بعد Ƥلك في عدد الوحدات المتضررة

 Ƨير القابلة للقياƷ سائرƢال ŷيضاƈ لك فهناكƤ م منƷالر Ǎو التحديد الكمي وعلƈ يضا تسجيلها وإعداد تقارير بها فيƈ والتي يتعين
  .  Ƥǉا األسلوƒ السردǎ والتحليلي في نƧƻ الوƽت كمكمل للجدول الƢاƫ بالقياƧويساعد مƙل سرديةƬ Ûورة

يمكنك ǉنا اتباƈ Ʊمƙلة من القانون المطبق في بلدك مƙل (ومن ǉنا يتعين تقييم التكلƻة سواƅ كانت Ƭƽيرة األجل ƈو طويلة األجل 
التƉمين ƈو Ƥلك المتعلق باألحوال الشƬƢية كالطǘق مŷǘƙ من ƽانون المرور والǘƢفات التي تنشƉ في Ƥǉا الشƉن ƈو القانون المتعلق ب

ن التحديد الدƽيق والعميق للتكلƻة والƢسائر يتطلƒ إ). ƈجل الوƬول إلǍ منهجية لتحديد الƢسارة الƻردية لعمليات المطالبة بالتعويض
ن ƌ إلǍ جانƤ ƒلك ف.هما علǍ مدار الƦمن ومجتمƲ المتضررين كما يتطلƒ التواƬل المستمر بينƬدƽدر كبير من التعاون بين الرا

تم Ɖن يبيوƬي فƌنه ومن ƙم . الحƬول علƽ Ǎدر كبير من األرƽام حول الƢسائر يتطلƒ الرƬد  والتقدير المستمر لها علǍ مدار الوƽت



 

 ٨٢

علǍ المدǌ  المتضررة لعمل مƲ الƻئاتارتباط والتƦام باǉؤالƅ الƤين لديهم برنامƛ والقيام بƤلك المجهود الرƬدƈ ǎو تنسيقه من ƽبل 
  . البعيد

ن الضحايا ƌلقياƢ Ƨسائر الضحايا إلǍ جانƒ الƢسائر العامة ƈو الƢسائر االجتماعيةÛ وألƷراض دراستنا ǉنا فتسعǇƤǉ Ǎ األداة إن 
 Ƥǉا سيقƬد بهم ǉؤالƅ الƤين تƙƉرت ملكيتهم وحياتهم مباشرة من جراƅ االنتهاك للحق في السكن المǘئم سواƅ اتƤƢالرئيسيين 

ǎالقسر ƅǘƢǕو اƈ ادرةƬو المƈ لƦدم المنǉ ورةƬ االنتهاكÛ ơاالنتهاك( ال Ʊنواƈ األداة لكافة ǇƤǉ دامƢلك فهناك من ). يتم استƤك
 ناتجة عن ƈفعال Ƣسائر ن للƢطر ويتحملونيطلق عليهم الضحايا الǘحقين ƈو Ʒير المباشرين ويقƬد بهم ǉؤالƅ الƤين يتعرضو

وضƢ Ʋسائر ǉؤالƅ الضحايا Ʒير من ƙم يجƒ شƢاƷ ƫير ƈنها تلحق بهم الضرر بشكل Ʒير مباشرÛ وموجهة لƸيرǉم من األ
  . في التقييم النهائي ƙǑار انتهاك الحق في السكن المǘئم والضرر الǎƤ لحق بهم المباشرين

لتعليقات حول الƢسائر والتكلƻة التي علǍ ا" ƢسائرمƻƬوفة ال"في الموجود بجدول القياƧ " المنهجية"يحتوǎ العمود الƙاني والمعنون 
بتسجيل ƈنواƱ كراƬد Ƥǉا العمود ǉو الǎƤ تقوم فيه و. كيƻية حساƒ تلك الƢسائر والتكلƻةإلǍ تم تقديرǉا وحسابها Û كما يرشدك 

المجتمƲ الǎƤ تقوم في " نموƚƤ تقدير Ƣسائر انتهاك الحق في السكن المǘئم"االنتهاك وƽيمتها في وفقاŷ لنوƱ الƢسارة ƈو التكلƻة في 
وفي Ƥǉا المكان ƈيضاŷ يمكنك توضيƞ ما إƤا كانت تلك الƢسائر والتكلƻة تقتƬر علǍ المتضررين المباشرين فقط ƈم تمتد .  بدراسته

ƈن الوƬف الوارد بƤلك العمود . لمتضررين ƢƆرين Ʒير مباشرين مƙل ǉؤالƅ المتضررين جماعياŷ من جراǉ ƅدم ƈحد المناƦل
  . جƈ ƒن يكون كامŷǘ ودƽيقاŷ بقدر اǕمكان وفي حدود سطر ƈو سطريني" المنهجية"

Ʒير ƈننا نوƬي بƉن (حسƒ رƷبة القائم عليها " نموƚƤ تقدير Ƣسائر انتهاك الحق في السكن المǘئم"Ƥǉا ومن الممكن تطويƲ وتعديل 
ƙة واتساق وتماƽاألداة لضمان د Ǎت علǘية تعديƈ بين في دراسةƽالمرا Ʋيشترك جميƛل النتائ(. ƒال يمكن حساƙسبيل الم Ǎوعل 

وفي جميƢ . Ʋسائر الضحايا المباشرين ƈو Ʒير المباشرين بƬورة منƬƻلة ألسباƒ معينة Û وفي ǇƤǉ الحالة يجƒ وضƲ عمود إضافي
واردة في كƤلك فيجƒ جمƲ القيم ال. األحوال من الضرورǎ الوƬول إلǍ رƽم إجمالي عالمي لتكلƻة االنتهاكات الƢاضعة للدراسة

 في طاƽم االداوات Excel  المعادلة المرفقة ببرنامƛاو( عدادة العمود الواǍƬƽƈ Ʋƽ اليمين تحت كل شريحة من التكلƻة باستƢدام
  . )htm.index/org.hlrn.toolkit://http: تابƲ شبكة حقوق األرض والسكن عند

  ."مƻƬوفة الƢسائر"منهجية التحديد الكمي و للوƬول إلǍ تƻاƬيل اتبƲ الƢطوات 

   ÛالƢسائر المادية للضحايا •
 ÛالƢسائر Ʒير المادية للضحايا •
 Û)الƢسائر العامة(الƢسائر المادية لƸير الضحايا  •
 ). متضمنة الƢسائر االجتماعية(الƢسائر Ʒير المادية لƸير الضحايا  •

  التكلƻة/الƢسائرمحتويات ومنهجية تحديد كل فئة من 

  الƢسائر المادية للضحايا 

  :المøøبانøøøøي

ǌرƢƈ مباني ǎƈ وƈ ǌوƉو المƈ ÛلƦية العادلة للمنƽل تلك التي ترد في . القيمة السوƙم Ûةƻمن التكل Ǎعلƈ القيمة ǇƤǉ د تكونƽو
Û ولكن يحتمل ƈيضا ƈن يكون كون مرشداŷن السعر يمكن ƈن يƌوعلǍ سبيل المƙال ف. السجǘت الرسمية لمعưم القوائم الضريبية الحديƙة

ŷسعراŷديماƽ الوحدة في السوق Ʋا تم بيƤول عليها إƬالقيمة التي يمكن الح Ʋمن الحالي بالمقارنة مƦال Ʋير متوافق مƷ  . د تكونƽو
 المستƙمر ƈو ǎƈ طرف الǎƤ يتوƽعه المضارƈ ƒو" السعر"Û وǉي القيمة التي يعبر عنها "ƽيمة المضاربة"ƈيضا القيمة السوƽية ƽƈل من 

 للتداول في النهاية ƈو إعادة - إƤا تم الحƻاư علǍ جƅƦ منه -ƢƆر معني باألمر بعد ǉدم المبنƈ Ǎو اƅǘƢǕ وبعد إجراƅ تƸييرات عليه 
اف األƢرǌ السماسرة المعتمدون ƈو البنوك ƈو األطريتمƙل في والمرجƲ الǎƤ يعتمد عليه في تحديد القيمة السوƽية . التقييم فيما بعد

تعتمد المنهجية األساسية علǍ الحƬول علƘǘƙ Ǎ تقديرات لسعر المبنǍ . المشاركة في عملية بيƲ وتداول مƙل ǇƤǉ الممتلكات
  . العادلةƈو التداولية وحساƒ المتوسط بينهاƈ Ûو اعتماد السعر األوسط علƈ Ǎنه القيمة السوƽية 

ير لقيمة العقارات التي وƲƽ علǍ الضررÛ يكون المنهƛ البديل لتحديد القيمة وفي حالة عدم وجود سوق عقارǎ نشط في إƬدار تقد
  . السوƽية ǉو التكلƻة التقديرية Ǖحǘل ǇƤǉ الممتلكات بƉسعار السوق الحالية

Ǉ  المǘك وƬƈحاƒ الحقÛ ويشمل Ƥلك من يمتلكون Ƥǉتمƙلون في الضرر في ǇƤǉ الحالة يم وƲƽ عليهƤينوǉنا نǘحƈ ưن الضحايا ال
   . الوحدات كƉفراد ƈو الملكية الجماعية بموجƒ الحق الرسمي ƈو نưم الحياƦة التقليدية
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  :األرضƽطعة 

 Ʋالمنهجية يتم التعامل م ǇƤǉ طعة فيƽ يمة جانبي العقارƽ التي يتم فيها تحديد Ʊاألوضا Ʋل للتوائم مƬƻاألرض والمباني بشكل من
لƽ Ûد ينƫ التنưيم التعاوني علǍ الحق المطلق في المبانيÛ ولكنه ينƫ امƙعلǍ سبيل الف. بطريقة منƬƻلةƈ Ûو باستƢدام طرق مƢتلƻة

كما ƈنه ƈيضا يسمƞ بالƬƻل بين ƽيمة كل منهما عند حدوƘ نƦاƱ . علǍ الحق في حƬة من مساحة األرض المقامة عليها ǇƤǉ المباني
ǌرƢما دون األǉإحدا Ǎر الحق في األرض والمبا. علƬن يقتƈ وفي حالة ƒحسا Ǎالعرف عل ǌوجر Ûالمالك Ƨƻن Ǎني معا عل

ŷيمتهما معاƽƚƤيضا في النموƈ يمة األرضƽيمة المباني وƽ بين Ʋيمكن الجم Û .  

في تلك الحالةÛ يكون علǍ من . وƽد ال يشمل اƅǘƢǕ القسرƈ ǎو ǉدم المباني نƱƦ ملكية األرض التي ƽƈيم عليها المبنƈ Ǎو حياƦتها
وبرƷم ƤلكÛ في بعض .  ينتقل إلǍ البنود التالية وƈال يدرƽ ǎƈ ƚيمة لقطعة األرض في حساƒ الƢسائريجرǎ عملية التقييم ƈن

ƈو يتم نقل " ƈرض دولة"الحاالتÛ مƙلما ǉو الحال في إسرائيلÛ تعتبر ƽطعة األرض الƢاƬة بالمبنǍ الǎƤ تمت إƦالته بالضرورة 
عند ǉكƤا  ة التقييم علǍ دراية بالقوانين واللوائƞ المحلية ليحدد ما إƤا كانت الحالولƤا يجƈ ƒن يكون القائم بعملية. ملكيتها إلǍ الدولة

  . حدوƘ اƦǕالة ƈو اƅǘƢǕ ومن ƙم يحدد إدراƽ ƚيمة Ƣسائر معينة بالنموƚƤ من عدمه

وجود ƽيمة سوƽية يƬعƒ تحديد ƽيمة األرض في حالة عدم ƌنه Ƥǉا وفي حالة ƽيام الدولة بمƬادرة األرض المقام عليها المنƦل ف
  . وفي مƙل ǇƤǉ الحاالت يتم تحديد تكلƻة األرض من ǘƢل القيمة السوƽية الحالية لمƙيǘتها في مكان ƢƆر. محددة للمنطقة المقƬودة

  : حتوياتالم

دمرت ƙƈناƅ  الƻعلية التي فقدت وحتوياتينبƸي علǍ كافة المتضررين ƈن يتعاونوا مƲ فريق العمل الميداني في عمل ƽائمة جرد بالم
. وǉنا ƈيضاŷ تحدد ƽيمة ǇƤǉ المحتويات علƈ Ǎساƽ Ƨيمة اǕحǘل لجميƲ البنود المƻقودةÛ ال علƈ ǍساƧ القيمة السوƽية. عملية الهدم

) مƙل األƙاÛƘ والمǘبÛƧ والمواد الƤƸائيةÛ واألجهƦة اǕليكترونيةÛ واألدوات المنƦليةÛ الơ(فقد تكون ǇƤǉ المحتويات ƈو الموجودات 
وƽيمة اǕحǘل تمƙل التكلƻة الƻعلية . عرضة لǘǉǖكÛ والقيمة العادلة Ǖعادة بيعها ƈو تبادلها ƽد ال تكون كافية لتƸطية تكاليف اǕحǘل

وبالنسبة لǔشياƅ المتوارƙة . (Ǖعادة شراƅ موجودات مماƙلة في المواƻƬات لتلك التي فقدت ƈو دمرت نتيجة لعملية الهدم
Ƥ ǌات القيمة المعنويةÛ ينبƸي ƈن يشمل Ƥǉا البند تكاليف اǕحǘل لهاÜ ومƤ ƲلكÛ فالƢسائر Ʒير المادية ƈو التي ال والمحتويات األƢر

 øب ƫاƢتحت القسم ال ƚن تندرƈ ƒل محلها يجǘحǕير المادية للضحايا"يمكن اƷ سائرƢال " ƚن يدرƈ لها يمكن Ɲشر Ʋم ÛƚƤفي النمو
  .)في النموƈ ƚƤو يرفق به

  : المواƦيةالƢسائر

يسمƤǉ ƞا القسم من النموƚƤ بƌدراƚ الƢسائر المادية التي Ƭƈابت ضحايا Ʒير مباشرين بشكل ƢاÛƫ وتشمل ǇƤǉ الƢسائر ممتلكات 
وفي حاالت اƈ ƅǘƢǕو اƦǕالة باستƢدام القوة مƙل الجرافات . الجيران والممتلكات العامة التي ƈضيرت نتيجة لǖجراƅات التي اتƤƢت

  Û فقد تتعرض الوحدات القريبة للضرر بدرجات متƻاوتة كما ƽد تدمر تماماŷرات مƈŷǘƙو المتƻج

  : البنية األساسية

يتناول Ƥǉا القسم الƢسائر من الƢدمات وعناƬر البنية األساسية األƢرǌ التي ƈضيرت في عملية اƦǕالة ƈو اƈ ƅǘƢǕو المƬادرة 
Ƙلها بعد الحادǘد يتحتم إحƽ والتي .ÛلكƤ الƙل مǘƢ و منƈ لها بمولد كهربائيǘد يتحتم إحƽ لي التيƬاأل Ʋƽمداد الكهربائي للموǕا 

والمياÛǇ التي كانت متاحة ƽبل Ƥلك من مƬادر ƢاƬة بالمبنƈ Ǎو مƬادر ƽريبةƽ Ûد تحتاƚ إلǍ عملية . شراƅ الطاƽة من مƬدر بديل
 شاملة التكلƻة النسبية لعنƬر -لƻة اǕضافية الناتجة عن Ƥلك والتك. إحǘل من ǘƢل شراƅ المياƈ Ǉو الحƬول عليها من مƬدر ƢƆر

 تمƙل -العمل بالسعر السائد الستئجار Ƥǉا النوƱ من العملÛ والǎƤ يتجاوƦ التكلƻة الحالية العادية للحƬول علǍ نƧƻ نوƱ العمل 
  . القيمة التي يجƒ حسابها في Ƥǉا القسم

  :الƢسائر التجارية

ƢǕو اƈ عن الهدم ƛا نتƤسائر إƢال ǇƤǉو Ûا القسمƤǉ ة فيƻالتكل ǇƤǉ ƚن تدرƈ ƒيج Ûمنها ƅƦو جƈ Ûسائر تجاريةƢ ادرةƬو المƈ ƅǘ
  : تمƙل موضوƱ البنود الƻرعية الموضحة فيما يلي

  :المعدات واألƬول

Ǖون واƦƢالم Ǎضافة إلǕوالتركيبات با Ƙاƙل األƙم ÛǌرƢول األƬواأل Ûالت والمعداتǑيمة اƽ ا البندƤǉ ن . مداداتيشملƈ يƸوينب
Ƙضيرت في الحادƈ وƈ رين والتي فقدتƢǑا ƫƢيضا الممتلكات التي تƈ اƤǉ يشمل . ƝǘƬǕا Ʃو ورƈ سلةƸن المƈ لكƤ الƙوالتي م

 Ƥǉا ضمنƽيمة ǇƤǉ الممتلكات حسƒ تحتوǎ علǍ ممتلكات تƫƢ العمƅǘ وفي ǇƤǉ الحالة يتم التعامل معها وردǉاÛ وينبƸي ƈن ت
  . الرƽم

  :المتوƲƽالدƢل 
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وتتمƙل ǇƤǉ الطائƻة من الƢسائر في تلك الناتجة عن العجƦ عن تقديم السلƲ والƢدمات Û  واألرباƝ المتوƽعة للسلƲ الموجودة 
Ƙالحاد ƒبها بسب ƅوالتي لن يتم الوفا Ûơال Ûو الطلبياتƈ داتƽو التعاƈ Ûبالمتاجر . ǌير والمدƬالق ǌالمد Ǎار علƙǑا ƒحسا ƒنا يجǉو

"  مكانة الشركة في السوق وعƽǘتها بالعمƅǘ"ويتبƤǉ Ʋا البند من الƢسائر منهجا يتم تطويرǇ محليا لتحديد . ق مƢتلƻةالطويل بطر
يمكنك الرجوƱ (كƉحد األƬولÛ والƽ ǎƤد يشمل الدƢل المتوƲƽ من نوعية معينة من األعمال التي تتكون عبر العمر الƦمني للمؤسسة 

  ). إلƽ Ǎانون التƉمين

   :عقارǎ والديون والعقوباتالرǉن ال

إن اƦǕالة ƈو اƈ ƅǘƢǕو المƬادرة من شƉنها ƈن تلƸي عƽǘة المالك باألرض ƈو المبنƈ Ǎو كǉǘماÛ وكƤلك المحتويات والماشية 
رƷم ƤلكÛ و. والموجودات واألشياƅ األƢرƤ ǌات القيمة الماديةÛ مƙل المواد الƢام والعمل المبƤول ǕدƢال تحسينات مادية علǍ العقار

ال يعƻي Ƥǉا الحادƘ مالك العقار من مسئوليته عن رد ƙمن تلك القيم التي حƬل عليها باألجلÛ وǇƤǉ القيمÛ شاملة ǎƈ عقوبات ƈو 
ƈما في حالة تƢلǍ المدين . Ʀيادة في الƻوائد تترتƒ علǍ الحادÛƘ يجƈ ƒن تدرƚ في Ƥǉا القسم علǍ المدǌ القƬير والمدǌ الطويل

ينبƸي رƷم Ƥلك حساǇƤǉ ƒ ) مǘƙ في حاالت الكوارƘ الطبيعية(Ʀاماته كما ǉو متبƲ في العديد من النưم القانونية عن الوفاƅ بالت
  ". Ƣسائر Ƣƈرǌ لƸير الضحايا"الƢسائر وإدراجها تحت بند 

  :الماشية

 Ƥǉا ƈيضا تكلƻة العمل الƦǘم يتم حساƽ ƒيمة الماشية المƻقودة وتكاليف العƚǘ للجƅƦ الƬƈ ǎƤيƒ منها تحت Ƥǉا البندÛ وƽد يشمل
كما يشمل حساǇƤǉ ƒ القيمة . ǘƢل الوƽت الƈ ǎƤنƻق في جمƲ الماشية التي تشتتت علƈ ǍساƧ تكلƻة استئجار Ƥǉا النوƱ من العمل

طبيعية الƢسائر عن العائد المتوƲƽ عن بيƲ الماشية ƈو منتجاتها في الưروف الطبيعيةÛ بما في Ƥلك تكاƙرǉا المتوƲƽ في الưروف ال
وفي حالة حساƽ ƒيمة الماشية كحيوانات تستƢدم في العملÛ يجƈ ƒن تشمل األرƽام المƤكورة . علǍ المدǌ القƬير والمدǌ الطويل

