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وهو وضع يزيد من تعقيده حقيقة أن العديد من السورين ال يمتلكون 
اع. ومنذ � � والممتلكات ح�� قبل بداية ال��

أوراق رسمية للسكن, األرا��
� فقدت الكث�� من الوثائق الموجودة, تم تعديلها وتزويرها, او ذلك الح��

�
رت. وبالمثل قد تكون الممتلكات أو أصحابها غ�� موجودين �� ت��

وح, السجن أو فقدان الحياة, لذلك قد ال � المجتمع المستهدف نتيجة ال��
� و الممتلكات.

تتوفر أدلة مقيدة تثبت ملكية السكن, األرا��

وإدراكا منها لهذه التحديات، تهدف المبادئ التوجيهية الخاصة ببذل 
� مجال المأوى ع�� الحدود

الحرص الواجب إ� دعم الجهات الفاعلة ��
من أجل:

تعریف

خلفیة وأھداف ھذه المبادئ التوجیھیة

ھذه المبادئ التوجیھیة ھي احصائیة لمجموعة المأوى العالمیة / المواد غیر 
الغذائیة "حقوق األرض والمالجئ: معاییر الحرص الواجب" (2013) إلی 

السیاق التشغیلي لمجموعة المأوى علی الحدود السوریة التركیة. والھدف من 

/

مبادئ الحرص الواجب ھو دعم الجھات الفاعلة في المأوى لضمان حمایة 
حقوق المساكن واألراضي والممتلكات إلى أقصى حد ممكن طوال دورة 

برنامج المأوى.  لكل من المستفیدین من المأوى وأصحاب األراضي  
الملكیة في شمال سوریا كما تضمن عملیة االلتزام بالحرص الواجب 

المساءلة أمام المستفیدین والمانحین.

ھذه اإلحصائیة نتیجة تقییم میداني أجرتھ المنظمة الدولیة للھجرة مع 
مجموعة العمل التقني 1 التابعة لمجموعة المأوى / المواد غیر الغذائیة على 

الحدود بین تركیا وسوریا في كانون األول / دیسمبر2016  .

/

تشكر مجموعة العمل التقني ومجموعة المواد غیر الغذائیة والمأوى جمیع 
الشركاء الذین ساھموا بإنجاز ھذا الوثیقة بفضل رؤیتھم البرنامجیة، 

وباألخص المنظمة الدولیة للھجرة لصیاغة الوثائق, المجلس النرویجي 
للطوارئ لتعاونھم والمنظمات األخرى التي شاركت في مجموعة العمل 
التقني: المنظمة الدولیة للرؤیة العالمیة، إغاثة سوریا ، غیراس النھضة، 
البنفسج، تكافل الشام، خدمات اإلغاثة الكاثولوكیة، أبناء الحرب، كادر  
فكل، فیلق الرحمة، وكالة التعاون التقني والتنمیة، كیر، الھالل األحمر 

القطري، غوال، القلب الكبیر، والمجتمعات العالمیة )مقر مجموعة العمل 
التقني(، مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، ضباط أمن محكمة 

الوالیات المتحدة، و بناء.

تشمل حقوق اإلسكان واألراضي وحقوق الملكیة كامل نطاق الحقوق في 
السكن واألراضي والممتلكات التي یعترف بھا وفقا للدستور أو القوانین 

العرفیة أو بصورة غیر رسمیة؛ سواء في المساكن العامة أو الخاصة، أو 
األراضي و الممتلكات. وتتضمن:

،  •
، •

•

الحق في السكن الالئق
 الحق في الحصول على الموارد الطبیعیة

 الحق في ضمان الملكیة والحمایة من اإلخالء القسري.
• الحق في عدم التمییز في الحصول على السكن واألراضي وحقوق 

الملكیة.

ماذا یعني تطبیق معیار الحرص الواجب في برامج المأوى؟

الحرص الواجب ھي عملیة البحث والتحلیل والرصد لضمان حمایة حقوق 
السكن واألراضي والملكیة طوال دورة برنامج المأوى. ویتطلب ذلك تركیزا 

مزدوجا: (1 لتحدید والحصول على موافقة أصحاب األراضي والممتلكات 
المستخدمة لتدخالت المأوى قبل أي تدخل، و 2 (توفیر أكبر قدر من ضمان 

الملكیة للمستفیدین في السیاق المحدد.  ویكفل نھج الحرص الواجب أیضا 
مراعاة الفئات الضعیفة، وال سیما النساء حیث یتم توفیر دعم خاص لھم.  إن 

الفشل في إجراء الحرص الواجب ال یقتصر فقط على المخاطرة الكبیرة  
النتھاكات حقوق السكن واألراضي والممتلكات وانتھاك المبادئ اإلنسانیة، بل 

. یمكن أن یؤدي أیضا إلى تعطیل مسار التدخالت في المأوى  بأكملھا

إن الوضع األمني المتقلب في الشمال السوري یجعل من الصعب للغایة 
التحقق قانونیا من حق الملكیة لإلسكان واألراضي،

•  تحقیق قدر كبیر من الیقین القانوني بشأن اإلسكان، واألرض، وحقوق 
الملكیة، مع مراعاة قیود الوصول والموارد 

•   الحد، قدر المستطاع من المخاطروالنزاعات على الملكیة التي یتسبب 
دود. بھا برنامج المأوى عبر الح

•  ضمان استخدام مساعدات المانحین بطریقة تحمي الحقوق وتلتزم 
بمبادئ عدم اإلضرار.

