
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من دون اتباع اإلجراءات القانونية وإعادة اإلعمار لمصادرة ممتلكات السكان  السوريةتستعد الحكومة 

تروج . سيخلق القانون، الذي 2018لعام  10قانون الملكية الجديد، القانون رقم  بموجبأو التعويض الواجبة 

 إلى ديارهم.نازحين عقبة رئيسية أمام عودة ال، للتنظيم العمرانيون كقانلحكومة له ا

 

 

بإنشاء يقضي بالسماح الذي ، نيسان/أبريل 2في  2018لعام  10القانون رقم  ت الحكومة السوريةصدرأ

  عادة اإلعمار.إل، مخصصة في جميع أنحاء سوريا مناطق تنظيمية

ن تُعي   تعيين المناطق. بدل ذلك،ل ازمني أو جدوال، منطقة تنظيميةك ةطقالمن تصنيفلال يحدد القانون معايير 

، ما منطقة إعادة إعمارالقاضي بمرسوم الأسبوع من صدور  خاللمرسوم. وفق  مناطق تنظيميةالمناطق ك

المنطقة. تلك في العاملة الحكومية العقارية من الهيئات العقارات لسلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب اعلى 

 .السلطات المحليةتلقيها طلب من ا يوم 45قوائم في غضون التقديم هيئات على ال

 إثبات لتقديم يوما 30 لديهمسيكون وبذلك، هؤالء  بالغإ فسيتم القائمة، فيالمنطقة  مالكي ممتلكات تظهر لم إذا

أو المدينة إلى البلدة أو الناحية العقار تعود ملكية يتم تعويضهم وسلن ، بذلكفي حال عدم قيامهم  .الملكية

https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/syria


سيحصلون على  ،المنطقة التنظيميةعقار في امتالكهم ما يثبت إظهار المالكين  . في حالفيها العقار الواقع

 .نطقةفي الم حصص

 إعادة من األرباح من حصة على والحصول بأسمائهم مقسمال تسجيل( 1 :3خيارا من منح المساهمون يُ 

على . قسممال إعمار( إنشاء شركة مساهمين لالستثمار و3أو  ؛مزاد علني ضمن حصصهم( بيع 2 ؛إلعمارا

ين الذين على المساهم ،خيار واحد. إضافة إلى ذلكاالتفاق على  المنطقة التنظيميةقسم في مفي ن المساهمي

 سوري. قانون أيخرق عدم  يريدون إنشاء شركة أو االستثمار في المقسم

ستقدم السلطات المحلية تعويضا يعادل  .المغادرة المناطق هذه في قيمم شخص كل على ،القانون بموجب

 السكن في الحق لديهم الذين نوالمستأجر. بديلللحصول على سكن  للمستأجرين غير المؤهلين عامين إيجار

 يوضح ال. بدل إيجار سنويسنوات، وإلى ذلك الحين، سيُمنحون  4يتم إسكانهم فيه في غضون س البديل

 .حدد هذايُ سن للحصول على سكن بديل أو كيف والمؤهلهم القانون من 

 

 

 

إلى السلطات  اتعقارامتالكهم لل تثبت يوما لتقديم وثائق 30مدة  المناطق التنظيميةفي العقارات أصحاب لدى 

السلطات  أماميوما  30، يمكن للمقيمين أو المالكين رفع دعوى في غضون هافي حال عدم توفرالمحلية. 