تحت بند اǕيرادات المƻقودة العائد من عمل ǇƤǉ الماشيةÛ والƦيادة في تكلƻة المواǘƬتÛ والعائد من Ƣسائر المحاƬيلƈ Ûو البنود 
  . ةاألƢرƤ ǌات الƬل

  :األرض

يجƈ ƒيضا حساƽ ƒيمة األراضي المملوكة Ʒير المرتبطة بالمبنǍ الǎƤ وƲƽ عليه الضرر علƈ ǍساƧ القيمة السوƽية العادلةÛ مƙلما 
Ǉǘعƈ كرناƤ واألرض المقام عليها كما Ǎو الحال بالنسبة للمبنǉ . عليه Ʋƽر وƢƆ Ǎو مبنƈ األرض مجاورة للمسكن ǇƤǉ د تكونƽو

وƽد تƻقد ǇƤǉ األرض بالكامل بسبƒ المƬادرةƈ Ûو تنƻƢض ƽيمتها كنتيجة لعملية . ي تمت مƬادرتها بشكل منƬƻلالضررƈ Ûو ƈراض
وفي حالة اƽ ÛƅǘƢǕد ال يƻقد المالك الحق في األرض تماماÛ ولكنه ƽد يمنƲ من . اƈ ƅǘƢǕو اƦǕالة ƈو ƦرƱ مستوطنين جدد بها
في تلك الحالةÛ يتم حساƽ ƒيمة األرض محل التقدير كƢسارة . روط الناتجة عن اƅǘƢǕالعودة إلǍ األرض ƈو استǘƬحها نتيجة للش

  . كاملة

  :األشجار والمحاƬيل

يمكن تحديد ƽيمة الƢسائر عن األشجار التي ال تنتƙ ƛمارا ƈو ǎƈ شيƽ ƅابل للحƬاد علƈ ǍساƧ تكلƻة إعادة Ʀراعة نباتات مماƙلة 
الƢسائر "يمة الجمالية ƈو المعنوية لǔشجار ƈو الƦراعات يمكن ƈن تندرƚ بشكل سردǎ تحت بند ƈما القيمة Ʒير المادية والق. محلها

ƈما ƽيمة األشجار التي تنتƛ محاƬيل ƽابلة للحƬاد . حسبما يكون مǘئماŷ" الƢسائر البيئية ƈو التراƙية"مƙل " Ʒير المادية للضحايا
علǍ المدǌ القƬير والمدǌ (ر التي تحمل ƙمارا باǕضافة إلƽ Ǎيمة المحƬول وƽيمة المحاƬيل ƽد تشمل ƽيمة اǕحǘل نƻسها لǔشجا

ويجƒ حساƽ ƒيمة الƢسائر من األƢشاƒ علǍ نƧƻ المنوالÛ وتكون القيمة ممƙلة للعائد المتوƲƽ من بيƲ األشجار نƻسها ƈو ). الطويل
  . محƬولها

 Ƙطبيعة الحاد ƒحس ÛضرةƢالة الƦǕ سائر البيئيةƢن الƈ إن- كما  ǌرƢƈ وسيلة تدمير ǎƈ وƈ و الحريقƈ لها - كان نتيجة للهدم 
ويمكن حساƒ األضرار . ويتم حساƒ األضرار البيئية علƈ ǍساƧ تكلƻة إعادة اǕنشاƅ التي تترتƒ علǍ اƦǕالة. ƈيضا ƽيمتها

Ǖ مƦǘت الƽسائر والوƢحجم ال ƒبسب ÛǌرƢول الطبيعية األƬالحياة البرية واأل Ǎلك علƤاحبة لƬسائر كمية المƢك Ûعادة إنشائها
وفي المقابل يجƒ كلما كان Ƥلك ممكناŷ تدوين ǇƤǉ . وكلما ƈمكن ينبƸي إدراƚ القيم الكمية تحت Ƥǉا البند. وƷير كمية في Ƥات الوƽت

 ǇƤǉ ير الضحايا ألن طبيعةƷير المادية للضحايا وƷ سائرƢسام المتعلقة بالƽفي كل من األ ǎسائر في القسم التقريرƢسائر الƢال
  . تتجاوƦ إلǍ ما ǉو ƈكƙر عمومية

  :األجور/في الدƢلاالنƻƢاض /الƢسائر

ƽد يترتƒ علǍ فقدان المنƦلÛ وما يليه من إعادة توطين مؤƽتة ƈو دائمةÛ فقدان مƬدر الرƦق سواƈ ƅكان مƬدر الرƦق مرتبطا 
وƤلك عن ) سواƅ الضحية ƈو Ƭاحƒ العمل(ǉم ǎƈ Ǎ الحاالتÛ سوف يƻقد الضحايا حتما ƈجورفو. بالمسكن ƈو باألرض التي فقدت

Ƙحداƈ عليه من ƒوما يترت Ƙنتيجة للحاد ƛيمضي دون عمل منت ǎƤت الƽو . الوƈ Ûفقدان العمل تماما Ǎإعادة التوطين إل ǎد تؤدƽو
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مكان العمل بعيدا عن ) مؤƽتا ƈو بƻƬة دائمة(تƻرض الضرورة ضمان عمل بديلƢ ÛاƬة إƤا كان المكان المǕ ƫƬƢعادة التوطين 
ولحساǇƤǉ ƒ القيمةÛ يجƈ ƒن نƬƢم ƽيمة األجور والدƢول األƢرǌ علǍ المدǌ القƬير ƈو المدǌ الطويل من األجر ƈو الدƢل . المعتاد

Ƙالحد Ʊوƽبل وƽ روف العاديةưالمضار في ال ƫƢل للشƢادر الدƬمن م ǇيرƷو Ʋƽل . المتوƢعمل جديد ود Ǎول علƬن الحƈ Ƙوحي
ض المƦاياÛ مƙل الحق في اǕجاƦات المرحلة من ƈعوام سابقةÛ واألƽدمية وبعض المƦايا األƢرÛǌ فينبƸي إدراƢƆ ƚر يتضمن فقدان بع

وƽد تكون األƽدمية في العمل Ʒير ƽابلة للحساƒ النقدǎ إƤا . الƢسائر النسبية في ǇƤǉ القيم تحت Ƥǉا البند إƤا ƈمكن حسابها باألرƽام
ومƤ ƲلكÛ فلو كانت ǇƤǉ األƽدمية نưريا تحتمل إمكانية الترƽية ولها . Ƭة بالمقارنة بƦمƅǘ العملكانت تنطوǎ علǍ مجرد المكانة الƢا

  . ƙƈر مادǎ علǍ المدǌ القƬير ƈو علǍ المدǌ الطويل Û فينبƸي ƈن تدرǇƤǉ ƚ القيمة كعنƬر تحت Ƥǉا البند ƈيضا

  :الرعاية الƬحية

وƽد سجل كل من العلماƅ الطبيعيين واالجتماعيين ƙƆار . ƛ سلبية علǍ الƬحةƽد يترتƒ علǍ الحدƘ نƻسه ƈو ما يليه من ƈحداƘ نتائ
وبينما تدرǇƤǉ ƚ النتائƛ الملحوưة تحت بند . اƅǘƢǕ وإعادة التوطين علƦ Ǎيادة معدل الوفيات واألمراض بين الجماعات المضارة

فƻقدان الحياة ƈو األطراف من جسم اǕنسان ƈو . ا بوضوƝله ƽيمة يمكن حسابه Û فƌن عǇƤǉ ƚǘ اƙǑار"الƢسائر Ʒير المادية للضحايا"
األلم "األضرار الƬحية األƢرǌ ترجƲ إلƽ Ǎوانين الدول بهدف حساƒ تعويضات الضحايا وƽوانين التƉمين وƷيرǉا من وسائل تقدير 

 الƢسائر الƬحية للضحايا ويمكن ƈن يشكل ǎƈ نموƚƤ يؤƤƢ من مƙل ǇƤǉ القوانين والممارسات منهجية شاملة لحساƒ". والمعاناة
  . تحت Ƥǉا البند

وƷالبا ما يؤدǎ الƦحامÛ مǘƙ في السكن المؤƽت ƈو ترتيبات اǕيواƅ البديلÛ إلǍ نتائƛ سلبية علǍ الƬحة لمن تم إجǘؤǉمÛ وكƤلك لمن 
نƻلونƦاÛ الجرÛƒ سوƅ التƤƸيةÛ مƙل اǕ(ويمƙل عǇƤǉ ƚǘ اƙǑار الƬحية السلبية . يوفرون لهم Ƥǉا اǕيواƅ البديل في مساكنهم الƢاƬة

ơحية) الƬتكاليف الرعاية ال Ǎيمة إضافية تضاف إلƽ .  

  :اǕيواƅ المؤƽت

 Ʋبديلة م Ǎل عن سكنƦمنة للمنǑة اƦشكال الحرمان من الحياƈ م منǉيرƷ وƈ و الهدمƈ ادرةƬو المƈ ƅǘƢǕضحايا ا Ƙالبا ما يبحƷ
ƈ المنطقة Ƨƻل نƢإما دا ÛƅاƽدƬو األƈ ƒارƽاألǌرƢƈ سعر . و في منطقة Ƨساƈ Ǎي حسابها علƸوالتي ينب Û يمةƽ ا السكن لهƤǉو

ويؤدƤǉ ǎا ƈيضا . اǕيجار العادل للمƉوǌ من Ƥǉا النوÛƱ سواƅ تم دفƲ إيجار ƈم ال فهي تưل تكلƻة وƽيمة يتم ƬƢمها بشكل ƈو بƢƇر
Ƥوالجماعات ال ƫاƢألن األش Ûم الضحاياǉ التعريف الحقيقي لمن Ʊاتسا Ǎم إلǉة يمكن اعتبارƻتلƢشكال مƉين يقدمون المساعدة ب

الناتجة عن مساعدة األشƢاƫ الƤين  - سواƅ طوعا ƈو Ʒير Ƥلك -ضحايا من الدرجة الƙانية علƈ ǍساƧ الƢسائر التي يتحملونها
  . ƈضيروا مباشرة من اƈ ƅǘƢǕو المƬادرة ƈو الهدم

  :المƬاريف القضائية واǕدارية

Ʊوƽطر وƢقات عند التعرض لƻوالن Ʋت الضائƽسائر تتعلق بالوƢد يتحمل الضحايا لƽ ÛادرةƬو المƈ و الهدمƈ ƅǘƢǕل اƙم Ûاالنتهاك 
 Ǉسهم ضدƻنƈ و يدافعون عنƈ وا االنتهاك الوشيكƻƽة لكي يوƬاƢوعه(الƽبل وƽ طرƢا الƤǉ لك في حالة معرفةƤو .( ƒي حساƸوينب

حتǍ ولو . واالستشارات القانونية والدفاƱ) البيروƽراطية(كل من العمليات اǕدارية ƽيمة الƢسائر المالية والوƽت الƈ ǎƤنƻق من ƽبل 
القاعدة منưمات Ʒير حكومية ƈو منưمات (كانت االستشارات القانونية تقدم مجانا للمتضررين Û فعلǍ من يقدمون ǇƤǉ االستشارات 

وتتحدد تكاليف الجهود . (لك الƢدمات بهدف حساǇƤǉ ƒ الƢسائرƈن يحددوا ƽيمة لت) ƈو الƢدمات المجانية العامة األƢرǌالمجتمعية 
  "). الƢسائر Ʒير المادية لƸير الضحايا"اǕدارية للموƻưين العموميين فيما يلي تحت بند 

الضحايا علǍ مسكن مǘئم لهمÛ عادة ما يقومون بƌجراƅات وتكاليف الحƬول علǍ ترƢيƫ /وƽبل ƈن يحƬل السكان المعرضون للتƙƉر
ويجƒ حساƒ التكاليف التي تنƻق في ǇƤǉ العملية شاملة الرسوم والƢدمات القانونية والرشوة . دة البناƈ ƅو للحƬول علǍ مسكنǕعا

  . والنƻقات األƢرǌ وتندرƚ تحت بند Ƣاƫ بها

  :المسكن البديل

"). اǕيواƅ المؤƽت"عǇǘ تحت بند فتكاليف اǕيواƅ المؤƽت تم تناولها ƈ. (ويدرǉ ƚنا تكلƻة الحƬول علǍ مسكن بديل مماƙل ودائم
ويقƬد بالمسكن المماƙل ƈن تشتمل علǍ سكن مماƙل للمسكن الǎƤ فقد نتيجة لǘنتهاك من حيƘ الحيƦ واألبعادÛ والبنية األساسية 

. وƽد يتضمن Ƥلك حساƽ ƒيمة الƢواƫ القابلة لǖحǘل في المسكن األƬلي مƲ بعض التعديلÛ حسƒ الưروف. والموƲƽ والƢدمات
مƙال Ƥلك ƽد يحدƈ Ƙن يتوافر مساحة سكنية مماƙلة بالقرƒ من مƬدر الرƦقÛ ولكن سعرǉا السوƽي ƽد يكون مƢتلƻاÛ والرƽم المعدل 

في ǇƤǉ . وƽد يكون Ƥلك المسكن مماǘƙ في معưم ƬƢائƬهÛ ولكن تنقƬه البنية األساسية ƈو الƢدمات. يقƬد منه مراعاة Ƥǉا الƻرق
وبالمƙلÛ إƤا كان المسكن الجديد مماǘƙ للمسكن .  إحǘل ǇƤǉ الƢدمات ƈو البنية األساسية بالسعر المحليالحالة يجƒ إضافة تكلƻة

 Ûلية التي ينتمي إليها الساكنƬيارة العائلة والجماعة األƦو لƈ قƦدر الرƬم Ǎنتقال إلǘمة لƅǘل مƽƈ عهƽولكن مو Ûفقد ǎƤلي الƬاأل
  . الموضƞ بعد" المواǘƬت"ند يتم إدراƚ تكاليف االنتقال ǇƤǉ تحت ب
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. من النموƚƤ" الƢسائر طويلة المدǌ"وحيƈ Ƙن Ƥǉا البند من الƢسائر له طبيعة دائمة بدرجة ƈو بƢƉرǌ ينبƸي إدراجه في ƽائمة 
وعادة ما يكون الحƬول علǍ مسكن بديل دائم عملية طويلةÛ وبالتالي فƌن حساǇƤǉ ƒ الƢسائر يكون ƢاضعاÛ ومحǘ للجدال في 

  . تابعة ورƬد حاالت االنتهاكم

  :إعادة التوطين

وƽد تشمل Ƥǉا ƈيضا . تشكل نƻقات االنتقال ونقل السلƲ إلǍ كل من السكن المؤƽت وموƲƽ السكن البديل جƅƦا من تكلƻة إعادة التوطين
وينبƸي .  طويل المدƽǌيمة الجهد والوƽت المبƤول من ƽبل ƈشƢاƫ عديدة  حتǍ تحدد وتكƻل موƽعا للسكن البديل Ƭƽير المدƈ ǌو

  . حساƒ كافة التكاليف المتعلقة بƤلك بقدر اǕمكان

  :تكلƻة المواǘƬت

إن (Ƥǉا البند يتعلق بقيمة الƻرق بين ما ينƻق علǍ المواǘƬت نتيجة لعملية اƈ ƅǘƢǕو الهدم ƈو المƬادرة وما ينƻق علǍ المواǘƬت 
وǇƤǉ القيمة تشمل المƬاريف والوƽت المبƤول في االنتقال من وإلǍ محل . ليفي ưروف الحياة العادية في مكان اƽǕامة األƬ) وجد

مƬدر الرƦقÛ وƦيارة العائلة وƈعضاƅ الجماعةÛ والǉƤاƒ للسوقÛ وممارسة األنشطة الدينية والƙقافيةÛ وƦيارة المقابرÛ والقيام 
ơال ÛǌرƢو الرسمية األƈ ةƬاƢبالمهام ال .  

  الƢسائر Ʒير المادية للضحايا

   :Ƭحةال

ن الخسارة التي يتكبدها ضحايا انتهاك الحق في السكن المالئم من الناحية الصحية إضافة إلى تكلفة العالج لها جانب آخر يتم حسابه في إ
ويمكن التوصل إلى طرق حساب الخسائر سواء فقدان الشخص لحياته أو فقدانه ألحد أطراف الجسم من خالل الممارسة . صورة مادية

وهنا يتعين وصف هذه الخسائر . على المستوى المحلي فيما يخص تشريعات الطالق والمرور والتأمين على سبيل المثالالقانونية 
  . بصورة تفصيلية إبان عرض قضيتك

  :الحيƦ المكاني المتاƝ للحياة

عنوƈ ǎيضاŷ حيƈ Ƙنه حين تلجƉ إحدǌ ن تقليل الحيƦ المكاني المتاƝ لǔفراد للحياة ينطوǎ علǍ تƙƉير بدني سلبي إضافة إلǍ التƙƉير المإ
األسر التي تعرضت لƅǘƢǖ للسكن مƈ Ʋحد األƬدƽاƈ ƅو األƽارƒ في المناƦل الƸƬيرة الموƽتة فƉن Ƥǉا الموƽف له ƈضرار نƻسية مƙل 

ر الƢسائر شرƝ ومن ǉنا فيجƒ علǍ القائم علǍ عملية تقدي.  العƬبية الدائمة واألرق باǕضافة إلǍ احتمال اƬǕابة بƉمراض الجلد
  . ǇƤǉ األوضاƱ كجƅƦ من الƢبرة التي تعرض لها المتضررين

  الحƬول علǍ التراƢيƫ الƦǘمة Ǖعادة بناƅ المناƦل

 ƒعقاƈ ل فيƦالمنا ƅعادة بناǕ مةƦǘال ƫيƢالترا Ǎول علƬعملية السعي للح ƒاحƬعادة ما ي ǎƤحباط الǕار الطويل واưن االنتƈ
درة يمكن ƈن يتم حسابه في Ƭورة الوƽت المستهلك والضƸط النƻسي الǎƤ يجƒ تضمينه في تقدير الهدم ƈو اƈ ƅǘƢǕو المƬا

  . الƢسائر

  :األضرار النƻسية

يمكن ƈن يعاني ضحايا انتهاك الحق في السكن المǘئم من الضƸط الǉƤني والضرر النƻسي والسيما إƤا كان يƬاحƒ عمليات الهدم ƈو 
وفي Ƥǉا الƬƢوƫ فƉن . للعنف وكƤلك البؤƧ الǎƤ يقترن والشك بالتشرد الناجم عن ǇƤǉ العملياتاƈ ƅǘƢǕو المƬادرة استƢدام 

 ǇƤǉ لƙالمعاناة التي يعيشونها في م Ǎعل Ʀالتركي ƒم فيجƙ سية ومنƻوط النƸالض ǇƤابة بهƬǖل ŷئات تعرضاƻر الƙكƈ مǉ الƻاألط
حجم معاناة ƈلم ǉؤالƅ من ǘƢل الرجوƱ إلǍ التشريعات المحلية مƙل وفي Ƥǉا السياق فقد تحتاƚ إلǍ وضƲ معايير لقياƧ . الưروف

  . تلك المتعلقة بالمرور ƈو التƉمين

   :تشتيت األسرة

ن عمليات انتهاك الحق في السكن المǘئم ومنها عمليات إحǘل السكان ƽد تؤدǎ إلǍ تشتيت األسرة الواحدة وتƬدƱ العƽǘات إ
سي الناجم عن فقدان المسكن واألرض فقد يدفƤǉ Ʋا الوضƲ بعض األفراد للسلوك Ʒير المقبول إضافة إلǍ اǕحباط النƻ. العائلية

  . اجتماعيا مƙل العنف ƈو سوƅ المعاملة والتي تؤǎƤ حتماŷ العƽǘات األسرية

Ʋفقدان المجتم:  

 تشتيت المجتمƲ وتؤǎƤ التماسك ن عمليات اƅǘƢǕ وƢسارة األرض إلǍ جانƒ عمليات إعادة التوطين المترتبة عليها ƽد تؤدǎ إلǍإ
مƙل (االجتماعي بمرور الوƽت Û إلǍ جانƤ ƒلك فهي ƽد تحرم األشƢاƫ من ƈشكال الدعم التي تقدمها الدولة ƈو Ʒيرǉا من األجهƦة 
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ơالمحلي ال ǌالمستو Ǎوتقسيم العمل عل Û ةƻتلƢشكاله المƉل بƻشكال ). الدعم الموجه لرعاية الطƈ Ǎعل ƫاƢيعتمد األش Ƙالدعم حي
ǇƤǉ من ƈجل كسƒ سبل العيƩ من جهة والمشاركة في األنشطة االجتماعية من جهة ƢƈرÛ ǌ وفي Ƥǉا اǕطار فƉن النساƅ يتحملن 