النطاق والبنیة

ھذه المبادئ التوجیھیة معدة إلی جمیع الجھات الفاعلة المشاركة في مجال
توفیر المأوى عبر الحدود من ترکیا، وھي أیضا ذات صلة بجمیع التدخالت 

األخرى التي تخص قضایا اإلسکان واألراضي والممتلکات. 
علی سبیل المثال: تنسیق المخیمات وإدارتھا، واإلمداد بالماء واإلصحاح (

والنھوض بالنظافة). وتركز المبادئ التوجیھیة على األنواع التالیة من 
وى:تدخالت  المأ

 .1بناء المأوى، الذي یغطي كال من المأوى المؤقت (عمر بین 3-1 
سنوات( وتدخالت البناء الدائمة.

2. إصالحات المأوى (السكن الخاص)
3 - إصالحات المأوى (المراكز الجماعیة)

4 -إعادة تأھیل المباني غیر المكتملة (المباني الخاصة 
والعامة)

5. دعم العوائل في اإلیجار.

ویتضمن القسم األول قائمة باالعتبارات العامة التي ینبغي أخذھا بالحسبان 
وى. في جمیع برامج المأ

یوفر القسم الثاني توجیھات خطوة بخطوة حسب نوع التدخل في المأوى، 
ل الذي ینظم حول مرحلة التنفیذ: 1) اإلستعداد والتخطیط، 2) قب

التنفیذ، 3) أثناء التنفیذ و 4) التقییم، بما في ذلك قوائم المراحل الرئیسیة 
. العامة

یعرض القسم الثالث الخطوات المحددة التي یتعین اتخاذھا من خالل نوع 
وى. التدخل في المأ

یقدم القسم الرابع توجیھات عندما ال تسمح القیود الشرعیة بتطبیق 
تعلیمات اإللتزام بالحرص الواجب، أو یقدم محاذیر محددة تجاه تنفیذ 

التدخل المخطط للمأ وى.

یرد في المرفق األول والمرفق الثاني معلومات أساسیة عن الدینامیكیات 
الرئیسیة لإلسكان واألراضي والممتلكات في سوریة قبل عام 2011، وعن 
القضایا الرئیسیة المتعلقة باإلسكان واألراضي والملكیة الناجمة عن النزاع.

والوقت.
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مراحل التنفیذ

القسم الثاني

المتطلبات الخاصة بالمرحلة
� مرحلة التنفيذ، تنطبق ع� أي

إرشادات يجب مراعاتها ��
نوع من أنواع المأوى

القسم األول

العامة المتطلبات 
إرشادات يجب مراعاتها عند تنفيذ أي نوع من أنواع 

�� جميع مراحل التنفيذ
� المأوى، �

التدخل ��

القسم الرابع

عندما ال یمكن إجراء الحرص الواجب
� يمكن تقديمها عندما  المساعدة األساسية للمأوى ال��
يكون من الصعب القيام بإجراءات الحرص الواجب

أنواع تدخالت المأوى

بناء المأوى:

- دائم
-قابل للنقل

إعادة تأھیل المباني غیر 
المكتملة

دعم العوائل 
في اإلیجار

إصالحات المأوى:
ص - السكن الخا

- المراكز الجماعية

تقسم المبادئ التوجيهية إ� أربعة أقسام:

المرحلة 3
التنفیذ أثناء 

يقدم إرشادات بشأن كيفية معالجة قضايا 
� و الممتلكات عند نشوئها

اإلسكان, األرا��
أثناء تنفيذ أنشطة المأوى.

المرحلة 4
التقییم

يوفر معلومات عن كيفية حماية حقوق 
� ح�� بعد االنتهاء من

المستفيدين من األرا��
أنشطة المأوى..

المرحلة1 

اإلستعداد والتخطیط
يو فر إرشادات بشأن كيفية 

الحصول ع� فهم لحقوق ملكية 
� و الممتلكات في 

اإلسكان, األرا��
منطقة التشغيل.