عدد أسهمهم أدلة أخرى. يمكنهم القيام بذلك من خالل اإلشارة إلى موقع العقار، حدوده،  باالستناد إلىالمحلية 

أو ُرفعت المدعي رفعها دعاوى قضائية معلومات عن أي وأي  اري أو سكني(،)تج ، النوع القانوني للعقارفيه

 . عليه

على  .عوضا عنهتقدم ه القانوني الأو وكيل ئهأقربالبعض ، يمكن بنفسه تقديم ادعاءعندما يتعذر على المالك 

معترف بهم الوكالء العلى  األقارب إثبات أن المالكين ال يمكنهم تقديم االدعاء بأنفسهم. باإلضافة إلى ذلك،

من أحد األجهزة األمنية  ةريح أمنياتصقبل مالكي العقار والحصول على أن يكونوا معينين من قانونا 

 إثبات عالقتهم بالمالك.رب األقا ، كما على السورية

المنطقة أو المدينة في بلدة أو الناحية يوما، تعود الملكية إلى ال 30خالل االدعاء  أومطالبة الالمالك  مدلم يقإذا 

 .القرارحق الطعن في  القانونلم يوفر وال يتم تعويض المالك.  ،التنظيمية

 

 

 

كبيرة إلساءة ية إمكان، الذي تعمل فيهالمقترنة بالسياق السياسي ، المتطلبات اإلجرائية في القانونتخلق 

كما  مناطق كانت تحت سيطرة الجماعات المناهضة للحكومة.قاطني والمعاملة التمييزية لنازحي والتوظيف 

مسجلة  كانتفقط من األراضي  بالمئة 50دُمرت العديد من سجالت األراضي السورية خالل النزاع، و

  قبل الحرب.حتى رسميا 

 عقاراتهم لمصادرةمن مناطق تعتبر معادية للحكومة، أكثر عرضة الفارون النازحون، ال سيما سيكون 

إلى  والجأأو  مليون سوري 11أكثر من نزح وفقا لوكالة األمم المتحدة لالجئين، . 10بموجب القانون رقم 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria%23_ga=2.121803147.1033051857.1524998959-922749591.1521466401


لتقديم قاراتهم من العودة إلى عون ُكثر سوري وننازح بداية الصراع السوري. لن يتمكنمنذ دول مضيفة 

مطالبة القانوني لتقديم وكيل قريب أو توكيل لالمحددة يوما  30ستكون مدة أنفسهم. في الوقت نفسه، بمطالبة ال

لمجلس ا"بحسب  ةاألساسيوثائق التعريف من الالجئين إلى  بالمئة 70يفتقر لكثيرين. فترة قصيرة عنه نيابة بال

  طلب إثبات ملكية ولتعيين وكيل معترف به قانونا. هذه الوثائق ضرورية لتقديم  ."النرويجي لالجئين

 آخر تدبيرأي التعويض أو  ينص القانون علىثلث المساكن في سوريا. ال  دُمر ،2017 تموز/يوليوبحلول 

 ممتلكاتهم. من تدمرت ل

هؤالء  المفقودين. بممتلكات المطالبة النزاع أثناء قسرا اختفوا الذين اآلالف علىسيكون من المستحيل 

بأنفسهم أو تعيين وكيل معترف به قانونا. كما أن أقاربهم، األشخاص لم يتمكنوا من تقديم طلبات إثبات الملكية 

ال يستطيع المالكون تقديم الطلب بأنفسهم. باإلضافة إلى لن يستطيعوا أن يظهروا لماذا في عديد من الحاالت، 

 عقارال أن وبما ،الشخصوفاة  إلثبات الالزمة المستنداتيمتلكون قد ال رهن االحتجاز  ذلك، أقارب األشخاص

 فلن يستطيعوا تقديم طلب إلثبات الملكية. ،مملوكا للشخص المفقود زالي ال

 سيشكل وجوده مكان يعرف ال الذي أو المسافر العقار لمالك محلي لوكيل األمني التصريح شرط أن كما

بالتقدم  للحكومة المناهضة الجماعات عليها تسيطر كانت التي المناطق سكان يرغب أن المستبعد من. حاجزا

معاملة األجهزة وثقت "هيومن رايتس ووتش"  أن سبق. ذلك أو التمكن من يأمن تصريح علىلحصول ل

، كاالعتقال التعسفي لجماعات المناهضة للحكومةإلى ااألمنية السيئة للغاية لألفراد المشتبه في انتمائهم 

 والتعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء.