  . عبئاŷ إضافياŷ من ƈجل الحƻاư علǍ منƦل متماسك

   :االستƙمار في البنية األساسية

والسيما إƤا ) مƙال الكهرباƅ والمياǇ والنقل والطرق(اسية الداƢلية ن ƈكƙر المجتمعات فقراƽ ŷد Ƭƈبƞ عليها االستƙمار في البنية األسإ
ƅاألعمال لهؤال ǇƤدارة المحلية تستبعد القيام بهǕة اƦجهƈ كانت . ǎالقسر ƅǘƢǖدمات كنتيجة لƢال ǇƤǉ عليه فان الحرمان من ƅوبنا

  .  ƽياسها جƦئياŷ نưراŷ ألنها تعد نتاƚ لجهود تطوعيةƈو المƬادرة ƈو الهدم يعني Ƣسارة كلية لهǇƤ االستƙمارات والتي ƽد ال يمكن

  االستƙمار في المرافق الƬحية ونưم التƢلƫ من المƢلƻات

ومن ǉنا .ن المجتمƽ Ʋد يقدم حلوالƢ ŷاƬة للتƢلƫ من المƢلƻات مهما كانت ǇƤǉ الحلول بسيطة والسيما في Ʒياƒ الƢدمات العامةإ
ت ƽد ال تكون ممكنة كنتيجة للشتات الناجم عن عمليات الهدم ƈو اƈ ƅǘƢǕو ǘƢفه والتي فƉن البنود الضرورية للتƢلƫ من المƢلƻا

تسبƒ ضياƱ العمالة المتƬƬƢة ƈو طرق التƢلƫ من المƢلƻات ومن ƙم تؤدǎ إلǍ انƻƢاض مستوǌ جودة الحياة متضمنة الحق في 
  . الرعاية الƬحية من جراǇƤǉ ƅ االنتهاكات

  :ة األمنيةاالستƙمار في ƈجهƦة الحماي

ن المجتمعات Ʒير الرسمية تعد مضطرة للبحƘ عن وسائلها الƢاƬة لتحقيق الحماية األمنية حيƈ Ƙن ƽوات الشرطة المحلية في ǇƤǉ إ
الحاالت عادة ما تƻشل في توفير الحماية لهم Û إلǍ جانƤ ƒلك فƉن الưروف المعيشية المتردية التي يعيشونها عادة ما تقترن بمƙل 

  . االجتماعيƤǉا العنف 

  :االستƙمار في البنية التحتية التعليمية

ن المشروعات المنƤƻة في المجتمعات المحلية في التعليم العام من الطبيعي ƈن تتƙƉر سلباŷ من جراƅ عمليات اƅǘƢǕ ومن ƙم تؤدǎ إ
ن وحدات البنية التحتية التعليمية حيƈ Ƙن كل منƦل يعد بمƙابة وحدة م). مƙل عدم انتưام ƈيام الدراسة(إلǍ انهيار التعليم الرسمي 

  . يعمل فيه األبناƅ علƈ Ǎداƅ واجباتهم

   :الموروƙات

ن األشياƅ المتوارƙة وƷيرǉا من األشياƤ ƅات القيمة المعنوية مƙل الهوية المقترنة بالمكان والƙقافة تتƙƉر وال شك من جراƅ االنتهاك إ
وعلǍ جانƢƆ ƒر فƉن الƢسائر Ʒير . شياƅ وتضمين Ƥǉا في نموƚƤ تقدير الƢسائرومن ƙم فيتعين حساƒ تكلƻة إحǘل وتعويض ǇƤǉ األ

الƢسائر Ʒير المادية "القابلة للقياƧ وǉي تلك الƢسائر Ʒير المادية إلǍ جانƒ الƢسائر التي يستحيل إحǘلها يجƈ ƒن تضمن في Ƣانة 
  . لهفي النموƚƤ بشكل سردǎ سواƅ داƢل النموƈ ƚƤو تضمن في ملحق " للضحايا

  الƢسائر Ʒير المادية للضحايا 

   :البيئة والنưام البيئي

ن مƢتلف ƈشكال انتهاك الحق في السكن المǘئم ƽد تؤدǎ إلǍ اǕضرار بالسǘمة البيئية والƬحة والرفاǉية Û حيƈ Ƙن عمليات إ
المسكن Ƥاته Û كما ƽد تدفعهم للحياة اƅǘƢǕ وما يستتبعها من تشريد وفقدان للمƉوǌ تؤدǎ إلǍ تƬدƱ العƽǘة بين ƽاطني المسكن و

  . في بيئات Ʒير Ɔمنة وƢطيرة عليهم

   :األƽدمية/الحياƦة

ن Ƭاحƒ المنƦل حين يƻقد المنƦل فƉنه يƻقد معه المركƦ األدبي المرتبط بحياƦته له من حيƘ الملكية من جهة والتمتƲ بحياƦة Ɔمنة إ
ǌرƢƈ من جهة ǌوƉانته. للم ƅالضحايا من جرا ƅؤالǉ نƈ Ǎقدون القدرة علƻة بعد فقدان األرض يƬاƢئم وǘاك الحق في السكن الم

كƤلك فان عملية نقل المجتمعات من المناطق التي عاشوا بها . تقديم النƈ ƞƬو المشورة لƢǒرين والتي كانوا يتمتعون بها ƽبل Ƥلك
. ة بالسكان األƬليين للمناطق التي تم نقلهم إليهالƻترة طويلة إلǍ مناطق Ƣƈرǌ جديدة تجعلهم ƈشƢاƫ من الدرجة الƙانية بالمقارن

كƤلك فƉن التدǉور البيئي الناجم عن مƙل عمليات النقل ǇƤǉ يؤƙر علǍ المجتمعات سلباŷ ويؤدǎ إلƢ Ǎسائر Ʒير ملموسة ولكن يمكن 
ƚƤفي النمو ŷيضاƈ حسابها .  
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  :التهميƩ السياسي 

ديهم الحق في التƬويت نتيجة الفتقادǉم لعنوان ƙابت ƈ ǎƈ Ûن عمليات إعادة ن األشƢاƫ المشردين في العديد من الدول ليƧ لإ
 ƅليين للمناطق التي نقلوا إليها وال سيما في ضوƬم السياسي بالمقارنة بالسكان األǉيرƙƉدرتهم وتƽ ƫاƢقدان األشƻل ǎالتوطين تؤد

  . عدم تمتǉ Ʋؤالƅ المهجرين باتƬاالت اجتماعية وعƽǘات ƽائمة

 Ʃاالجتماعيالتهمي:  

ن فقدان الشƫƢ لمنƦله و المكان الǎƤ يعيƩ به يعني عادة فقدان التكامل االجتماعي الǎƤ كان يتمتƲ به في منƦله السابق Û عليه إ
فƉن التهميƩ االجتماعي لهؤالƅ الƤين يتم نقلهم للعيƩ بƉطراف المدينة عادة ما يقترن بالحرمان من الƢدمات االجتماعية والبنية 

  .  االجتماعية علǍ حد سواƅالتحتية

ǌرƢƈ اطرƢم:  

ƽد يؤدǎ لƻقدان الضحايا للحماية من العوامل ) مŷǘƙ العƽǘات المنتجة مƲ المجتمƲ(ن فقدان المنƦل واألرض ورƧƈ المال االجتماعي إ
نساƅ الǘتي تعرضن وفي Ƥǉا السياق فان ال. الطبيعية التي ƽد تضر بهم وال سيما في ضوƅ عدم وجود مƬادر لكسƒ الرƦق والدƢل

  . للتشرد يكن ƈكƙر عرضة لتهديد حمايتهن الشƬƢية بمرور الƦمن علǍ انتهاك حقهن في السكن المǘئم

  الƢسائر المادية لƸير الضحايا 

  :الشرطة

 انتهاك Ƥǉا ن المسئولون المƢولون بتنƻيƤ القانون فيما يتعلق بالحƻاư علǍ الحق في السكن المǘئم ƈو تƻƢيف األضرار الناجمة عنإ
الحق يعدون بمƙابة عƅƒ علǍ اǕنƻاق العام للدولة Û فƤƌا ƽمت بحساƒ عددǉم مضروباŷ في ساعات وƈيام عملهم وكƤلك مرتباتهم 

  . والمƦايا التي يحƬلون عليها يمكنك الوƽوف علǍ حجم اǕنƻاق العام الǎƤ تتكبدǇ الدولة في Ƥǉا الشƉن

   :الجرافات

وفي حالة عدم . تسن المحاكم تشريعات للسكان والمجتمعات المستهدفة لهدم مناƦلهم) الحال في إسرائيلكما ǉو (في بعض الحاالت 
وفي الحاالت األƢرǌ فيتعين علǍ القائم علǍ . انƬياعهم لهǇƤ األوامر تقوم الدولة بعمليات الهدم وتحمل الساكن بتكلƻة ǇƤǉ العمليات

Ƥǉ دامƢة استƻتكل ƒبة حقوق السكن بحساƽالعمليات مرا ǇƤǉ لƙاق العام لمƻنǕلونها لتحديد اƸين يشƤال ƫاƢجور األشƈالمعدات و Ǉ
  . التي ينتهك فيها الحق في السكن المǘئم

   : القانوناممارسو

ن المحامين سواƅ للدفاƱ عن حقوق األرض والسكن ألحد األشƢاƈ ƫو ضدǇ كƤلك القضاة المحلƻون والعاملون بالمحاكم يستهلكون إ
 من الوƽت وكƤلك الموارد التي تتحملها الميƦانية العامة للدولة Û كƤلك فƉن مستوǌ الجهد الǎƤ يبƤلونه والتكلƻة الƢاƬة لكل المƙير

  . تساعد ƈيضاŷ في تقدير التكلƻة في اǕنƻاق العام) اليوم/الساعة(وحدة من الƦمن 

Ʃالجي:   

لمƬادرة ƈو اƅǘƢǕ وكƤلك في الحالة العكسية وǉي القوات المستƢدمة ن ƈفراد الجيƩ والمعدات المستƢدمة في عمليات الهدم ƈو اإ
 ǇƤǉ Ʋلوض ŷيداƻنه مƈ يرƷ Ǝبعض الش ŷǘد يكون مضلƽ التكاليف ǇƤǉ ƒن حساƉنا فǉو Ûةƻتكل ŷيضاƈ لƙاالنتهاكات تم ǇƤǉ لƙم Ʋلمن

  . التقديرات في نưر العامة

ǌرƢالقوات األ:   

امة بمقاولين من الباطن من القطاƱ الƢاƫ للقيام ببعض المهام والوưائف في حين ƈن ǇƤǉ في بعض الحاالت تستعين األجهƦة الع
  . تكاليف مƙل ǇƤǉ العمليات تدƢل ضمن الƢسائر المادية لƸير الضحايا

   :البيروƽراطية والمسئولين

واǕجراƅات اǕدارية المطلوبة يمكنك ƈيضاŷ تضمين عمليات التƻتيƩ والتحقيق المترتبة علǍ عمليات االنتهاك وكƤلك الƢطوات 
وƷيرǉا من المهام المكتبية في المؤسسات العامة في دراسة حالتكÛ وǉنا فان تقديرك العلمي لهǇƤ التكلƻة يعد جƅƦاŷ من التكلƻة 

  . العامة
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  الƢسائر Ʒير المادية لƸير الضحايا 

   :التكلƻة االجتماعية

اضطراƒ اجتماعي بالدولة كما ƽد يكون نتيجة له Û حيƈ Ƙن الưروف المعيشية ن انتهاك حقوق السكن ƽد يكون السبƒ في حدوƘ إ
كما ƈن فقدان المƉوǌ يؤدǎ عادة إلƢ Ǎلق عƽǘات عدائية . المتدǉورة في دولة معينة عادة ما يƬاحبها تƦايد في العنف االجتماعي

ƈن . ألƬلي ƈو كان Ƥلك في المكان الǎƤ تم نقلهم إليهبين السكان الƤين يتنافسون علǍ األرض والملكية سواƅ كان Ƥلك في المكان ا
الưروف المعيشية البائسة ƽد تؤدǎ لبعض الممارسات التي تحمل ƈمراضاŷ يمكن ƈن تمƙل تكلƻة اجتماعية علǍ الدولة متمƙلة في 

  . انƻƢاض الرعاية الƬحية التي تقدمها الدولة

  :النưام المدني

 المǘئم وƷيرǇ من الحقوق االƽتƬادية واالجتماعية وبالتالي فهو يتدǉور في حالة تدǉور ن النưام المدني يرتبط عادة بالسكنإ
الưروف المعيشية Û وفي Ƥǉا السياق فان مقاومة ǎƈ طرف لعمليات اƅǘƢǕ والنقل اǕجبارǎ للسكان والهدم ونƱƦ الملكية تعد رد 

ئولية الواƲƽ علǍ الدولة باƦاƅ عدم التƦامها باحترام الحق في السكن فعل طبيعي النهيار النưام المدني متضمناƤ ŷلك الجƅƦ من المس
Ƥيƻالتن Ʋعنه ووضعه موض Ʊئم للسكان والدفاǘالم .  

   :الشرعية السياسية

ن الشرعية التي يتمتƲ بها كل من األحƦاƒ السياسية والحكومة وحتǍ شرعية الدولة Ƥاتها التي ارتكبت علƈ Ǎرضها االنتهاكات إ
ن ƌوبالتواǎƦ ف. شك من جراǇƤǉ ƅ األعمال وƤلك بناƅ علǍ ما يرد من حقائق وƈرƽام حول الحالة المعينة التي يتم دراستهاتتƙƉر و ال

العمل علǍ معالجة ƙƆار االنتهاك والتƻƢيف من األضرار التي نتجت عنه يتضمن بطبيعة الحال تكلƻة استعادة شرعية ǇƤǉ األجهƦة 
Ʀتǉيتها الرسمية التي اƽداƬعين العامةومƈ مامƈ ت  .  
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  " مصفوفة الخسائر الواقعة جراء انتهاك حقوق السكن"
  

 تدمير/ هدم مصادرة إخالء قسري
 نوع االنتهاك

 أخرى إنكار الحصول وراثة

 تراآمي المدى الطویل المدى القصير المنهج الخسائر/ نوع التكلفة

 الخسائر المادیة للضحية

. المباني   اإلحالل، بناءًا على تقدیراتقيمة
 معتمدة من خالل مقاولين محليين

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

المدى القصير 
 والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 قطعة األرض
القيمة الحالية بالسوق، بناءًا على 

تقدیرات من وآالء عقارات فعليين 
 أو وآالء تأمين

 .في وقت االنتهاك

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

 

 1    إجمالي فرعي

 المحتویات
قيمة اإلحالل لقوائم المحتویات التي 

قدمها السكان، ویفضل القوائم 
المسدجلة قبل الفدان أو وقوع 

 .الخسارة إذا توفرت

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 

ار الشهور وعلى مد
تغطي (اإلحدى عشر 

المدة المجمعة لسنة 
 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 الخسائر الموازیة
قيمة اإلحالل لألصول التي 

تعرضت للضر أو دمرت وفقًا 
إذا (للتكلفة الفعلية بالنسبة للمالك 

 ).أمكن

في وقت االنتهاك 
 وأثناء الثالثين یومًا

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد
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 1    إجمالي فرعي

 البنية األساسية

قيمة اإلحالل، وفقًا لتقدیرات معتمدة 
يين،إذا تم اإلحالل من مقاولين محل

. من قبل خدمات من خارج المجتمع
وفي الحاالت التي شيد السكان البنية 

األساسية األصلية، فإن تكلفة 
اإلحالل ینبغي أن تتضمن أجهزة 
ومواد اإلحالل، باإلضافة إلى قيمة 
معقولة مقدرة بقيمة عمل طوعي أو 

 .متبرع به

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .حقةالال

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 خسائر تجاریة
من  القيمة الفعلية للخسائر الواقعة.

المفقود، الریع المفقود، والعميل 
والضرر أو التدمير لألصول 

واالستثماریات، أو أیة  التجاریة،
 .خسائر مادیة نتجت عن االنتهاك

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الفعلية في  الخسائر.
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

ومع ذلك . عشر اإلحدى
ي الربح فإن الخسائر ف

والریع یمكن أن تكون 
تراآمية ومستمرة، 

بذلك على مصدر  مأثرة
المعيشة أو الرزق على 
مدى فترة طویلة، وذلك 
 إلى لم تكن هناك

ومن ثم . إحالالت بدیلة
فقد تحتاج إلى تنفيذ 
مشروعك على فترة 

 ، .أطول

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

    1 
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 قيمة اإلحالل األجهزة
االنتهاك في وقت 

وأثناء الثالثين یومًا 
 .الالحقة

الفعلية في  الخسائر.
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

ومع ذلك . عشر اإلحدى
فإن الخسائر في الربح 
والریع یمكن أن تكون 
تراآمية ومستمرة، 

بذلك على مصدر  مأثرة
المعيشة أو الرزق على 
ذلك مدى فترة طویلة، و
 إلى لم تكن هناك

ومن ثم . إحالالت بدیلة
فقد تحتاج إلى تنفيذ 
مشروعك على فترة 

 ، .أطول

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 الدخل المستقبلي
وفقا للعام الماضي، باإلضافة إلى 
قيمة التضخم، وظروف االنخفاض 

 األخرى

في وقت االنتهاك 
 وأثناء الثالثين یومًا

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

مرهوانات، والتزامات 
 مدیونية أخرى

 التكلفة الفعلية للفوائد على الدیون
أو الممتلكات المفقودة أو /لألرض و

التي تعرضت للضرر إلى الحد 
إذا . الذي أصبحت به غير نافعة

آان االنتهاك یفرض على السكان 
استحالة تلبية التزامات دفع دیونهم، 
فإن أي عواقب تغریمية تقع البد من 

 .حسابها

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

 في الخسائر الفعلية
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 الماشية
القيمةالحالية في السوق، بناًءا على 

تقدیرات من أسعار السوق 
 والسماسرة
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 1    إجمالي فرعي

 األرض
القيمة الحالية في السوق، بناًءا على 

تقدیرات من مقاولين عقارات 
 محليينـ أو وآالء تأمين

 

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

 

 1    إجمالي فرعي

 اصيلمح/ أشجار
على  القيمةالحالية في السوق، بناًءا.
االستثمارات الفعلية حتى تاریخه، 
والقيم ةالحالية للمحاصيل الموجودة 

 لألسعار السوق الحالية وفقًا

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الفعلية في  الخسائر.
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 

لشهور وعلى مدار ا
ومع ذلك . عشر اإلحدى
فإن الخسائر في الربح 
والریع یمكن أن تكون 
تراآمية ومستمرة، 

بذلك على مصدر  مأثرة
المعيشة أو الرزق على 
مدى فترة طویلة، وذلك 
 إلى لم تكن هناك

ومن ثم . إحالالت بدیلة
فقد تحتاج إلى تنفيذ 
مشروعك على فترة 

 ، .أطول

القيم على المدى 
 يدالقصير والبع

 1    إجمالي فرعي

األجور المفقودة /الدخول
 المنخفضة

األجور الفعلية، أو المرتبات، أو أي 
دخل منتظم أو متوقع وفقد نتيجة 

 .لالنتهاك

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (إلحدى عشر ا
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

 

 1    إجمالي فرعي

 الرعایة الصحية
التكلفة الفعلية للعالج الطبي أو 
العقلي أو أي عالج أخر ناتجة 

 .الحاجة إليه عن االنتهاك

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
 الثالثين یومًا األولى

الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي



 

 ٩٤

 سكن مؤقت
 التكلفة الفعلية للسكن البدیل.
( المطلوبة آنتيجة ) اإلیجار

 .لالنتهاك

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .حقةالال

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 رسوم قانونية وإداریة
التكاليف التي انفقت أو آانت واجبة 

اعدة اإلداریة الدفع من أجل المس
والقانونية، والرسوم المكتبية أو 
الرشاوي مقابل الخدمات المقدمة 
 .للضحایا فيما یتعلق باالنتهاك

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
لمجمعة لسنة المدة ا

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 سكن بدیل
 التكلفة الفعلية للسكن البدیل.
( المطلوبة آنتيجة ) اإلیجار

 .لالنتهاك

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 

هاك الالحقة على االنت
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 إعادة توطين
 التكاليف الفعلية للعمل، والخدمات.

والمواد المطلوبة، مثل االنتقال 
والتخزین، وإعداد موقع إعادة 

 .التوطين، الخ

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي



 

 ٩٥

 تكلفة النقل

ار الفعلية للضحایا لزوم الفر التكلفة.
من العنف والعودة إلى موقع 

تكاليف االنتقال  المنزل، إضافة إلى
من موقع إعادة التوطين، إلى مرآز 
 .الرزق، وزیارات المجتمع، الخ
وذلك فيما یرتبط باالنتهاك أو 

 .آنتيجة له

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 

حقة على االنتهاك الال
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 18  إجمالي فرعي

     

 36  إجمالي فرعي للخسائر المادیة للضحية
     

 الخسائر غير المادیة للضحية

 نرجو سرد وصفك الكامل للوقائع هنا الصحة
 نرجو سرد وصفك الكامل للوقائع هنا يز المكاني المتاح للحياةالح

 نرجو سرد وصفك الكامل للوقائع هنا التراخيض الالزمة إلعادة البناء
 نرجو سرد وصفك الكامل للوقائع هنا أضرار نفسية
 نرجو سرد وصفك الكامل للوقائع هنا تشتت األسرة
 ع هنانرجو سرد وصفك الكامل للوقائ فقدان الجتمع

 نرجو سرد وصفك الكامل للوقائع هنا الموروثات/ التراث
 نرجو سرد وصفك الكامل للوقائع هنا البيئة والنظام البيئي

 نرجو سرد وصفك الكامل للوقائع هنا األقدمية/ الحيازة
 نرجو سرد وصفك الكامل للوقائع هنا التهميش السياسي
 للوقائع هنانرجو سرد وصفك الكامل  التهميش االجتماعي
 نرجو سرد وصفك الكامل للوقائع هنا مخاطر أخرى

 الخسائر المادیة لغير الضحایا



 

 ٩٦

 أضرار موازیة

الضرر البنائي للمنزل، أو 
الممتلكات، أو البنية األساسية، أو 
الحيز الحيز الطبيعي، أو أي قيمة 
مادیة أخرى تنتمي إلى الجيران 

وقد . واألخرین المتأثرین باالنتهاك
شمل هذه األمور الخسائر المادیة ت

ألي فئة مأخوذة في االعتبار في 
لتحدید الكمي للخسائر المادیة 

 .والتكلفة للضحایا

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
 المجمعة لسنة المدة

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 خدمات ورسوم
أي تكاليف انفقت من قبل أي 

شخص أو مؤسسة تواجه الحاجة 
إلى خدمات االقتناء للتدابير أو 
االستشارة أو أي تدخل أخر من 

 .جهة مكلفة

في وقت االنتهاك 
وأثناء الثالثين یومًا 

 .ةالالحق

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

 

 1    إجمالي فرعي

 فرص مفقودة
خسائر تجاریة، دخل إیجار تعرض 
لالنخفاض أو أي نقص في الریع 

 .نتج عن االنتهاك

في وقت االنتهاك 
ناء الثالثين یومًا وأث

 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي



 

 ٩٧

 الشرطة

الفعلية أو المقدرة على نحٍو  التكلفة.
 للعمل والمواد المستخدمة معقول

األجور الفعلية( المدفوعة بالساعة،  
ونسبة اإلمدادات والمعدات 

في جميع ما یترتب ) المستخدمة
وینبغي . تنفيذ ومتابعة االنتهاك على

أن شمل ذلك مدى األنشطة 
المتعلقة  والمواقف من الجوانب
بتحرش الشرطة ومقاضاةالشرطة 
لمرتكبي االنتهاك المتسببين في 

 .الضحایا انتهاك

التكلفة الفعلية أو 
المقدرة للعمالة 

والمواد عل مدى 
الفترة المعروفة 

والنشاط ذو الضلة 
المترتب عليه، أثناء 
االنتهاك وعلى مدار 

الثالثين یومًا 
 .الالحقة

التكلفة الفعلية أو 
المقدرة للعمالة والمواد 

عل مدى الفترة 
المعروفة والنشاط ذو 
ه، الضلة المترتب علي

أثناء االنتهاك وعلى 
مدار الثالثين یومًا 

وعلى مدار . الالحقة
الشهور اإلحدى عشر 

تغطي المدة المجمعة (
 ).لسنة شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 حفارات

نحو  التكلفة الفعلية أوالمقدرة على.
معقول الستخدام والعمل المقضي 

ات ومعدات على تشغيل الحفار
وفي بعض . االنتهاك أخرى لتنفيذ
الحاالت، فإن السلطات تغرم بالفعل 
التي فيء  "الخدمة" الضحایا تكلفة

الحالة التي تكون القيمة مضافة 
 بالفعل

في وقت االنتهاك، 
معتبرین أیضًا في 
حجم االنتهاك، وما 

قد یتضمنه من 
انتهاآات متعددة 
والتي تظهر على 

 .مدار األیام

ئر الفعلية في الخسا
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 المحامون

 التكلفة الفعلية المثبتة بمستند.
والمقدرة على نحٍو معقول للمحامين 

لجهات خيریة والقطاع النتمين 
في خدمة السلطات  العام، العاملين

المنفذة لالنتهاك، أو في النيابة 
 .لالنتهاك والدفاع عن المرتكبين

التكلفة الفعلية أو 
المقدرة للعمالة 

والمواد عل مدى 
الفترة المعروفة 

والنشاط ذو الضلة 
المترتب عليه، أثناء 
االنتهاك وعلى مدار 

الثالثين یومًا 
 .حقةالال

التكلفة الفعلية أو 
المقدرة للعمالة والمواد 

على مدى الفترة 
المعروفة والنشاط ذو 
الضلة المترتب عليه، 
أثناء االنتهاك وعلى 
مدار الثالثين یومًا 

وعلى مدار . الالحقة
الشهور اإلحدى عشر 

تغطي المدة المجمعة (
 ).لسنة شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد



 

 ٩٨

 1    ي فرعيإجمال

 الجيش أو العسكریين
التكلفة الفعلية أو المقدرة على نحٍو 

معقول للعامة غير العسكریين 
لدورهم في تنفيذ أو االستجابة إلى 

 االنتهاك

في وقت االنتهاك، 
معتبرین أیضًا في 
حجم االنتهاك، وما 

قد یتضمنه من 
انتهاآات متعددة 
والتي تظهر على 

 .مدار األیام

فعلية أو التكلفة ال
المقدرة للعمالة والمواد 

عل مدى الفترة 
المعروفة والنشاط ذو 
الضلة المترتب عليه، 
أثناء االنتهاك وعلى 
مدار الثالثين یومًا 

وعلى مدار . الالحقة
الشهور اإلحدى عشر 

تغطي المدة المجمعة (
 ).لسنة شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

 ت أخرىقوا
التكلفة الفعلية أو المقدرة على نحٍو 

معقول للعامة غير العسكریين 
لدورهم في تنفيذ أو االستجابة إلى 

 االنتهاك

التكلفة الفعلية أو 
المقدرة للعمالة 

والمواد عل مدى 
الفترة المعروفة 

والنشاط ذو الضلة 
المترتب عليه، أثناء 
االنتهاك وعلى مدار 

الثالثين یومًا 
 .الالحقة

الخسائر الفعلية في 
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي



 

 ٩٩

 البيروقراطية والمسئولين

التكلفة الفعلية أو المقدرة للعمالة 
ات الفعلية لكل والمرتب(والمواد 

ساعة عمل، ونسبة اإلمدادات 
في تنفيذ ) والمعدات المستخدمة

جميع الوظائف اإلداریة المترنبة، 
وینبغي . وتنفيذ التالعة أثر االنتهاك

أن یشتمل ذلك على مدى من 
األنشطة والمواقف من موظفي 

المحاآم القائمين على عملية اإلخالء 
أو أوامر الهدم، وحتى الموظفين 

ین یؤخرون تصاریح البناء حتى الذ
یتم التعداد السكاني باختيار السكان 
إلعادة تسكينهم في مواقع أخرى، 

 .الخ

التكلفة الفعلية أو 
المقدرة للعمالة 

والمواد على مدى 
الفترة المعروفة 

والنشاط ذو الضلة 
المترتب عليه، أثناء 
االنتهاك وعلى مدار 

الثالثين یومًا 
 .الالحقة

علية في الخسائر الف
الثالثين یومًا األولى 
الالحقة على االنتهاك 
وعلى مدار الشهور 

تغطي (اإلحدى عشر 
المدة المجمعة لسنة 

 ).شمسية واحدة

القيم على المدى 
 القصير والبعيد

 1    إجمالي فرعي

     

 9  إجمالي الخسائر لغير الضحایا
     

 45    اإلجمالي الكلي

 ير الضحایاالخسائر غير المادیة لغ

 أدلي بتحليلك هنا التكلفة االجتماعية
 أدلي بتحليلك هنا النظام المدني

 أدلي بتحليلك هنا الشرعية السياسية



 

 ١٠٠



 

 ١٠١

  ďملحق 
  لمبادƍ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلǍ الǘجئين والمشردينا

  

    األمم المتحدة
 
 

القتصـادي واالجتماعي الساجمل  

الجتماعية والƙقافيةالحقوق االƽتƬادية وا  

ăجئين والمشرǘال Ǎالمتعلقة برد المساكن والممتلكات إل ƍدينالمباد
١  

  
 

 المبادئ المتعلقة برد المساآن والممتلكات إلى الالجئين والمشردين
 ديباجة

  ŷراراƽرجاإƈ جئين والمشردين فيǘيين الǘلها مư في Ʃال يعيƦير المستقرة التي ال يƷالبائسة و Ʊوبحقهم  باألوضا Ûالعالم ƅ
Ûمنة وكريمةƆطوعية و ŷعودة Ûو المعتادة السابقةƈ ليةƬراضيهم األƈم وǉديار Ǎفي العودة إل ŷجميعا  

علƈ Ǎن العودة الطوعية اǑمنة والكريمة يجƈ ƒن تستند إلƢ Ǎيار حرņ ومطƁلƲ وفردÛǎ وعلǍ ضرورة ƈن تŽتاƝ ومƲ التشديد   
لǘجئين والمشردين معلومات كاملة وموضوعية ومستوفاة ودƽيقة عن ƈمور منها المسائل المتعلقة بالسǘمة الجسدية والمادية 

ÛليةƬو األماكن األƈ والقانونية في البلدان  
 علǍ حقوق النساƅ والƻتيات الǘجئات والمشرداتÛ وإƽراراŷ بضرورة اتƢاƤ تدابير إيجابية لضمان حقوƽهن Ʋ التƉكيد مجدداŷوم  

Ûفي استرداد المساكن واألراضي والممتلكات  
  ƒالترحي Ʋجئين ومǘالعديد من المؤسسات الوطنية والدولية لضمان حقوق ال ƅيرة من إنشاƢبما تم في السنوات األ 

والمشردين في االستردادÛ ومƲ الترحيƒ كƤلك بالعديد من القوانين الوطنية والدولية والمعايير وبيانات السياسة العامة واالتƻاƽات 
Ûالتوجيهية التي تعترف بالحق في استرداد المساكن واألراضي والممتلكات وتؤكد عليه ƍوالمباد  

   ŷتناعاƽن الحق في استرداد المساكن والممتلكواƉمنة بǑالسلم والعودة ا ƅاعات وبناƦساسي في تسوية النƈ رƬات عن
والمستدامة وإƽرار سيادة القانون في فترات ما بعد انتهاƅ النƦøاعاتÛ وبƉن رƬد برامƛ الرد رƬداŷ متƉنياŷ من جانƒ المنưمات 

Ûعاليةƻب ƛتلك البرام Ƥيƻجل ضمان تنƈ عنه من ǍنƷ مر الƈ وǉ الدولية والدول المتضررة  
  ŷيضاƈ ŷتناعاƽوا Ûر العدالة التعويضيةƬساسي من عناƈ رƬكعن ÛƝرد المساكن واألراضي والممتلكات بنجا ƛبرام Ƥيƻن تنƉب 

  .يسهم بƻعالية في تǘفي حاالت التشريد في المستقبل وفي بناƅ سلم مستدام
 

   النطاق والتطبيق- الƻرƱ األول
Č -النطاق والتطبيق   
Č -Č   المتعلقة ƍترمي المباد Ûمساعدة الجهات المعنية كافة Ǎإل Ûناǉ المدرجة Ûجئين والمشردينǘال Ǎبرد المساكن والممتلكات إل

الوطنية والدوليةÛ علǍ معالجة المسائل القانونية والƻنية Ƥات الƬلة برد المساكن واألراضي والممتلكات في الحاالت التي يؤدǎ فيها 
Ʒ وƈ يةƻورة تعسƬب ÛƫاƢشƈ حرمان Ǎامتهم التشرد إلƽماكن إƈ وƈ و ممتلكاتهم السابقةƈ راضيهمƈ وƈ من مساكنهم Ûانونيةƽ ير

  .المعتادة
Č -č   جئين والمشردينǘال Ʋجمي Ǎعل ŷمتساويا ŷياناŁرŁجئين والمشردين سǘال Ǎالمتعلقة برد المساكن والممتلكات إل ƍالمباد ǎتسر

بر الحدود الوطنية ولكن ƽد ال ينطبق عليهم التعريف القانوني لǘجئين داƢلياŷ وƷيرǉم من المشردين في ƈوضاƱ مشابهة الƤين فروا ع
الƤين حłرمواÛ بƬورة تعسƻية ƈو Ʒير ƽانونيةÛ من مساكنهم ƈو ƈراضيهم ƈو ") الǘجئون والمشردون"يłشار إليهم فيما يلي بعبارة (

  .التي ƈدņت ŷǘƬƈ إلǍ تشريدǉمممتلكاتهم السابقة ƈو ƈماكن إƽامتهم المعتادةÛ بƸض النưر عن طبيعة الưروف 

                                                 
حقوق اǕنسانÛ اللجنة ة جنل" Ûرد المساآن والممتلكات في سياق عودة الالجئين والمشردين داخليا"نييروÛ پالتقرير الƢتامي للمقرر الƢاÛƫ باولو سيرجيو  1

 Ɔيارưمليو E/CN.4/Sub.2/2005/17 Ûčē من جدول األعمال المؤƽتÛď Û البند الƻرعية لتعƦيƦ وحماية حقوق اǕنسانÛ الدورة السابعة والƢمسون
čċċĐ.  
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   الحق في استرداد المساكن والممتلكات-الƻرƱ الƙاني 
č -الحق في استرداد المساكن والممتلكات   
č -Č  راضي وƈ وƈ مساكن ǎƈ ن يستعيدواƈ جئين والمشردينǘال Ʋلجمي Ɓير /يحقƷ وƈ يةƻورة تعسƬب Ûرموا منهاłو ممتلكات حƈ

ƈو ممتلكات يتعƤر عملياŷ إعادتها إليهمÛ حسبما تƢلƫ إليه محكمة /يض عن ǎƈ مساكن ƈو ƈراضي وƽانونيةƈ Ûو ƈن يحƬلوا علǍ تعو
  .مستقلة محايدة

č -č   من ŷساسياƈ ŷراƬل فيما يتعلق بالتشريد وعنŉضƻاف المƬسبيل االنت Ǉنة للحق في االسترداد باعتبارōيŁولوية بƈ تولي الدول
 في االسترداد كحق مستقل بƤاتهÛ ال تنتقƫ منه العودة الƻعلية لǘجئين والمشردين ويقوم الحق. عناƬر العدالة التعويضية

  .المستحقين السترداد مساكن وƈراض وممتلكات ƈو عدم عودتهم
 

 Ƙالƙال Ʊرƻساسية-الƈ ƍمباد   
Ď -Ʀالحق في عدم التعرض للتميي   
Ď -Č   وƈ رƬالعن ƒم بسبǉضد Ʀالحق في حمايتهم من التميي ƫاƢاألش Ʋلجمي ǎƈو الرƈ و الدينƈ ةƸو اللƈ Ƨو الجنƈ اللون

  .السياسي ƈو ƷيرǇ من اǑراƈ ƅو األƬل القومي ƈو االجتماعي ƈو الممتلكات ƈو اǕعاƽة ƈو المولد ƈو ǎƈ وضƢƆ Ʋر
Ď -č  جئونǘبمن فيهم ال ÛƫاƢاألش Ʋبر جميŻعتłن يƈو ÛǇǘعƈ كورةƤالم ƒسباǔانوني لƽ وƈ فعلي Ʀتميي ǎƈ رưتضمن الدول ح 

 .والمشردونÛ سواسية ƈمام القانون
   
ď -ةƈالحق في المساواة بين الرجل والمر   
ď -Č  في حق استرداد المساكن واألراضي والممتلكات Ûتياتƻتيان والƻوبين ال Ûةƈل الدول المساواة بين الرجل والمرƻوتضمن . تك

قÛ من بينها الحق في العودة الطوعية اǑمنة والكريمةÛ الدول المساواة بين الرجل والمرƈةÛ وبين الƻتيان والƻتياتÛ في جملة حقو
وفي الضمان القانوني للحياƦةÛ وفي الملكيةÛ وفي المساواة في اǕرÛƘ وكƤلك في استعمال المساكن واألراضي والممتلكات والتحكم 

  .فيها والحƬول عليها
ď -č  ة بردƬاƢوالسياسات والممارسات ال ƛن البرامƈ لƻن تكƈ ي للدولƸالمساكن واألراضي والممتلكات تعترف بحقوق ينب 

الملكية المشتركة رƒ وربة األسرة علǍ السواƅ كعنƬر Ƭريƞ من عناƬر عملية الردÛ وƈن يłتƁبƲ في ǇƤǉ البرامƛ والسياسات 
  .والممارسات نهƛ يراعي حقوق الجنسين

ď -Ď  ة برد المساƬاƢوالسياسات والممارسات ال ƛال تكون البرامƈ تضمن الدول ƅة بحق النساƻكن واألراضي والممتلكات مجح
  .وينبƸي للدول ƈن تعتمد تدابير لضمان المساواة بين الجنسين في Ƥǉا الƬدد. والƻتيات

 
Đ -الحق في الحماية من التشريد   
Đ -Č  امته المعتادƽو مكان إƈ رضهƈ وƈ ي من مسكنهƻالحق في الحماية من التشريد التعس ƫƢلكل ش.  
Đ -č  ƈ ي للدولƸنسان الدولية والقانون ينبǕلمعايير حقوق ا ŷوفقا Ûتدابير الحماية من التشريد في تشريعاتها المحلية ƚدرŽن ت

اǕنساني الدولي وƷيرǉا من المعايير Ƥات الƬلةÛ وينبƸي لها ƈن توفر ǇƤǉ الحماية لجميƲ األشƢاƫ الƢاضعين لواليتها القانونية ƈو 
  .لسيطرتها الƻعلية

Đ -Ď  ر الدول اưتح ƅجراƌك ŷاƻعليها تعس ƅǘو االستيƈ ادرة األراضيƬراعية ومƦل وتدمير المناطق الƦدم المناǉو ǎالقسر ƅǘƢǕ
ƒللحر ƒسلوƈ وƈ و كوسيلةƈ ديبيƉت .  

Đ -ď  ير تابعة لهاƷ وƈ بل جهات تابعة للدولةƽ من ńƅسوا Ûللتشرد ňحدƈ طوات لضمان عدم تعريضƢ الدول ƤƢوتضمن الدول . تت
Ʊ األفراد والشركات والهيئات األƢرǌ الƢاضعة لواليتها القانونية ƈو لسيطرتها الƻعلية عن القيام بمƙل Ƥǉا التشريد ƈو ƈيضاŷ امتنا

ǌرƢƈ ية طريقةƉالمشاركة فيه ب. 
   
đ -ة وحرمة المسكنƬاƢالحق في احترام الحياة ال   
đ -Č  في ح Ʊير المشروƷ وƈ يƻل التعسƢة ومسكنهلكل إنسان الحق في الحماية من التدƬاƢياته ال .  
đ -č  ة ومسكنهƬاƢفي حياته ال Ʊير المشروƷ وƈ يƻل التعسƢل الدول لكل إنسان ضمانات وافية ضد التدƻتك. 
  