 

 

 إلجراء عمليات هدم واسعة النطاق وإخالء المبانيالتنظيم العمراني استخدمت السلطات السورية سابقا . ال

 .السكانتهجير و الممتلكات على واالستيالء

 7قت هيومن رايتس ووتش ، وث  2013ونوفمبر/تشرين الثاني  2012في دمشق وحماة، بين يوليو/تموز 

عمليات انتهكت . التنظيم العمرانيلحكومة السورية تحت ستار نفذتها ا النطاق يتعمليات هدم وإجالء واسع

معاقبة إلى  أنها تهدف ابدلم تخدم أي غرض عسكري ضروري وكونها قوانين الحرب،  الهدم واإلخالء

 أذى غير متناسب للمدنيين.بتسبب تالمدنيين، أو 

يهدف  .قاطنيهاتهجير و الممتلكات على لالستيالء 2012لسنة  66المرسوم كما استخدمت الحكومة السورية 

في منطقتين في محافظة  العشوائية" مخالفاتمناطق السكن العشوائي وال إعادة إعمارإلى "رسميا المرسوم 

تي سيطرت الالستهداف وطرد سكان المناطق استخدم ذكروا أن المرسوم قد إال أن محللين وصحفيين  دمشق.

عويض أو سكن واجبة أو تدون إجراءات قانونية من الممتلكات،  وتدمير عليها الجماعات المعارضة للحكومة

 بديل.

الستيالء على أصول وممتلكات وزارة المالية من ا 2012 لسنة 63المرسوم التشريعي رقم ك ن مكما 

قانون قدم يإلى الحكومة السورية.  ونقل ملكيتها 2012ة اإلرهاب لعام األشخاص الخاضعين لقانون مكافح
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م بشكل غير عادل شريحة كبيرة من السكان لإلرهاب،  فضفاضاا تفسير 2012مكافحة اإلرهاب لعام  ويجر  

 .إجراءات قانونية أو محاكمة عادلةفي أي حق  منحهم دون

هما لم يتلقيا أي قاال إن. القرارتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى شخصين صودرت ممتلكاتهما بموجب 

إلى  هماقريب أحدتقدم عندما تتح لهما فرصة المثول أمام المحكمة أو الطعن في القرار. إشعارات ولم 

لسلطات الستعادة الممتلكات المصادرة، طلبت الجهات األمنية المسؤولة عن المنطقة التي فيها هذه الممتلكات ا

 . مالحقة القضائيةالتخلي عنها أو مواجهة ال

 

 

قانون  10، إن القانون رقم والبيئةولي، مدير الشؤون العقارية في وزارة اإلدارة المحلية قعصام ال. قال 

 والمراكز التحتية والبنى العامة المرافق إنشاء إلى الحاجة حدودإال في  ،تنظيم عمراني وال يؤثر على الملكية

وال يقدم الملكية يؤثر في الواقع على حقوق القانون . إال أن المحليين السكان بالنتيجة تخدم التي اإلدارية

ال يملكون  ومصادرة أمالك من لمالكينابحق  اإلخالء القسريحد صل ويإجراءات محاكمة أو تعويض، 

 .حقوق ملكية معترف بها

العهد "هيئة المكلفة بتفسير ال. وجدت خاضع للحماية المالئمبموجب القانون الدولي، حق السكان في السكن 

أن هذا يجب أن يشمل ضمانات الحماية القانونية  "الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

حاليا  التي ال يشملها ،من اإلخالء القسري. على وجه الخصوص، فإنه يحدد اإلجراءات القانونية الواجبة

متوقع لجميع  و)ب( إشعار كاف   ؛)أ( فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين، ومنها 10ن رقم القانو

 وغيرها. ( توفير سبل االنتصاف القانونية؛ جاألشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر لإلخالء؛ )

والذي وفقا للقانون ال يوقف الحق في الطعن فضال عن في القانون، المنصوص عليه يوما  30فترة ال تتوافق 

 المرتبطين بالجماعات المناهضة للحكومةلالجئين الواضحة قدرة التنفيذ اإلخالء، مع هذه المتطلبات. عدم 

 على تقديم مطالبهم يعني عدم حدوث تشاور حقيقي.