Ē -السلمي بالممتلكات Ʋالحق في التمت   
Ē -Č  بممتلكاته ŷسلميا Ʋلكل إنسان الحق في التمت .  
Ē -č  به Ʋاستعمال الممتلكات والتمت ƲضƢŽن تƈ للدول Ʀعليها القانون ال يجو ƫالشروط التي ين ƒلحة العامة إال بموجƬا للم

في نطاق ضيقÛ بحيƘ يقتƬر معناǉا علǍ التدƢل " مƬلحة المجتمƲ"وينبƸي حيƙما ƈمكنÛ حƬر . والمبادƍ العامة للقانون الدولي
  .المؤƽت ƈو المحدود في حق التمتƲ السلمي بالممتلكات

ē -الحق في سكن الئق   
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ē -Č  حق في سكن الئقلكل إنسان ال .  
ē -č  ير الئقةƷ ين يعيشون في مساكنƤجئين والمشردين الǘيف من معاناة الƻƢن تعتمد تدابير إيجابية للتƈ ي للدولƸينب. 
  
Ĕ -الحق في حرية التنقل   
Ĕ -Č  امتهƽتيار مكان إƢير . لكل إنسان الحق في حرية التنقل والحق في اƷ ورةƬو بƈ ŷاƻتعس ƫƢش ǎƈ إجبار Ʀوال يجو

وكƤلكÛ ال يجوƦ إرƷام ǎƈ شƫƢ تعسƻاƈ ŷو بƬورة Ʒير مشروعة . مشروعة علǍ البقاƅ في إƽليم ƈو مكان معين ƈو منطقة معينة
  .علǍ مƸادرة إƽليم ƈو مكان معين ƈو منطقة معينة

Ĕ -č  عليها القان ƫالقيود التي ين ƅناƙيود باستƽ ǎƈ Ǎتيار المسكن إلƢحرية التنقل وا ƲضƢال تƈ ون والضرورية تضمن الدول
لحماية األمن القومي ƈو النưام العام ƈو الƬحة العامة ƈو األǘƢق ƈو حقوق اƢǑرين وحرياتهمÛ والمنسجمة مƲ حقوق اǕنسان 

 .الدولية وƽانون الǘجئين الدولي والقانون اǕنساني الدولي والمعايير Ƥات الƬلة
  

Ʋالراب Ʊرƻمة وكرامة- الǘالحق في العودة الطوعية بس   
Čċ-مة وكرامةǘالحق في العودة الطوعية بس   
Čċ-Č   مانƉامتهم المعتادة السابقة بƽماكن إƈ وƈ راضيهمƈ وƈ مساكنهم Ǎإل ŷن يعودوا طوعاƈ جئين والمشردين الحق فيǘال Ʋلجمي

جئين والمشردين وينبƸي ƈن تŽتاƝ لǘ. ويجƈ ƒن تستند العودة الطوعية اǑمنة والكريمة إلƢ Ǎيار حر ومطƁلƲ وفردǎ. وكرامة
معلومات كاملة وموضوعية ومستوفاة ودƽيقةÛ بما في Ƥلك عن المسائل المتعلقة بالسǘمة الجسدية والمادية والقانونية في البلدان ƈو 

  . األماكن األƬلية
Čċ-č  امتهم اƽماكن إƈ وƈ راضيهمƈ وƈ مساكنهم Ǎإل ŷبين في العودة طوعاƷجئين والمشردين الراǘالدول ل ƞلمعتادة السابقة تسم

  .وال يمكن تضييق Ƥǉا الحق ألسباƒ تتعلق بǘƢفة الدول ƈو إƢضاعه لقيود Ʀمنية تعسƻية ƈو Ʒير مشروعة. بالعودة إليها
Čċ-Ď   وƈ راضيهمƈ وƈ مساكنهم Ǎالعودة إل Ǎعل Ûير مباشرةƷ وƈ ورة مباشرةƬب Ûهمǉو إكراƈ جئين والمشردينǘإجبار ال Ʀال يجو

وينبƸي ƈن تŽتاƝ لǘجئين والمشردين وسيلة فعالة Ǖيجاد حلول مستديمة للتشريد Ʒير العودةÛ إƤا . معتادة السابقةƈماكن إƽامتهم ال
  .رƷبوا في ƤلكÛ دون المساƧ بحقهم في استرداد مساكنهم وƈراضيهم وممتلكاتهم

Čċ-ď  مات الدولية المسưو المنƈ ǌرƢمن الدول األ ƒن تطلƈ Ûعند الضرورة Ûي للدولƸمة لتيسير /اعدة المالية وينبƦǘو التقنية الƈ
 .عودة الǘجئين والمشردين عودةŷ طوعيةŷ فعالةŷ بƉمان وكرامة

  
ƧامƢال Ʊرƻجرائية والمؤسسية-الǕالقانونية والسياسية وا Ƥيƻليات التنƆ   

ČČ-  نساني الǕجئين الدولي والقانون اǘانون الƽنسان وǕالقانون الدولي لحقوق ا Ʋلةالتوافق مƬات الƤ دولي والمعايير  
ČČ-Č   ليات واألطر القانونية المتعلقة برد المساكن واألراضيǑات والمؤسسات واƅجراǕن تضمن توافق كافة اƈ ي للدولƸينب

 Ʋم ŷتاما ŷات والممتلكات توافقاƤ نساني الدولي والمعاييرǕجئين الدولي والقانون اǘانون الƽنسان وǕالقانون الدولي لحقوق ا ÛلةƬال
 .وƈن تتضمن االعتراف بالحق في العودة الطوعية بƉمان وكرامة

  
Čč-ليات الوطنيةǑات والمؤسسات واƅجراǕا   
Čč-Č   ن تدعمهاƈية وƦير تمييƷافة وƻيتها ومستقلة وشƽليات عادلة ومناسبة في توƆات ومؤسسات وƅإجرا Ʋن تضƈ ي للدولƸينب

وفي الحاالت التي تكون فيها اǕجراƅات . كن واألراضي والممتلكات وإنƻاǇƤǉ Ƥ المطالباتبهدف تقييم المطالبات المتعلقة برد المسا
 ǌرƢالموارد المالية والبشرية والموارد األ Ɲن تتاƈ يƸينب Ûعاليةƻالقضايا ب ǇƤǉ معالجة Ǎادرة علƽ ليات القائمةǑوالمؤسسات وا

  .المǘئمة لتيسير عملية الرد علǍ نحوź منƬف وƆني
Čč-č  ليات المتعلقة برد المساكن واألراضي والممتلكات مراعية ينǑات والمؤسسات واƅجراǕن تكون اƈ ن تضمنƈ ي للدولƸب

لǔعمار وللƻروق بين الجنسينÛ وƈن تعترف بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرƈة وكƤلك بين الƻتيان والƻتياتÛ وƈن يتجلǍ فيها 
 ƈمبد"Ǎضلƻل الƻالط ƞالƬم "ǎرǉالجو.  
Čč-Ď   دارية والتشريعية والقضائية المناسبة لدعم عملية رد المساكن واألراضي والممتلكاتǕات اƅجراǕكل ا ƤƢن تتƈ ي للدولƸينب

وينبƸي للدول ƈن توفر الموارد المالية والبشرية الوافية وƷيرǉا من الموارد لجميƲ الوكاالت المعنية ليتسنǍ لها إنجاƦ . وتيسيرǉا
źنحو Ǎعملها علƒت المناسƽف وفي الوƬمن  .  

Čč-ď   ليات المتعلقة برد المساكن واألراضيǑات والمؤسسات واƅجراǕتوجيهية لضمان فعالية كافة ا ƍمباد Ʋن تضƈ ي للدولƸينب
والممتلكاتÛ بما فيها المبادƍ التوجيهية المتعلقة بالتنưيم المؤسسيÛ وتدريƒ الموƻưين وعدد الحاالت المعروضةÛ وإجراƅات 
. التحقيق وتقديم الشكاوÛǌ والتحقق من ملكية األموال ƈو Ʒيرǉا من حقوق الملكيةÛ وكƤلك Ɔليات اتƢاƤ القرارات واǕنƻاƤ والتưلم

 Ʋق مƻليات تتǑا ǇƤǉ العملية ما دامت ǇƤǉ عات ضمنƦير رسمية لتسوية المناƷ وƈ ليات بديلةƆ ƚللدول إدرا Ʀالقانون الدولي ويجو
  .نون الǘجئين الدولي والقانون اǕنساني الدولي والمعايير Ƥات الƬلةÛ بما فيها الحق في الحماية من التمييƦلحقوق اǕنسان وƽا
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Čč-Đ   مة لتيسيرƦǘليات الǑات والمؤسسات واƅجراǕا Ƥيƻالدول عن تن Ʀو عندما تعجƈ ل سيادة القانون بشكل عامŭطŁعŻفي حال ت
 علǍ نحوź منƬف وفي الوƽت المناسÛƒ ينبƸي للدول ƈن تطلƒ المساعدة والتعاون التقنيين عملية رد المساكن واألراضي والممتلكات

من الوكاالت الدولية Ƥات الƬلة بƸية وضƈ Ʋنưمة مؤƽتة تتيƞ لǘجئين والمشردين اǕجراƅات والمؤسسات واǑليات الضرورية 
  .لضمان سبل انتƬاف فعالة فيما يتعلق باالسترداد

Čč-đ   ي للدولƸات ينبƽاƻات السلم واتƽاƻليات المتعلقة برد المساكن واألراضي والممتلكات في اتǑات والمؤسسات واƅجراǕا ƚإدرا
وينبƸي تضمين اتƻاƽات السلم تعهدات محددة من األطراف بتسوية ǎƈ مسائل تتعلق بالمساكن واألراضي . العودة الطوعية إلǍ الوطن

القانون الدولي ƈو تهدد بتقويض عملية السلم فيما لو تŽركت دون تسويةÛ مƲ إيƅǘ وتقتضي سبل انتƬافň بموجƒ . والممتلكات
 .األولوية الواضحة لحق االسترداد باعتبارǇ وسيلة االنتƬاف المƻضلة في Ƥǉا الƬدد

  
ČĎ-ات تقديم مطالبات االستردادƅادة من إجراƻتيسير إمكانية االست   
ČĎ-Č   ŷاƻرم تعسłح ƫƢلكل ش Ɲن تتاƈ يƸو ممتلكاته إمكانية تقديم مطالبة ينبƈ رضهƈ وƈ ير مشروعة من مسكنهƷ ورةƬو بƈ

وينبƸي للدول ƈالƁ تƻرض ǎƈ شروط مسبقة . ƈو التعويض إلǉ Ǎيئة مستقلة ومحايدةÛ وƈن يłبتƁ في مطالبته ويłبŁلƶŬ بƤلك/باالسترداد و
  .لتقديم مطالبات االسترداد

ČĎ-č  Ʋن تكون جميƈ ن تضمنƈ ي للدولƸوفي حينها ينب ŷعادلة Ûلمưات التƅبما فيها إجرا Ûعملية مطالبات االسترداد ƒجوان 
وينبƸي للدول ƈن تعتمد تدابير إيجابية لضمان تمكين المرƈة من المشاركة . ومتاحة ومجانية ومراعية للعمر وللƻروق بين الجنسين

  .علƽ Ǎدم المساواة في ǇƤǉ العملية
ČĎ-Ď   ن تضمن تمكينƈ ي للدولƸفي ينب ŷتاما ŷǘيƙيلهم تمƙحوبين من المشاركة ومن تمƬير المƷ وƈ ويهمƤ لين عنƬƻال المنƻاألط

 Ʋم ŷحوبين متوافقاƬير مƷ وƈ ويهمƤ لين عنƬƻال منƻرار متعلق بمطالبة استرداد ألطƽ ǎƈ ن يكونƈو Ûعملية مطالبات االسترداد
 ƈمبد"Ǎضلƻل الƻالط ƞالƬم "ǎرǉالجو.  
ČĎ-ď  ن تƈ ي للدولƸينب ƅناƙƈ امتهمƽر عن مكان إưض النƸرين بƢǑجئين والمشردين اǘضمن إتاحة عملية مطالبات االسترداد ل

وينبƸي للدول ƈن تضمن إحاطة جميƲ . فترة التشريدÛ بما في Ƥلك في بلدان المنشƈ Ɖو بلدان اللجوƈ ƅو البلدان التي فرņوا إليها
داد ووضƲ المعلومات المتعلقة بهǇƤ العملية في متناول الجميÛƲ بما في Ƥلك في األشƢاƫ المعنيين بƌجراƅات عملية مطالبات االستر

  .بلدان المنشƈ Ɖو بلدان اللجوƈ ƅو البلدان التي فرņوا إليها
ČĎ-Đ   تلف المناطق المتضررة التي يقيم فيهاƢلمعالجة مطالبات االسترداد في م ƒومكات Ʀمراك ƅإنشا Ǎإل Ǎن تسعƈ ي للدولƸينب

وتيسيراŷ للوƬول إلǉ Ǎؤالƅ المتضررين علƈ ǍوسƲ نطاق ممكنÛ ينبƸي إتاحة إمكانية إرسال مطالبات . البات المحتملونƬƈحاƒ المط
وينبƸي ƈن تنưر الدول ƈيضاŷ في إنشاƅ وحدات متنقلة لضمان الوƬول . االسترداد بالبريد ƈو بالوكالة إلǍ جانƒ المطالبة الشƬƢية

  .ملينإلǍ كافة Ƭƈحاƒ المطالبات المحت
ČĎ-đ   حق ÛجرونƉبمن فيهم المست Ûو جميعهاƈ و الممتلكاتƈ و األراضيƈ ن يكون لمستعملي المساكنƈ ن تضمنƈ ي للدولƸينب

  .المشاركة في عملية مطالبات االستردادÛ بما في Ƥلك عن طريق تقديم مطالبات استرداد جماعية
ČĎ-Ē  استمارات مطالبة استرداد تكون بس Ʋن تضƈ ي للدولƸات ينبƸو اللƈ ةƸن تتيحها باللƈو Ûيطة ويسهل فهمها واستعمالها

كما ينبƸي توفير مساعدين ƈكƻاƅ لمساعدة األشƢاƫ علǍ ملƅ ما ƽد يلƦم من استمارات وتقديمهاÛ . األساسية للƻئات المتضررة
  .وينبƸي توفير ǇƤǉ المساعدة بƬورة تراعي العمر والƻروق بين الجنسين

ČĎ-ē  تب Ǎي عندما ال يتسنƸينب Ûسم بها عملية المطالبةƁالتعقيدات التي تت ƒبسب ŷكافيا ŷسيط استمارات مطالبات االسترداد تبسيطا
 Ûروق بين الجنسينƻمراعاة العمر وال Ʋقة ومƙالمطالبات المحتملين في جو من ال ƒحاƬƈ لمقابلة ƅاƻكƈ ŷاƬاƢشƈ فưن توƈ للدول

  .ارات المطالبات بالنيابة عنهمبƸية الحƬول علǍ المعلومات الƦǘمة وملƅ استم
ČĎ-Ĕ  منية واضحة لتقديم مطالبات االستردادƦ ن تحدد فترةƈ ي للدولƸن . ينبƈو Ʋنطاق واس Ǎالمعلومات عل ǇƤǉ ي نشرƸوينب

تكون الƻترة طويلة بما يكƻي لضمان حƬول جميƲ المتضررين علǍ فرƬة مناسبة ǕيداƱ مطالبات االستردادÛ مƲ مراعاة عدد 
 ƒحاƬƈ المتاحة ƫرƻوال Ûونطاق التشريد Ûول عليهاƬالمعلومات والح Ʋواجههم في جمŽد تƽ عوبات التيƬوال Ûالمطالبات المحتملين

  .للƻئات المحرومة واألشƢاƫ الضعƻاƅ لǘستƻادة من ǇƤǉ العمليةÛ والوضƲ السياسي في البلد ƈو المكان األƬلي
ČĎ-Čċ  ة لƬاƢ ل إتاحة مساعدةƻن تكƈ ي للدولƸلضمان عدم حرمانهم من إمكانية ينب Ûينƽل األميين والمعوƙم Ûمن يحتاجون إليها

  .االستƻادة من عملية مطالبة االسترداد
ČĎ -ČČ  كهǘمƈ تقديم مطالبة السترداد Ǎإل Ǎمن يسع Ǎإل Ûمكنƈ إن ŷمجانا Ûانونية مناسبةƽ ل تقديم مساعدةƻن تكƈ ي للدولƸينب .

Û علƈ Ǎن تستوفي معايير مناسبة من )وطنية كانت ƈم دولية(ن مƬادر حكومية ƈو Ʒير حكومية ويمكن تقديم المساعدة القانونية م
  .الجودة وعدم التمييƦ واǕنƬاف والحيادÛ حتǍ ال تضرņ بعملية مطالبات االسترداد

ČĎ-Čč  تقديم مطالبة االسترداد ƒبسب ƒو العقاƈ ضطهادǘل ƫƢش ǎƈ ضŊن تضمن عدم تعرƈ ي للدولƸينب.  
Čď-القرارات إ ƤاƢمن التشاور والمشاركة في ات ňدر وافƽ تاحة  
Čď-Č   الوطن ورد المساكن واألراضي Ǎالعودة إل ƛبرام Ƥيƻن تضمن تنƈ ǌرƢي للدول والجهات الدولية والوطنية المعنية األƸينب

  .والممتلكات بقدرź وافň من التشاور والمشاركة مƲ األشƢاƫ والƻئات والجماعات المتضررة



 

 ١٠٥

Čď-č  ليين يƬوالسكان األ ƅيل النساƙل تمƻن تكƈ ÛǌرƢللدول والجهات الدولية والوطنية المعنية األ ƫوƬƢوجه ال Ǎي علƸنب
 Ûالقرارات المتعلقة باالسترداد ƤاƢوإشراكهم في عمليات ات ŷمناسبا ŷǘيƙال تمƻين واألطƽية والمسنين والمعوƽرية والعرƬليات العنƽواأل

وينبƸي إيƅǘ اǉتمام Ƣاƫ الحتياجات األشƢاƫ الضعƻاÛƅ . المناسبة لهم لتمكينهم من المشاركة بƻعاليةوإتاحة السبل والمعلومات 
 ÛحوبينƬير المƷ الƻويهم واألطƤ لون عنƬƻال المنƻواألط Ûتي يتولين رعاية األسرةǘالوحيدات ال ƅوالنسا Ûبمن فيهم المسنون

 .والمعوƽون
  

ČĐ-ت ومستندات المساكن واألراضيǘوالممتلكات سج   
ČĐ-Č   م المناسبةưا من النǉيرƷ وƈ راضƷوطنية متعددة األ ǎعقار ƞم مسưن ƅو إعادة إنشاƈ ƅإنشا Ǎإل Ǎن تسعƈ ي للدولƸينب

لتسجيل حقوق السكن واألراضي والملكية كعنƬر ƈساسي في ǎƈ برنامƛ من برامƛ الردÛ مƲ مراعاة حقوق الǘجئين والمشردين في 
  .ǇƤǉ العملية

ČĐ-č  و الحق في يƈ و عرفي يتعلق بالملكية المشروعةƈ ǎو إدارƈ ضائيƽ و شبهƈ ضائيƽ حكم ǎƈ ن يكونƈ ن تضمنƈ ي للدولƸنب
ƈو الممتلكات مشƻوعاŷ بتدابير تضمن تسجيل المسكن ƈو األرض ƈو الممتلكات المعنية ƈو تحديد نطاƽها علǍ نحوź /السكن ƈو األراضي و

وينبƸي ƈن تمتƙل ǇƤǉ القرارات للقانون الدولي لحقوق اǕنسان وƽانون الǘجئين الدولي والقانون . يكƻل الضمان القانوني للحياƦة
Ʀبما فيها الحق في الحماية من التميي ÛلةƬات الƤ نساني الدولي والمعاييرǕا.  