لميثاق االحق في الملكية. ينص " الميثاق العربي لحقوق اإلنسان"و "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"يضمن 

كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو  )األموال(مصادرة "العربي على أنه ال يجوز في أي حال من األحوال 

باستثناء وجدت المحاكم الدولية أن الحق في الملكية والممتلكات يحمي حقوق الملكية التقليدية  ".غير قانونية

 الموثقة عن طريق ملكية األراضي الرسمية والتسجيل.منازل وأراض، ومن غير الموثقة تلك 

، النازحينمبادئ متفق عليها على نطاق واسع وتحكم حقوق الملكية لالجئين ووهي ، "مبادئ بينهيرو"تشمل 

تحمي هذه الحالة. باإلضافة إلى الحق في السكن المالئم، على عددا من تدابير الحماية اإلضافية التي تنطبق 

الحقوق  من التمييز وتقتضي أال يكون التشريع الذي يشمل السكن واألرض ورد   الالجئين والنازحين المبادئ

ه يتحرم الالجئ أو النازح من ملكيتسم بالشفافية واالتساق. عندما يُ أن و ،ا بحكم الواقع أو بحكم القانونيتمييز

 هيئة مستقلة ومحايدة. الستردادها منادعاء بصورة غير قانونية أو تعسفية، يحق له تقديم 
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 عقبة كبيرة أمام العودة. قال قسم كبير من الالجئين الذين شملهم استطالع 10يخلق القانون رقم سنعم. كما 

  .دون منزل أو ممتلكات للعودة إليهاعودتهم من نه من غير المرجح إ "الدولي كارنيغي للسالممؤسسة "

يتس ووتش أنه ومن رايه مثال، ،66أو  63بعض السكان الذين صودرت ممتلكاتهم بموجب المرسوم أخبر 

تقتصر مصادرة الممتلكات على الممتلكات السكنية لم نتيجة لذلك. في هذه الحاالت، عودتهم من غير المحتمل 

 كسب العيش.لهؤالء األفراد صيدلية، مما قلل من فرص كالتجارية، الممتلكات شملت بل 

وقانون مكافحة  63الممتلكات النتماءات سياسية متصورة، بموجب المرسوم  فيهاصودرت في الحاالت التي 

أن مفادها ، تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش، ممن إلى أصحاب األمالكرسالة قوية وجه ذلك  اإلرهاب،

سيواجهون خطرا كبيرا من االضطهاد أو االعتقال التعسفي أو سوء قد توقعوا أنهم وا. غير مرحب بهعودتهم 

 جهزة األمنية العاملة في المنطقة. معاملة من قبل األال

 

 

 

روسيا وإيران، تشجيع الحكومة على إلغاء القوانين اإلشكالية التي تشكل كعلى حلفاء الحكومة السورية، 

 .2012وقانون مكافحة اإلرهاب لعام  66، والمرسوم 10العودة، بما في ذلك القانون رقم أمام عقبات 

إلى الحكومة السورية، التي تتمتع بسلطة منح عقود إعادة ي ضاملكية األرإلحالة  يوفر القانون إطارا رسميا

  المناطق التنظيمية.  في حصصشكل على  تعويضهملشركات أو المستثمرين ولاإلعمار والتطوير 

التأكد من  ،الحكومة تستعيدها التي المناطق في العاملة اإلنسانية والوكاالت والمستثمرين المانحة الدول على

. معينة معايير تلبي المناطق هذه فيوتأهيل األبنية  بناء إعادة إلى تهدف التي لبرامجل تقدمها أموال أي أن

أو  ،حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات انتهاكفي  تساهم ال أموالهم أن يتأكدوا أن عليهم

 الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.

https://carnegie-mec.org/2018/04/16/unheard-voices-what-syrian-refugees-need-to-return-home-pub-76050/