ČĐ-Ď  مة التسجيل المعمول بها تسجل وưنƈ نƈ Ûƅتضاƽعند اال Ûن تضمنƈ ي للدولƸو تعترف بما للج/ينبƈ ماعات التقليدية والسكان
  .األƬليين من حقوق في حياƦة األراضي الجماعية

ČĐ-ď   اعاتƦøات النƽوƈ مة التسجيل القائمة فيưنƈ فǘن تضمن عدم إتƈ المسؤولة ǌرƢو المؤسسات األƈ ي للدول والسلطاتƸينب
الممتلكات ƈن تتضمن حمايتها في الموƲƽ نƻسه ويمكن لتدابير منƲ إتǘف سجǘت المساكن واألراضي و. ƈو فترات ما بعد النƦøاعات

. وينبƸيÛ إƤا نŽقلت السجǘتÛ إرجاعها في ƈسرƱ وƽت ممكن بعد وƽف االشتباكات. ƈو نقلها مؤƽتاŷ إلǍ مكان Ɔمن ƈو عهدة Ɔمنة
ونقلها ) رƽميةبما في Ƥلك في ƬيƸة (ويجوƈ Ʀيضاŷ للدول وƷيرǉا من السلطات المسؤولة النưر في وضƲ إجراƅات لنسơ السجǘت 

ơالنس ǇƤǉ الةƬƉمون واالعتراف بƉبشكل م.  
ČĐ-Đ   مما źơبنس Ûطلبه Ǎعل ńƅبنا Ûو وكيلهƈ مطالبة ما ƒاحƬ ويدƦو المؤسسات المسؤولة تƈ ا من السلطاتǉيرƷي للدول وƸينب

ير مƙل ǇƤǉ األدلة المستندية مجاناŷ وينبƸي توف. ƈو دعمها/ƽد يكون في حوƦتها من ƈدلة مستندية يقتضيها تقديم المطالبة باالسترداد و
ǎƦرسم رم ƅو لقاƈ.  

ČĐ-đ   المعلومات Ʋجم Ǎإل Ǎن تسعƈ و المشردينƈ جئينǘالمسؤولة عن تسجيل ال ǌرƢو المؤسسات األƈ ي للدول والسلطاتƸينب
األƬلي لǘجƈ Ǝو المشردÛ الƦǘمة لتيسير عملية الردÛ مŷǘƙ عن طريق تضمين استمارة التسجيل ƈسئلة تتعلق بمكان ووضƲ المسكن 

وينبƸي التماǇƤǉ Ƨ المعلومات في كل مرة تŽجمƲ فيها معلومات من الǘجئين . ƈو ƈرضه ƈو ممتلكاته ƈو مكان إƽامته المعتاد
  . والمشردينÛ بما فيها وƽت الƻرار

ČĐ-Ē  دلة مستندية كافية فيما يتعلق باƈ ال توجد Ƙفي حاالت التشريد الجماعي حي Ûللدول Ʀن يجوƈ Ûو حقوق الملكيةƈ ةƦلحيا
تƻترض افتراضاŷ جاƦماŷ بƉن األشƢاƫ الƤين يƻرون من ديارǉم ƙƈناƅ فترة تتƬف بالعنف ƈو الكوارƽ Ƙد فعلوا Ƥلك ألسباƒ تتعلق 

لقضائية وفي ǇƤǉ الحاالتÛ يجوƦ للسلطات اǕدارية وا. بالعنف ƈو الكوارƘ ويحق لهم بالتالي استرداد مساكنهم وƈراضيهم وممتلكاتهم
  .ƈن تعمل بشكل مستقل علǍ إƙبات الوƽائƲ المتƬلة بمطالبات االسترداد Ʒير الموƙقة

ČĐ-ē   وƈ ÛǇكراǕت باņتم Ûنقل لملكيتها ǎƈ بما فيها Ûو ممتلكاتƈ źراضƈ وƈ مساكن ƫƢمعاملة ت ǎƈ حةƬال تعترف بƈ ي للدولƸينب
 .Ʒير مباشرÛ علǍ نحو يتنافǍ مƲ المعايير الدولية لحقوق اǕنسانبǎƉ شكل من ƈشكال القسر ƈو اǕرƷامÛ سواƅ بشكل مباشر ƈو 

  
Čđ-ير المالكينƷ م منǉرين وسواſجƉحقوق المست   
Čđ-Č   وƈ لينƷم من الشاǉيرƷل المساكن االجتماعية وƸحقوق ش ƒحاƬƈجرين وƉن حقوق المستƈ ن تضمنƈ ي للدولƸينب

وينبƸي للدول ƈن تكƻلÛ إلǍƬƽƈ Ǎ حد . حǍư باالعتراف في إطار برامƛ الردالمستعملين الشرعيين للمساكن واألراضي والممتلكات ت
 .ممكنÛ عودة ƈولئك األشƢاƫ إلǍ مساكنهم وƈراضيهم وممتلكاتهم واسترجاعها علƷ Ǎرار Ʒيرǉم ممن يملكون حقوق ملكية رسمية

  
ČĒ-انويونƙلون الƷالشا   
ČĒ-Č  انويين منƙلين الƷن تضمن حماية الشاƈ ي للدولƸينبƱير المشروƷ ǎو القسرƈ يƻعتبر .  الطرد التعسŽوفي الحاالت التي ت

فيها عمليات الطرد القسرǎ للشاƷلين الƙانويين مبررة وال مƻر منها ألƷراض رد المساكن ƈو األراضي ƈو الممتلكاتÛ تضمن الدول 
Ʒبما يضمن للشا ÛǇنسان ومعاييرǕتشمل إتاحة التقيد في تلك العمليات بالقانون الدولي لحقوق ا Ûات عادلةƅانويين إجراƙلين ال

  .الƻرƬة لهم للتشاور الحقيقي ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتوفير سبل انتƬاف ƽانونية لهمÛ بما في Ƥلك فرƫ الجبر القانوني
ČĒ-č  انويين بحقوق المالكينƙلين الƷات العادلة الممنوحة للشاƅجراǕتضر ضمانات ا Ɓالƈ ن تضمنƈ ي للدولƸجرين ينبƉوالمست 

الشرعيين وƷيرǉم من Ƭƈحاƒ الحقوق الشرعيين في استرجاƱ مساكنهم وƈراضيهم وممتلكاتهم علǍ نحو عادلą وفي الوƽت 
ƒالمناس.  



 

 ١٠٦

ČĒ-Ď   تدابير إيجابية ƤƢن تتƈ Ûر منهاƻانويين مبررة وال مƙلين الƷفي الحاالت التي تكون فيها عمليات طرد الشا Ûي للدولƸينب
ين الƙانويينÛ الƤين ال سبيل لديهم لشƸل ǎƈ سكن الئق ƢƆر Ʒير الǎƤ يشƸلونه حالياÛŷ من التشرد وƷيرǇ من انتهاكات لحماية الشاƷل

ƈو ƈراض بديلةÛ ولو مؤƽتة لهمÛ /وينبƸي للدول ƈن تتعهد بتحديد ǉوية ƈولئك الشاƷلين وبتوفير مساكن و. الحق في السكن الǘئق
بيد ƈن Ʒياƒ مƙل ǇƤǉ البدائل . والممتلكات الƢاƬة بالǘجئين والمشردين في الوƽت المناسƒبƸية تيسير رد المساكن واألراضي 

ينبƸي ƈال يؤدǎ إلǍ تƉجيل Ʒير ضرورǎ لتنƻيƤ وإنƻاƤ القرارات الƬادرة عن الهيئات المعنية فيما يتعلق برد المساكن واألراضي 
  .والممتلكات

ČĒ-ď  ƙلون الƷفي الحاالت التي يقوم فيها الشا Ʀيجو Ûة بحسن نيةƙالƙ طرافƈ Ǎالمساكن واألراضي والممتلكات إل Ʋانويون ببي
بيد ƈن فưاعة التشريد الكامن وراƤ ƅلك ƽد تستتبƲ استنباط عدم . للدول النưر في وضƆ Ʋليات لتعويض األطراف الƙالƙة المتضررة

 .تعلق بالممتلكات المƤكورة في ǇƤǉ الحاالتمشروعية شراƅ ممتلكات مهجورةÛ مما يستبعد وجود مƬالƞ حسنة النية فيما ي
  

Čē-التدابير التشريعية   
Čē-Č   ساسي منƈ رƬراضيهم وممتلكاتهم كعنƈجئين والمشردين في استرداد مساكنهم وǘن تضمن االعتراف بحق الƈ ي للدولƸينب

تلكات بجميƲ الوسائل التشريعية الƦǘمةÛ وينبƸي للدول ƈن تضمن الحق في استرداد المساكن واألراضي والمم. عناƬر سيادة القانون
وينبƸي للدول ƈن تضƲ إطاراƽ ŷانونياŷ . بما فيها اعتماد القوانين ƈو اللوائƈ ƞو الممارسات Ƥات الƬلة ƈو تعديلها ƈو إǘƬحها ƈو إلƸاؤǉا
  .راضي والممتلكاتواضحاŷ ومتسقاÛŷ وعند االƽتضاƅ موŁحņداŷ في ƽانون واحدÛ لحماية الحق في استرداد المساكن واأل

Čē-č  و ƫاƢاألش Ʋجمي Ɲلة تحدد بوضوƬات الƤ القوانين Ʋن جميƈ لƻن تكƈ ي للدولƸئات المتضررة التي يحق لها /ينبƻو الƈ
وينبƸي كƤلك االعتراف بƬƉحاƒ المطالبات الƻرعيينƽ . Ûانوناŷ استرداد مساكنها وƈراضيها وممتلكاتهاÛ وال سيما الǘجئون والمشردون

هم ƈفراد العائلة المقيمون عندما حƬل التشرد واألƦواƚ والشركاƅ والمłعالون والورƙة الشرعيون وƷيرǉم ممن ينبƸي بمن في
  .إعطاؤǉم الحق في المطالبة علƽ Ǎدم المساواة مƬƈ Ʋحاƒ المطالبات األساسيين

Čē-Ď  ن تكون التشريعات الوطنية المتعلقة برد المساكن واألراƈ لƻن تكƈ ي للدولƸلك ينبƤوك ÛŷلياƢضي والممتلكات منسجمة دا
متوافقة مƲ االتƻاƽات السابق وجودǉا في Ƥǉا الشƉنÛ مƙل اتƻاƽات السلم واتƻاƽات العودة الطوعية إلǍ الوطنÛ ما دامت تلك االتƻاƽات 

 .معايير Ƥات الƬلةنƻسها تتوافق مƲ القانون الدولي لحقوق اǕنسان وƽانون الǘجئين الدولي والقانون اǕنساني الدولي وال
  

ČĔ-يةƦية والتمييƻر القوانين التعسưح   
ČĔ-Č   وانين التقادمƽل وƦوانين التناƽ ال سيما Ûكǘوانين تضر بعملية رد األمƽ ǎƈ و تطبيقƈ عن اعتماد Ʋن تمتنƈ ي للدولƸينب

  .التعسƻية ƈو التمييƦية ƈو المجحƻة
ČĔ-č  بطال القواǕ طوات فوريةƢ ƤƢن تتƈ ي للدولƸينب Ǎية علƦار تمييƙƆ لك القوانين التي لهاƤوك Ûيةƻو التعسƈ ةƻنين المجح

التمتƲ بحق استرداد المساكن واألراضي والممتلكاتÛ وƈن تضمن سبل انتƬاف للمتضررين دون وجه حق من تطبيق ǇƤǉ القوانين 
  .في الماضي

ČĔ-Ď   السياسات الوطنية المتعلقة بالحق في Ʋن جميƈ ن تضمنƈ ي للدولƸل بشكل ينبƻاسترداد المساكن واألراضي والممتلكات تك
ƅالسوا Ǎالقانون والممارسة عل ǎعيدƬ Ǎوفي المساواة عل Ʀتاة في الحماية من التمييƻة والƈتام حقوق المر. 

  
čċ-القرارات واألحكام المتعلقة بالرد Ƥاƻإن   
čċ-Č  ال Ƥاƻنƌد إليها بŁعهłن وكاالت عامة محددة يōن تعيƈ ي للدولƸقرارات واألحكام المتعلقة برد المساكن واألراضي والممتلكاتينب.  
čċ-č   ŷانوناƽ مةŁƦن تكون السلطات المحلية والوطنية ملƈ Ûمن الوسائل المناسبة ǇيرƷبواسطة القانون و Ûلƻن تكƈ ي للدولƸينب

اتÛ وبتطبيق ǇƤǉ القرارات واألحكام بمراعاة القرارات واألحكام الƬادرة عن الهيئات المعنية برد المساكن واألراضي والممتلك
  .وإنƻاǉƤا

čċ-Ď   القرارات واألحكام المتعلقة برد المساكن واألراضي Ƥاƻلة إنƽن تعتمد تدابير محددة للحيلولة دون عرƈ ي للدولƸينب
 برامƛ الردÛ وينبƸي وينبƸي التحقيق التام في حاالت تهديد ƈو االعتداƅ علǍ الموƻưين والوكاالت المسؤولة عن تنƻيƤ. والممتلكات

  .المقاضاة علƤ Ǎلك
čċ-ď  و المهجورةƈ عليها ƱŁƦالمساكن واألراضي والممتلكات المتنا ƒو نهƈ تدمير Ʋن تعتمد تدابير محددة لمنƈ ي للدولƸينب .

Żات لجرد محتويات المساكن واألراضي والممتلكات المطالƅإجرا Ʋن تضƈ ي للدولƸينب Ûƒطر التدمير والنهƢل ŷǘا في إطار وتقليǉōدŁبر ƒ
  .برامƛ رد المساكن واألراضي والممتلكات

čċ-Đ   همƽبحقو ǌرƢانويين واألطراف المعنية األƙلين الƷتوعية الشا Ǎمية عامة تهدف إلǘت إعǘن تقوم بحمƈ ي للدولƸينب
راضي والممتلكاتÛ بما في Ƥلك االمتناƱ والنتائƛ القانونية المترتبة علǍ عدم االمتƙال للقرارات واألحكام المتعلقة برد المساكن واأل

 .عن إƅǘƢ المساكن ƈو األراضي ƈو الممتلكات طوعاÛŷ وتƢريبها ƈو نهبها ƈو كǉǘما
  

čČ-التعويض   



 

 ١٠٧

čČ-Č  من عملية االسترداد ƈƦال يتج ƅƦوفعال كج źتعويض تام Ǎول علƬجئين والمشردين الحǘال Ʋد يكون التعويض . يحق لجميƽو
ŷو عينياƈ ŷو . نقدياƈ ŷعمليا ŷراƤدم حل التعويض إال عندما يكون حل الرد متعƢستłال يƈ Ûالعدالة التعويضية ƈلمبد ŷاالƙامت Ûوتضمن الدول

عندما يرضǍ الطرف المتضرر عن علم وطواعية بالتعويض بدالŷ من االستردادƈ Ûو عندما تكون شروط التسوية السلمية المتƻاوض 
  .والتعويضعليها تنƫ علǍ الجمƲ بين الرد 

čČ-č  و األرض وƈ وبالتحديد عندما يكون المسكن Ûنائيةƙإال في حاالت است ŷعمليا ŷراƤال يعتبر الرد متعƈ و /تضمن الدول عادةƈ
وحتǍ في ǇƤǉ الưروفÛ ينبƸي ƈن يłتاƝ . الممتلكات مدمرة ƈو عندما ال يعود لها وجودÛ وفق ما تقررǇ محكمة محايدة مستقلة

وفي بعض الحاالتƽ Ûد . ƈو الممتلكات Ƣيار التƬليƈ ƞو إعادة البناƅ عندما يكون Ƥلك ممكناŷ/سكن ƈو األرض ولƬاحƒ الحق في الم
ƒاف والعدالة التعويضية األنسƬبين التعويض والرد سبيل االنت Ʋيكون الجم. 

  
 Ƨالساد Ʊرƻمات الدولية-الưبما فيه المن Ûالدولي Ʋدور المجتم   

čč-الدول Ʋي مسؤولية المجتم  
čč-Č   لك الحق فيƤوك Ûوحماية الحق في استرداد المساكن واألراضي والممتلكات ƦيƦتع Ǎن يعمل علƈ الدولي Ʋي للمجتمƸينب

  .العودة الطوعية اǑمنة والكريمة
čč-č  بما فيها الدول األ ÛلةƬات الƤ ǌرƢنمائية الدولية والمؤسسات األǕي للمؤسسات والوكاالت المالية والتجارية واƸينب ƅعضا

ƈو المانحة التي يحق لها التƬويت في إطار ǇƤǉ الهيئاتƈ Ûن تراعي حưر التشريد Ʒير المشروƈ Ʊو التشريد التعسƻي كامل 
  . المراعاةÛ وƢاƬةŷ حưر ممارسة عمليات اƅǘƢǕ القسرǎ بموجƽ ƒانون حقوق اǕنسان الدولي والمعايير Ƥات الƬلة

čč-Ď   ن تعملƈ مات الدوليةưي للمنƸالوطنية ينب ƛن تنمية السياسات والبرامƉبرات بشƢن تتبادل معها الƈالحكومات الوطنية و Ʋم
قانون حقوق اǕنسان الدولي وƽانون الǘجئين الدولي المتعلقة برد المساكن واألراضي والممتلكاتÛ وƈن تساعد علǍ ضمان امتƙالها ل

  . للمنưمات الدولية ƈن تدعم رƬد تنƻيƤ البرامƛ والسياسات المƤكورةكما ينبƸي. والقانون اǕنساني الدولي والمعايير Ƥات الƬلة
čč-ď   حكام تتعلق برد المساكن واألراضيƈ ƚضمان إدرا Ǎن تعمل علƈ Ûبما فيها األمم المتحدة Ûمات الدوليةưي للمنƸينب

ت وإƽامة مؤسسات وƆليات وƈطر والممتلكات في اتƻاƽات السلم واتƻاƽات العودة الطوعية إلǍ الوطنÛ بطرق منها وضƲ إجراƅا
  .ƽانونية علǍ الƬعيد الوطني

čč-Đ   منةƆ بيئة Ǎة علưالمحاف Ǎن تساعد علƈ Ûا مجمل المهام المسندة إليهاǉƤيƻفي إطار تن Ûي لعمليات السلم الدوليةƸينب
  .ومستقرة تكƻل نجاƝ تنƻيƤ سياسات وبرامƛ رد المساكن واألراضي والممتلكات وإنƻاǉƤا

čč-đ  Ƹدعم حماية الحق في استرداد المساكن ينب Ûسياق المهام المسندة إليها ƒحس Ûمن عمليات السلم الدولية ƒŻطلłن يƈ ي
وينبƸي ƈن ينưر ƈعضاƅ مجلƧ األمن في إدراƤǉ ƚا الدور . واألراضي والممتلكاتÛ بطرق منها إنƻاƤ األحكام والقرارات المتعلقة بالرد

  .في والية عمليات السلم
čč-Ē  Ƹاضعة ينبƢ يرƷ و ممتلكاتƈ راضيƈ وƈ مساكن ƅو شراƈ و استئجارƈ لƸŻش ǌادƻن تتƈ مات الدولية وعمليات السلمưي للمن

كما ينبƸي للمنưمات الدولية وعمليات السلم ƈن تضمن . ƆنƤاك لسيطرة Ƭاحƒ الحق فيهاÛ وƈن تطلƒ من موƻưيها ƈن يحƤوا حƤوǉŁا
ها ƈو إشرافها ال تعرƽل رد المساكن ƈو األراضي ƈو الممتلكاتÛ سواƅ بƬورة مباشرة ƈم ƈن الهيئات ƈو اǕجراƅات الƢاضعة لسيطرت

 .Ʒير مباشرة
  

 Ʋالساب Ʊرƻسير-الƻالت   
čĎ-سيرƻالت   
čĎ-Č   د من الحقوق المعترف بها فيłحŻنها تƈ Ǎجئين والمشردين علǘال Ǎالمتعلقة برد المساكن والممتلكات إل ƍر المبادŉسƻال ت

 حقوق اǕنسان الدولي وƽانون الǘجئين الدولي والقانون اǕنساني الدولي والمعايير Ƥات الƬلةƈ Ûو تعدلها ƈو تƢل بها إطار ƽانون
  .علǎƈ Ǎ نحو ƢƆرƈ Ûو بالحقوق المتوافقة مƲ تلك القوانين والمعايير المعترف بها بمقتضǍ القانون الوطني

  
- - -  - -  
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 السـلطة االئتـالفـيـة المـؤقـتـة 
  )6رقم  (السـادساألمـر 

 
 الصـادر عن السـلطـة االئتـالفيـة المؤقـتـة 

 
  ةمشروعـبصـورة غير يشغـلونها   ممنمتـلكات العــامةملاإخـالء 

 

األعراف      بناء على السلطات المخولة لي آمدير إداري للسلطة االئتالفية المؤقتة، وعلى القوانين و

المتبعة في حالة الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 

1483) 2003(، 

      واعترافًا بأن أصول وممتلكات حزب البعث العراقي تشـكل أصوًال تعود ملكيتها للدولة،

 لما يقوم به البعض من شغل غير مشروع      وتأآيـدًا على التـزام السلطة االئتالفية المؤقتة بالتصدي

 لممتلـكات العـامة والتصـرف فيها على نحو غير سليم مما يعرض األمن والنظام المدني للخطر، ل

 وعمًال بالنيابة عن الشعب العراقــي، ومن أجل مصلحته، 

 : أعلن هنـا ما يلي

 
 1الجـــــــزء 

 إخـــالء الممتـلكـات

 
فية المؤقتـة اآلن على جميـع الممتلـكات العـامة وعلى جميع تسـيطر السـلطة االئتـال .1

سـوف يتم إخـالء .  الممتـلكـات الكائنة داخـل العراق والتي تعود ملكيـتها سـابقًا لحزب البـعث

 . الممتلكات العامة من األفـراد والمجمـوعات الذين يعتبر تواجدهم فيها تواجد غير مشـروع
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رر قـائد قـوات االئتــالف أو من يعينـــه لينوب عنه ما إذا ألغراض هـذا األمـر، يق .2

 . آان من يشغل أحد الممتلكات العامة يشغله على نحو مشروع أو غير مشروع

  

 2الجـــــــزء 

 جـــرد الممتـلكـات

ئنة داخل يقـوم مـدير المنشـآت التابع للسـلطة االئتـالفية المؤقتـة بجرد للممتلكات العامة وللممتلكات الكا

يتضمن هذا الجرد وصفًا لمواقع تلك الممتلكات . العراق التي تعود ملكيتها سابقًا لحزب البعث

 . ومحتوياتها

 

 3 الجـــــــزء  

 حقوق التـظـلم 

يحق لألفراد أو المجموعات التي يتم إخالؤها من جميــع الممتلـكات العـامة والممتـلكـات الكائنة داخـل 

ويـُرفع .  ملكيتها سـابقًا لحزب البـعث، التظلم من إجراءات اإلخــالء المتخذة ضدهمالعراق التي تعود

التظلم تحريريًا إلى المدير اإلداري أو من يعـينه المدير اإلداري لينوب عنه، ويـُبيـَن فيه ما يدل على 

 الكاملة، أو ما حق المتظلم في شغل الموقع والتواجد فيه، مثل وثيقة شراء العقار بسعر يوازي قيمته

 .   من هـذا األمـر1يثبت أن العقار ال يمكن اعتبـاره خاضعا ألحكام نص الجزء 

 

  4الجــــــزء 

 الدخــول في حيـز التنـفيـذ

 .يدخل هذا األمـر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعـــول اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليـه

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 



CPA/ORD/8 June 2003/06 

 2003/06) حزيران( يونيو 8/أمر/السلطة االئتالفية المؤقتة

 بول بريمير. إل

 المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة



 

 ١١٠

  đملحق 
  

  Ēرƽم التعليق العام 

   باǕكراǇحاالت إƅǘƢ المساكن: الحق في السكن المǘئم 

  
  األمم المتحدة

  ة بالحقوق االƽتƬادية و االجتماعية و الƙقافيةاللجنة المعني
  Ēرƽم التعليق العام 

  ) من العهد)ČČ)Čالمادة (الحق في السكن المǘئم 

  č باǕكراǇحاالت إƅǘƢ المساكن

Č -   مƽفي تعليقها العام ر Ûت اللجنةưالحď )ČĔĔČ( لƻل المسكن تكƸبدرجة من األمن في ش ƫƢكل ش Ʋن يتمتƈ يƸنه ينبƈ Û
وƢلƬŽت إلƈ Ǎن حاالت إƅǘƢ المساكن باǕكراǇ . اية القانونية من إǘƢئه باǕكراǇ ومن المضايقة وƷير Ƥلك من التهديداتله الحم

واللجنةÛ إƤ نưرت في عدد ال بƧƉ به من التقارير المتعلقة بحاالت إƅǘƢ المساكن . تتعارض للوǉلة األولǍ مƲ مقتضيات العهد
 ÛيرةƢفي السنوات األ ǇكراǕبا ƞف يتيƽن في موǑد باتت اƽ Ûام الدول األطرافƦل بالتǘƢǕا ǎنه يجرƈ ت فيهاƈلك حاالت رƤ بما في

Ǖيد من اƦتقديم م Ǎإل Ǎن تسعƈ امات الواردة في العهدلهاƦااللت Ƙالممارسات من حي ǇƤǉ Ǎار المترتبة علƙǑن اƉبش Ɲيضا.  

č -   لةƉن مسƉمن بعيد بƦ Ƥالدولي من Ʋطيرةلقد اعترف المجتمƢ لةƉمس ǇكراǕالمساكن با ƅǘƢي عام . إƻفČĔĒđ مؤتمر ưالح Û
 Ǎإل ƫاƢ تمامǉي توجيه اƸنه ينبƈ ون المستوطنات "األمم المتحدة للمستوطنات البشريةƬ ا كانƤإال إ ǌالة كبرƦعدم القيام بعمليات إ

Û في االستراتيجية العالمية للمƉوǌ حتČĔēē Ǎ وفي عام. )Č("واستǘƬحها ƈمراƷ ŷير ممكنÛ وبشرط توفير ƈماكن سكن Ƣƈرǌ ألǉلها
 المتمƙل في حماية ]للحكومات[بااللتƦام األساسي "Û تم اƽǕرار ÛĎď/ČēČ التي اعتمدتها الجمعية العامة في ƽرارǉا čċċċعام 

 ƅو إلحاق الضرر بها... وتحسين المساكن واألحياƈ اǉمن تدمير ŷبدال"
)č(

ينبƸي حماية الناƧ "نه  čČƈوورد في جدول ƈعمال القرن . 

"بموجƒ القانون من اƅǘƢǕ الưالم من مناƦلهم ƈو ƈراضيهم
)Ď(

 . Ǎسها علƻنƈ دت الحكوماتǉعا Ûعمال الموئلƈ حماية "وفي جدول
جميƲ الناƧ من عمليات اƅǘƢǕ القسرǎ المƢالƻة للقانون وتوفير الحماية القانونية منها وتداركهاÛ مƤƢƈ Ʋ حقوق اǕنسان في 

" في حالة تعƤر تƻادǎ عمليات اÛƅǘƢǕ ضمان توفير حلول بديلة مǘئمة بحسƒ االƽتضاƅ]و[عتبارÜ اال
)ď(

كما بيņنت لجنة حقوق . 

"ممارسة اƅǘƢǕ القسرǎ تشكل انتهاكاŷ جسيماŷ لحقوق اǕنسان"اǕنسان ƈن 
)Đ(

Ʒير ƈنهÛ علǍ الرƷم من ǉƈمية ǇƤǉ البياناتÛ فهي ال . 
مسائل حسماƈ Ûŷال وǉي مسƉلة تحديد الưروف التي تكون فيها حاالت إƅǘƢ المساكن باǕكراǇ مباحة وتحديد تتƬدǕ ǌحدƈ ǌكƙر ال

  .ƈنواƱ الحماية المطلوبة لضمان مراعاة األحكام Ƥات الƬلة من العهد

Ď -  دام عبارةƢإن است"ǇكراǕالمساكن با ƅǘƢإشكاالت" حاالت إ Ǎعل ǎمر ينطوƈ Ûفي بعض الحاالت Ûوǉ .ǇƤالعبارة فه 
  Ʒير ƈن كƙيراŷ من المراƽبين يعتبرون اǕشارة إلǍ . تسعǍ إلǍ التعبير عن مƻهوم التعسف والƽǘانونية

  
øøøøøøøøøøøøøøøøø  

  .E/1998/22الوƙيقة المرفق الرابƲ بوارد في   *  

"ǇكراǕالمساكن با ƅǘƢرون عبارة " حاالت إƢƆ بونƽبينما انتقد مرا Ûŷير"حشواƷ ƅǘƢǕن "  القانوني للمساكنحاالت اƈ ترضƻألنها ت
ŷلك دوماƤليست ك ÛكيدƉبالت Ûوالحالة Ûحكام العهدƈ Ʋق مƻسكان ويتǕلة يوفر حماية وافية للحق في اƬا الƤ ن . القانونƈ كما ارتئي

 اƢتار المجتمƲ وƽد. طǘقÛ حيƘ إنها ال تشير إلǎƈ Ǎ إطار ƽانوني علǍ اƤǕاتيةǉي ƈكƙر " حاالت اƷ ƅǘƢǕير المنƻƬة"عبارة 
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 Ǎشارة إلǕا ÛنسانǕة في سياق لجنة حقوق اƬاƢو Ûالدولي"ǇكراǕالمساكن با ƅǘƢحاالت إ " Ʋألن جمي ÛǍبالدرجة األول ÛلكƤو
Ʊا النوƤǉ يرة منƙك ƒإن عبارة . البدائل المقترحة بها عيو"ǇكراǕالمساكن با ƅǘƢف " حاالت إņعرŽا التعليق العام تƤǉ دمة فيƢالمست

Ɖسر وبćمن البيوت و/نها نقل األفراد واأل Ûت وضد مشيئتهمƽو مؤƈ بشكل دائم Ûو المجتمعات المحليةƈ/ ÛلونهاƸو األراضي التي يشƈ
Ʒير ƈن حưر . دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونية ƈو Ʒيرǉا مøن ƈنøواƱ الحمايøة ƈو إتاحة إمكانية الحƬول عليها

اǇ ال يسرǎ علǍ حاالت اƅǘƢǕ التي تطبņق باǕكراǇ وفقاŷ ألحكام القانون والعهدين الدوليين الƢاƬين حاالت إƅǘƢ المساكن باǕكر
  .بحقوق اǕنسان

ď -   في البلدان المتقدمة والبلدان ƫاƢاألش Ƨي ممارسة واسعة االنتشار وتمǉ ǇكراǕالمساكن با ƅǘƢإن ممارسة عمليات إ
ƅالسوا Ǎللترابط . النامية عل ŷراưون ǇكراǕالمساكن با ƅǘƢما تكون عمليات إ ŷيراƙفك Ûنسان كافةǕوالتشابك القائمين بين حقوق ا

ǌرƢنسان األǕة بحقوق اƁلƢبالحقوق المدرجة . م ŷراǉاư ŷالǘƢل إƢŽلئن كانت ت ÛǇكراǕالمساكن با ƅǘƢن ممارسة عمليات إƌف Ûوعليه
المدنية والسياسيةÛ مƙل الحق في الحياة وحق الƻرد في األمن علǍ شƬƢه في العهدÛ فهي ƽد تسƻر ƈيضاŷ عن انتهاكات للحقوق 

  .والحق في عدم التدƢل بالƬƢوƬيات واألسرة والبيت والحق في التمتƲ السلمي بالممتلكات

Đ -  ة رئيسية في المناطق الحضرية وƻƬب Ƙنها تحدƈ د يبدوƽ ǇكراǕالمساكن با ƅǘƢن ممارسة عمليات إƈ م منƷالر Ǎعل
كتưة بالسكانÛ فهي تحدƈ Ƙيضاŷ في حاالت نقل السكان باǕكراǇ والتهجير الداƢلي وتƸيير مŁواطن السكان باǕكراǇ في سياق الم

فƻي ǇƤǉ الحاالت جميعهاƽ Ûد يتم اǘƢǕل بالحق في السكن المǘئم وفي . المناƦعات المسلحةÛ والهجرات الجماعية وتنقǘت الǘجئين
. اكن باǕكراÛǇ وƤلك من ǘƢل مجموعة واسعة من األفعال ƈو االمتناƱ عنها التي تŽعǌƦ إلǍ الدول األطرافعدم التعرض ƅǘƢǕ المس

 من العهدď Ûبل وحتǍ في الحاالت التي ƽد يكون من الضرورǎ فيها فرض حدود علƤǉ Ǎا الحقÛ يłطلƒ االلتƦام التام بƉحكام المادة 
ǎƈ االƽتƬادية [المقررة في القانونÛ وإال بمقدار توافق Ƥلك مƲ طبيعة ǇƤǉ الحقوق "بحيƘ ال تكون ƈية حدود مƻروضة إال الحدود 

  ".Û وشريطة ƈن يكون ǉدفها الوحيد تعƦيƦ الرفاǇ في مجتمƲ ديمقراطي]واالجتماعية والƙقافية

đ -  الناجمة عن ƅǘƢǕل حاالت اƙم Ûتكون مرتبطة بالعنف ǇكراǕالمساكن با ƅǘƢمن حاالت إ ŷيراƙعات المسلحة إن كƦالمنا 
  .الدولية والƬراƱ الداƢلي والعنف المجتمعي ƈو اƙǕني

Ē -  باسم التنمية Ƙتحد ǇكراǕبا ƅǘƢǕمن ا ǌرƢƈ مة حاالتƙالحقوق في . و Ǎعة علƦدد مناƬب ƅǘƢǕد تتم عمليات اƽو
 Ʒيرǉا من مشاريƲ توليد الطاƽة الكبيرة األرضƈ Ûو المشاريƲ اǕنمائية ومشاريƲ إƽامة الهياكل األساسيةÛ مƙل بناƅ السدود ƈو

النطاقÛ مƲ تدابير حياƦة األراضي المتƬلة بتحسين المناطق الحضرية ƈو ترميم المساكن ƈو برامƛ تجميل المدن ƈو تهيئة األراضي 
  .للƦراعة ƈو إطǘق العنان للمضاربة في األراضي ƈو إƽامة مباريات رياضية كبرǌ مƙل األلعاƒ األولمبية

ē -  حكام وƈ Ǎتستند إل ǇكراǕالمساكن با ƅǘƢامات الدول األطراف في العهد فيما يتعلق بحاالت إƦن التƌف Ûرǉالجو Ƙمن حي
" جميƲ السبل المناسبة" تŽلƦم الدول باستƢدام č-ČوعلǍ وجه الƬƢوÛƫ فƌن المادة . Û مقترنة بƉحكام ƢƈرƤ ǌات ƬلةČČ -Čالمادة 

 Ʒ č -Čير ƈنهÛ نưراŷ لطبيعة ممارسة عمليات إƅǘƢ المساكن باǕكراÛǇ فƌن اǕشارة في المادة .في سبيل تعƦيƦ الحق في سكن مǘئم
وال بد للدولة . إلǍ التمتƲ التدريجي بالحقوق بناƅ علǍ الموارد المتاحةǉ Ûي إشارة ال تكون Ƥات Ƭلة بالموضوƱ إال في حاالت نادرة

كن باǕكراǇ وƈن تكƻل تطبيق ƈحكام القانون علǍ موƻưيها ƈو علƈ Ǎطراف ƙالƙة نƻسها من ƈن تمتنƲ عن القيام بعمليات إƅǘƢ المسا
 من العهد ČĒ-Čوعǘوة علƤ ǍلكÛ فƌن Ƥǉا النهƛ تعǇƦƦ المادة . ) ƈعĎǇǘعلǍ النحو المشروƝ في الƻقرة (تمارǇƤǉ Ƨ العمليات 

ǘƢǕل الحق في عدم اņكمŽالتي ت Ûبالحقوق المدنية والسياسية ƫاƢدون حماية وافيةالدولي ال ǇكراǕبا ƅ . المادة تعترف بجملة ǇƤفه
ويǘحƈ ưŁن التƦام الدولة في . في بيته" علǍ نحو تعسƻي ƈو Ʒير ƽانونيÛ لتدƢل"ƈمورÛ منها حق اǕنسان في الحماية من التعرض 

  .ضمان احترام Ƥǉا الحق ليƧ مشروطاŷ باعتبارات متƬلة بمواردǉا المتاحة

Ĕ -   إن المادةč -Čدام  منƢالسبل المناسبة" العهد تقتضي من الدول األطراف است Ʋجمي" Ûبما فيها اعتماد تدابير تشريعية Û
 ƈن ǇƤǉ التدابير ƽد ال تكون الƦمة في )Ď)ČĔĔċقها العام يومƈ Ʋن اللجنة ƽد بيņنت في تعل. لتعƦيƦ جميƲ الحقوق التي يحميها العهد

شريعات تحưر عمليات إƅǘƢ المساكن باǕكراǉ Ǉو ƈساƧ جوǉرǎ يجƈ ƒن يقوم ما يتعلق بجميƲ الحقوقÛ فمن الواضƈ ƞن سن ت
 توفر لشاƷلي المساكن واألراضي ƈكبøر ƽدر ممكن من )ƈ(وينبƸي ƈن يشمل Ƥǉا التشريƲ تدابير . عليه ǎƈ نưام حمايøøة فعøøøال

دƽيقة للưروف التي ƽد تجرǎ في ưلها عمليات  يكون الƸرض منها المراƽبة ال)ƚ( تتƻق مƈ Ʋحكام العهدÛ و)ƒ(الضمان لشƸلهاÛ و
ƅǘƢǕمامها. اƈ لينƅاضعين لسلطة الدولة والمساƢين الƻưالمو Ʋجمي Ǎعل Ʋن ينطبق التشريƈ ƒكما يج . ŷراưفن ÛلكƤ Ǎوة علǘوع

ƒ علǍ الدول األطراف لǘتجاǇ السائد بشكل متƦايد في بعض الدول نحو التقليل كƙيراŷ من مسؤوليات الحكومات في ƽطاƱ اǕسكانÛ يج
 ǇƤǉ Ǎعل ƅتضاƽعند اال Ûبةƽوللمعا ÛǇكراǕبا ƅǘƢǕا من التدابير وافية للحيلولة دون عمليات اǉيرƷل جعل التدابير التشريعية وƻن تكƈ

ف لƤلك ينبƸي للدول األطرا. العمليات التي يقوم بها ƈفراد بƻƬتهم الشƬƢية ƈو تقوم بها ǉيئات دون تقديم ضمانات مناسبة
استعراض التشريعات والسياسات Ƥات الƬلة كيما تضمن توافقها مƲ االلتƦامات الناشئة عن الحق في السكن المǘئمÛ كما ينبƸي لها 

  .إلƸاƈ ƅو تعديل ƈية تشريعات ƈو سياسات تكون متعارضة مƲ متطلبات العهد
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Čċ-  Ǖليات اƽلية واألƬاأل ƒوالمسنين والشعو ƒال والشباƻواألط ƅإن النسا Ûفراد وجماعاتƈ من ƅاƻوسائر الضع ÛاǉيرƷنية وƙ
ǇكراǕبا ƅǘƢǕمن ممارسة ا Ǝير متكافƷ بشكل ŷيعانون جميعا . Ʀالتميي ǌلمد ŷراưن ƫاƢ ات بوجهƻئات كافة ضعيƻفي ال ƅوالنسا

 ƈو حقوق حياƦة )كية البيوتبما فيها مل(القانوني وƷيرǇ من ƈشكال التمييƦ التي كƙيرا ما تمارƧ ضدǉن فيما يتعلق بحقوق الملكية 
ǌوƉم ǘبحن بƬłة الجنسية عندما يƅساǕألفعال العنف وا ƫاƢ لتعرضهن بوجه ŷراưون ÛǌوƉو المƈ الممتلكات . Ʀحكام عدم التمييƈ إن

ƢاƤ  من العهد تƻرض علǍ الحكومات التƦاماŷ إضافياŷ بƉن تكƻلÛ في حال حدوƘ عمليات إÛƅǘƢ اتĎ وč-čالتي تتضمنها المادتان 
Ʀشكال التمييƈ شكل من ǎƈ Ǎلك علƤ ƅتدابير مناسبة لضمان عدم انطوا.  

ČČ-  Ǖا Ʋو األمر في حالة االستمرار في عدم دفǉ كما ÛƅǘƢǕناك ما يبرر بعض حاالت اǉ د يكونƽ و إلحاق ضرر وبينماƈ يجار
رǎ اƅǘƢǕ علǍ النحو الǎƤ يجيǇƦ القانون الǎƤ بالممتلكات المستƉجرة دون سبƒ وجيهÛ يتحتم علǍ السلطات المعنية ƈن تكƻل ƈن يج

  .يكون متƻقاŷ مƈ Ʋحكام العهدÛ وƈن تكون جميƲ سبل االنتƬاف والتعويضات القانونية متاحة للمتضررين

Čč-  واعد العهدƽ Ʋم ŷيضاƈ تتعارض Ûها تدابير عقابيةƻƬبو ÛلƦوتدمير المنا ǇكراǕبا ƅǘƢǕتحيط اللجنة . إن عمليات ا ÛلكƤوك
 فيما يتعلق بحưر تهجير السكان ČĔĒĒ والبروتوكولين الملحقين بهما لعام ČĔďĔلماŷ بااللتƦامات الواردة في اتƻاƽيتي جنيف لعام ع

ǇكراǕبا ƅǘƢǕامات بممارسة اƦااللت ǇƤǉ لةƬ Ƙمن حي ÛةƬاƢالمدنيين وتدمير الممتلكات ال.  

ČĎ-  ǘƢية عمليات إƉبل القيام بƽ Ûل الدول األطرافƻوتك Ʋن يتم استكشاف جميƈ Ûة ما يتعلق منها بجماعات كبيرةƬاƢو Ûƅ
البدائل المجدية بالتشاور مƲ المتضررينÛ بƸية الحيلولة دون ضرورة استƢدام القوةƈ Ûو علǍ األƽلÛ بƸية التقليل من ǇƤǉ الضرورة 

وعلǍ الدول األطراف ƈيضا ƈن تكƻل . ر اƅǘƢǕوينبƸي توفير سبل االنتƬاف ƈو اǕجراƅات القانونية للمتƙƉرين بƉوام. إلƈ ǍدنǍ حد
ومن الجدير . لǔفراد المعنيين كافةŷ الحقŻ في التعويض الكافي عن ƈية ممتلكات تتƙƉر من جراƤ ƅلكÛ شƬƢية كانت ƈم عقارية

 الدول األطراف ƈن  من العهد الدولي الƢاƫ بالحقوق المدنية والسياسيةÛ التي تقتضي منč -ĎباǕشارة في Ƥǉا الƬدد إلǍ المادة 
السلطات المƢتƬة بƌنƻاƤ األحكام الƬادرة لƬالƞ "لǔشƢاƫ الƤين انتŽهكت حقوƽهم وبƉن تكƻل ƽيام " سبيل فعال للتưلم"تكƻل توفير 
  ".المتưلمين

Čď-  حكامǔيق لƽال الدƙاالمت Ʋم ƅǘƢǕا اƤǉ ǎن يجرƈ يƸفينب ÛǇما يبرر ƅǘƢǖن لƈ لة من وفي الحاالت التي يعتبر فيهاƬات الƤ 
ƒالعامة المراعية للمعقولية والتناس ƍللمباد ŷنسان ووفقاǕن . القانون الدولي لحقوق اƉا الشƤǉ في ƫاƢ بوجه ƒومن المناس

 من العهد الدولي الƢاƫ بالحقوق المدنية ČĒ للجنة المعنية بحقوق اǕنسان المتعلق بالمادة ČđاǕشارة إلǍ التعليق العام 
والحưت اللجنة ƈن القانون ينبƸي ƈن ". في الحاالت التي ينƫ عليها القانون"ي ال تجيƦ التدƢل في بيت ǎƈ شƫƢ إال والسياسيةÛ الت

كما ". موافقاŷ ألحكام العهد ومراميه وǉƈدافه وƈن يكونÛ في جميƲ الحاالتÛ معقوالŷ بالنسبة للưروف المعيņنة التي يحدƘ فيها"يكون 
  ".دد التشريƤ Ʋو الƬلة بالتƬƻيل الưروف المحددة التي يجوƦ السماƝ فيها بهƤا التدƢليجƈ ƒن يح"بيņنت اللجنة ƈنه 

ČĐ-   نها مناسبةƈ إال Ûنسان كافةǕرية من حقوق اǉجو ƒي جوانǉ ات القانونيةƅجراǕواعد اƽجرائية المناسبة وǕإن الحماية ا
سƉلة يتم فيها التƤرƱ مباشرة بعدد كبير من الحقوق المعترف بوجه Ƣاƫ فيما يتعلق بمسƉلة مƙل عمليات اƅǘƢǕ باǕكراÛǇ وǉي م

وترǌ اللجنة ƈن سبل الحماية اǕجرائية التي ينبƸي تطبيقها فيما يتعلق . بها في كǘ العهدين الدوليين الƢاƬين بحقوق اǕنسان
عار المتضررين كافة بشكل واف ومناسƒ  إش)ƒ( إتاحة فرƬة للتشاور الحقيقي مƲ المتضررينÜ )ƈ(: بعمليات اƅǘƢǕ باǕكراǇ تشمل
 ÜƅǘƢǖبل الموعد المقرر لƽ)ƚ( وƈ دام األرضƢرض البديل المقرر استƸبال Ûƅتضاƽوعند اال Ûالمقترحة ƅǘƢǕبعمليات ا ŷحاطة علماǕا 

 Üƒت المناسƽالمتضررين في الو Ʋالمعلومات لجمي ǇƤǉ Ɲن تتاƈ Ǎعل Ûجلهƈ ين حكومي)د(المسكن منƻưلين  حضور موƙو ممƈ ين
 ÜƧة عندما يتعلق األمر بجماعات من الناƬاƢو ÛƅǘƢǕا ƅناƙƈ عنهم)ǉ ) ين يتولونƤال ƫاƢاألش Ʋلهوية جمي ƞحيƬالتعيين ال 

 ÜƅǘƢǕو(القيام بعملية ا( Ǎما لم يوافق المتضررون عل Ûالليل ƅناƙƈ وƈ ƫاƢ األحوال الجوية بشكل ƅعند سو ƅǘƢǕعدم القيام با 
ÜلكƤ يرƷ )Ʀ( Üاف القانونيةƬر سبل االنتøتوفي )Ɲ( لمưجل التƈ لمن يكونون بحاجة إليها من ÛمكانǕعند ا Ûتوفير المعونة القانونية 

  .لدǌ المحاكم

Čđ-  نسانوǕمن حقوق ا ǌرƢƈ و تعرضهم النتهاك حقوقƈ عن تشريد األفراد ƅǘƢǕر عمليات اƻال تسƈ يƸينب . Ʀوفي حال عج
احتياجاتهم بƉنƻسهمÛ علǍ الدولة الطرف ƈن تتƤƢ كل التدابير المناسبةÛ بǍƬƽƉ ما ǉو متاƝ لها من مواردÛ المتضررين عن تلبية 

  .لضمان توفير مسكن بديل مǘئم لهمƈ Ûو إعادة توطينهم ƈو إتاحة ƈراض منتجة لهمÛ حسƒ الحالة

ČĒ-  راضي وƈ تمولها وكاالت دولية في Ǎإنمائية شت Ʋمة مشاريƙ نƈ تعي اللجنة ƅǘƢرت عن عمليات إƻسƈ دƽ الدول األطراف
ǇكراǕالتعليق العام . با Ǎإل ÛنƉا الشƤǉ وتشير اللجنة فيč )ČĔĔċ( نهƈ Ǎعل Ûمورƈ في جملة Ûƫين ǎƤي للوكاالت الدولية " الƸينب

ضد األفراد ƈو علǍ تعƦيƈ Ʀو توطيد التمييƈ ... Ʀن تتجنÛƒ علǍ نحو دƽيقÛ المشاركة في مشاريƲ تنطوÛǎ علǍ سبيل المƙال 
الجماعات بما يتناƽض مƈ Ʋحكام العهدƈ Ûو تنطوǎ علǍ عمليات إجƈ ƅǘو تشريد واسعة النطاق لǔشƢاƫ دون توفير كل ƈشكال 

وينبƸي بƤل كل جهد ممكن في كل مرحلة من ǎƈ مشروƱ إنمائي لكƻالة المراعاة الواجبة للحقوق . الحماية والتعويض المناسبة لهم

"دالواردة في العه
)đ(

.  
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Čē-   نƉتوجيهية بش ƍد اعتمدت مبادƽ ÛǎادƬتƽمة التعاون والتنمية في الميدان االưل البنك الدولي ومنƙم Ûإن بعض المؤسسات
وكƙيرا ما تكون . ƈو إعادة التوطين بƸية الحد من نطاق عمليات اƅǘƢǕ باǕكراǇ والتقليل من المعاناة البشرية المتƬلة بها/التهجير و
إن المراعاة التامة . سات مرافقة للمشاريƲ اǕنمائية الكبيرةÛ مƙل بناƅ السدود وƷيرǉا من المشاريƲ الكبرǌ لتوليد الطاƽةǇƤǉ الممار

 ƒو من جانƈ سهاƻنƈ الوكاالت ƒمن جان ƅسوا Ûǎمر ضرورƈ يǉ Ûامات الواردة في العهدƦالتي تجسد االلت Ûالتوجيهية ƍالمباد ǇƤله
في حين ƈن التنمية تŽيŁسņر "وتشير اللجنة في Ƥǉا الشƉن إلǍ البيان الوارد في إعǘن وبرنامƛ عمل فيينا بƉن . الدول األطراف في العهد

ŷنسان المعترف بها دولياǕمن حقوق ا ƫريعة لتبرير االنتقاƤ ǇƤاƢات Ʀن انعدام التنمية ال يجوƌف ÛنسانǕحقوق ا Ʋبجمي Ʋالتمت "
  .)ČċالجƅƦ األولÛ الƻقرة (

ČĔ-  ŷالمعلومات المتعلقة وفقا Ǎمن الدول األطراف تقديم شت Ǎيرج ÛƵǘبǕفيما يتعلق با Ûالتوجيهية التي اعتمدتها اللجنة ƍللمباد 
عدد األشƢاƫ الƤين تم إǘƢؤǉم في Ʒضون السنوات  ")ƈ(: مباشرة بممارسة عمليات اƅǘƢǕ باǕكراÛǇ ومنها معلومات عما يلي

Ƥال ƫاƢيرة وعدد األشƢاأل ƧمƢالƅǘƢǕمن ا Ʊنو ǎƈ وƈ يƻالتعس ƅǘƢǕانونية من اƽ بحماية ŷون حالياưين ال يح" Û)ƒ("  Ʋالتشري
ƅǘƢǕل المسكن وفي الحماية من اƸجرين في ضمان شƉالمتعلق بحقوق المست" Û)ƚ("  شكالƈ شكل من ǎƈ رưيح ǎƤال Ʋالتشري

ƅǘƢǕا"
)Ē(

.  

čċ-   نƉتقديم معلومات بش Ǎمن ت"كما يرج ƤƢتłما ي Ʋتحسين المناطق الحضرية ومشاري ƛمنها برام Ûجملة حاالت ƅناƙƈ دابير
األلعاƒ األوليمبية وƷيرǉا من المباريات الرياضية والمعارض (إعادة التنمية والنهوض بالمواƲƽ واǕعداد للمناسبات الدولية 

ن اƈ ƅǘƢǕو تكƻل إعادة اǕسكان بالرضا المتبادلÛ  وحمǘت تجميل المدنÛ وما إليهاÛ التي تكƻل الحماية م)والمؤتمراتÛ وما إلƤ Ǎلك

"من كل من يعيشون في المواƲƽ المتƙƉرة ƈو بالقرƒ منها
)ē(

بيد ƈنه لم تقم سوǌ بضƲ دول ƈطراف بƌدراƚ المعلومات المطلوبة في . 
  .علوماتلƤلك ترƒƷ اللجنة في التشديد علǍ األǉمية التي تعلقها علǍ تلقي ǇƤǉ الم. تقاريرǉا إلǍ اللجنة

čČ-  Ɲير متاƷ من المعلومات Ʊا النوƤǉ نƈ نت بعض الدول األطرافņئم . وبيǘد الحق في السكن المƬن رƈ Ǎوتشير اللجنة إل
وǉي ترجو من جميƲ . رƬداŷ فعاالÛŷ سواƅ من جانƒ الحكومة المعنية ƈو من جانƒ اللجنةÛ يتعƁƤر في حال عدم جمƲ البيانات المناسبة

  .تحرƫ علǍ جمƲ البيانات الƦǘمة وإدراجها فيما تقدمه من تقارير بموجƈ ƒحكام العهدالدول األطراف ƈن 



 

 ١١٤

  :الحواشي
Č.   لøر الموئøøøøتقري :             Ûانكوفرøف Ûشريةøستوطنات البøدة للمøم المتحøؤتمر األمøمĎČ  ارøيƈ /   ايوøم- ČČ  رانøيƦه   / حøيونيČĔĒđ 

)A/CONF.70/15( ƅية باƬالتو Ûانيƙل الƬƻال Û- ē قرة جيمƻال Û`č`.  
č. إضافة ت Ûعمال دورتها الحادية عشرةƈ قرير لجنة المستوطنات البشرية عن)A/43/8/Add.1( قرةƻال ÛČĎ .  
Ď.                  Ûانيروøج ǎو دøري Ûةøة والتنميøي بالبيئøدة المعنøر مؤتمر األمم المتحøøتقريĎ - Čď  رانøيƦه   / حøيونيČĔĔč    لد األولøøøالمج Û

))A/CONF.151/26/Rev.1 (vol.I (ƈ جدول Ûانيƙق الøالمرف Û عمال القرنčČ لƬƻال ÛĒ-Ĕ)ƒ.(  
ď.        Ûاني (تقرير مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشريةƙالموئل ال) (A/CONF.165/14(         رةøقƻال Ûلøعمال الموئƈ جدول Ûانيƙالمرفق ال Û

ďċ)ن .(  
Đ.  نسانǕرار لجنة حقوق اƽČĔĔĎ/ĒĒ قرةƻال ÛČ.  
đ. E/1990/23 قرتانƻال ÛƘالƙالمرفق ال Ûđو ē)د.(  
Ē. E/C.12/1990/8, Annex IV.  
ē. سهƻن Ʋالمرج. 

 
 



 

 ١١٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شبكة حقوق األرض والسكن

ƛالشرق األوسط وشمال إفريقيا برام 
 

فاع عن الحقوق استنادا على الخبرة الطويلة للتحالƻ الدولي للموئل في الد
األصيلة لǖرض والسكن في فلسطين فƎن شبكة حقوق األرض والسكن 

خاصة للسكان بمنطقة الشرق األوسط وشمال تلبي حالياŹ االحتياجات ال
إفريقيا من خالل اقتراƟ الحلول التي ترتكƨ على إعمال الحقوق في 
المناطق التي تشهد صراعات حول المسكن سواƇ على المستوى المحلي أو 

شبكة حقوق األرض –ويوفر موقع التحالƻ الدولي للموئل. اإلقليمي
قاعدة بيانات مفصلة ) org.mena-hic.www(والسكن على اإلنترنت 

تشتمل على مصادر فريدة باللƺة العربية لحقوق السكن والحقوق 
  . االقتصادية واالجتماعية والƛقافية

  
هذا ویعمل برنامج الشرق األوسط وشمال إفریقيا على تنمية ثقافة الحقوق 

 بالمنطقة، وتحقق شبكة حقوق األرض االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
والسكن هذا المطلب من خالل تهيئة المناخ لمجتمعات الشرق األوسط 
وشمال أفریقيا والمدافعين عن حقوق السكن لتطویر مهاراتهم العملية وذلك 
سعيًا إلى مزید من التكامل والتضامن اإلقليمي وآذا مع الحرآات الشعبية 

من جهود الشبكة، برنامج الشرق األوسط تتض. بمختلف المناطق األخرى
وشمال إفریقيا المساهمة في تطبيق الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية 
بالمنطقة، الحوار حول العولمة وإتاحة الفرصة للوصول إلى المنتدیات 

هي الهيئات (والمحافل الدولية وآذلك األجهزة التعاقدیة في األمم المتحدة 
 ).ة اتفاقيات حقوق اإلنسانالمعنية بمراقب
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  شøبøøكة حøقøøوق األرض و السøكøن
  

يعانى اكƛر من مليار شخƭ في أنحاƇ العالم من مشكلة سوƇ المƋوى أو عدم وجود مƋوǐ لهم على اإلطالق Ü كما 
يتم إخالƇ عشرات الماليين من مناƨلهم و أراضيهم بسبƔ الحروÜ Ɣ التمييÜ ƨ مشروعات التنمية Ü خفض حجم 

  و هم جميعا في أمس الحاجة للتضامن  . التحرر االقتصادǐ و الخصخصةالخدمات االجتماعية Ü سياسات 
  

 عضو يعملون في ٤٥٠التحالƻ الدولي للموئل هو حركة دولية مستقلة ƹير هادفة للربح تتكون من اكƛر من 
يتكون األعضاƇ من منظمات ƹير حكومية Ü منظمات مجتمعية Ü هيئات بحƛية و . مجال المستوطنات البشرية 

 دولة في الشمال و الجنوÜƔ يكرسون جميعا أنفسهم من ٨٠ديميةÜ منظمات المجتمع المدنيÜ و أشخاƭ من أكا
  :و تتم إدارة أنشطة التحالƻ من خالل الهياكل التالية . اجل التعاون إلعمال الحق في السكن المالئم للجميع 

  شبكة حقوق األرض و السكن  
  لجنة الموئل و البيئة 
  مƋوىشبكة المرأة و ال 
  مجموعة العمل لتمويل السكن و تعبئة الموارد 
  مجموعة العمل لǘنتاج االجتماعي 

   
  ǉƈداف شبكة حقوق األرض والسكن 

يتشارǁ أعضاƇ شبكة حقوق األرض والسكن مع التحالƻ الدولي للموئل في مجموعة من األهداƻ تشكل و تربط 
اضل من اجل توفير السكن و تƋمينǊ و تحسين ظروƻ التƨام شبكة حقوق األرض و السكن نحو المجتمعات التي تن

و تسعى شبكة حقوق األرض و السكن إلى الدفاع عنÜ االعتراÜƻ حماية و التطبيق الكامل . السكن الخاصة بها 
  : لحق كل فرد في كل مكان في الحصول على مكان ƈمن يحيا فيǊ في سالم و كرامة و ذلǁ من خالل

  لمستوطنات البشرية و احتياجاتها على المستوى العالمي تشجيع الوعي العام  بمشاكل ا 
التعاون مع كيانات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة لتطوير ومراقبة معايير الحق في السكن المالئم  

  باإلضافة إلى إيضاƟ التƨامات الدول الخاصة باحترام و حماية و ترويƝ و إعمال الحق
  حماية حقوق عديمي المƋوى و الفقراƇ و الذين يعانون من وجود سكن ƹير مالئم 
التمسǁ بالحماية القانونية للحق في السكن المالئم كخطوة أولى لدعم المجتمعات التي تسعى إلى إيجاد  

   حلول للمشكالت السكنية بما في ذلǁ اإلنتاج االجتماعي و الوسائل العملية األخرى إلعمال هذا الحق
توفير قاعدة مشتركة للمجتمعات عبر الشبكة لتكوين و االشتراǁ في استراتيجيات حل المشكالت من خالل  

  الحركات االجتماعية و المنظمات ƹير الحكومية العاملة في مجال المستوطنات البشرية 
 الدفاع عنهم و تمƛيلهم في المنتديات الدولية  

  
  : ات عضوية شبكة حقوق واألرض و السكن ما يلي و من اجل تحقيق تلǁ األهداÜ ƻتشمل خدم

  بناƇ تعاون محلي و إقليمي و دولي بين األعضاƇ لتكوين حمالت فعالة و مؤƛرة للحق في السكن 
  تطوير الموارد البشرية و التعليم و التدريƔ على حقوق اإلنسان 
  تنمية مهارات و فرƭ  التمƛيل الذاتي 
  األبحاƚ و المنشورات  
   خبرات األعضاƇ و االستراتيجيات و افضل الممارسات تبادل و توƨيع 
  الدفاع عن الضحايا بالنيابة عنهم 
  تطوير األدوات و التقنيات للمراقبة الفعالة للحق في السكن  
  التحركات العاجلة ضد اإلخالƇ القسرǐ و االنتهاكات األخرى 

   
  : التحالف الدولي للموئل-ض و السكنللحƬول علǍ مƦيد من المعلومات و لǘنضمام لعضوية شبكة حقوق األر

    التحالف الدولي للموئلorg.mena-hic.wwwشبكة حقوق األرض و السكن  
org.hlrn.www  



 