المرحلة 2
قبل التنفیذ

� تحقيق أع�
خطوات مفصلة للمساعدة ��

مستوى من التحقق بشأن حقوق ملكية 
� والممتلكات قبل أي تنفيذ،

اإلسكان واألرا��
 � ويقدم إرشادات بشأن اتفاقيات ب��

وى. المستفيدين من المأ

القسم الثالث
المتطلبات الخاصة بالتدخل

� االعتبار حسب نوع التدخل  اعتبارات محددة تأخذ بع��
� المأوى، ومرحلة التنفيذ

��

معاییر التشغیل الخاصة بالحرص الواجب
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�
تعت�� المعاي�� الرئيسية التالية جزءا ال يتجزأ من ضمان اتباع نهج العناية الواجبة وينب��

� جميع مراحل دورة برنامج اإليواء.
دمجها ��

� اإلسكان، كاء ع� الروابط ب�� � وال�� � الرئيسي�� � الموظف�� خلق الو�� والفهم ب��
� بقضايا � المأوى. إن معرفة الموظف��

األرض، وحقوق الملكية والمساعدة ��
�
� مناطق العمليات �� مورد حاسم ينب��

� والممتلكات ��
اإلسكان واألرا��

االستفادة منه بشكل كامل ومشاركته مع فريق المأوى األوسع. ضمان أن تشمل 
فرق التوعية النساء لتيس�� إمكانية الوصول إليهن.

� والممتلكات هو جزء ال يتجزأ
إن فهم السياق المح�� لإلسكان واألرا��

� تحليل أصحاب المصلحة لتحديد
من إجراء العناية الواجبة. االنخراط ��

، وإدارة �
� إدارة اإلسكان واألرا��

الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة ��
عية،  الممتلكات. ويشمل ذلك السلطات المحلية الفعلية، المحاكم ال��

، والمنظمات � المختار، ممث�� المجتمعات المضيفة، ممث�� النازح��
� المنطقة. قم بتقييم كيفية ارتباط هذه

اإلنسانية األخرى الناشطة ��
� التفاعل معها.

الجهات الفاعلة ببعضها البعض، وما إذا كنت ترغب ��
� أن تتوصل إ� فهم لآلليات القائمة لتسوية المنازعات المتعلقة

كما ينب��
بالملكية، وما إذا كانت هذه اآلليات متاحة للفئات الضعيفة.

� المجتمع المستهدف أو قد يعرضوا 
ف بعض سما�ة السلطة �� ال يع��

� وممتلكات النساء والفئات المهمشة األخرى 
حقوق مساكن وأرا��

� قد تهدد حقوق الوصول إ�  للخطر.  تحديد الممارسات المحلية ال��
� والممتلكات للفئات المهمشة والضعيفة 

استخدام المساكن واألرا��
قبل أي تدخل، ومن المهم عند تصميم وتنفيذ أنشطة المأوى إعطاء 

� تديرها ها ع� األ� ال�� � الوراثة المحلية لفهم تأث�� األولوية لتحديد قوان��
النساء، المطلقات، واألرامل.

ات الناجمة عن  من المهم جدا أن الحصول ع� معلومات حول التغي��
� تستهدفها. إذا كان من الواضح أن � المنطقة ال��

اع ع� تكوين السكان �� � ال��
يد اع - مثل ت�� � ا منذ بداية ال�� ت كث�� كيبة الديمغرافية المحلية قد تغ�� ال��

� أنشطة المأوى بعد توزيع
مجموعات سكانية بأكملها - ال تشارك ��

�
� حاالت الطوارئ واإلصالحات األساسية الدنيا ��

مجموعات المأوى ��
هذه المنطقة المحددة (انظر القسم الرابع). وإال فإن خطر اإلسهام غ�� 

اع مرتفع جدا. � � الناجم عن ال��
� التغ�� الديموغرا��

المقصود ��

.

� لألرض أو الملكية
قبل أي تنفيذ، يجب التحقق من المالك الحقي��

المعنية من أجل ضمان حماية حقوق السكن واألرض والممتلكات 
�  وعند القيام بذلك، ال يمكن للجهات

للمستفيدين وأصحاب األرا��
� والممتلكات

� المأوى أن تعتمد ع� وثائق اإلسكان واألرا��
الفاعلة ��

� غالبا ما تكون ناقصة، ويمكن تزويرها بسهولة.  المتاحة وحدها، وال��
وري أن تتشاور دائما مع ممث�� المجتمع المح�� الذين لذلك، من ال��
ين، وشيوخ ان المبا�� ع� دراية بالسياق المح�� (مثل المختار، الج��

المجتمعات المحلية) للتحقق من مطالب الملكية. وألغراض المساءلة 
يجب توثيق جميع اإلجابات المقدمة خالل مشاورات التحقق المجتم�� 
وري ح�� إذا كان المستفيد أو خطيا. الحظ أن التحقق من المجتمع ��

،" " ورق أخ��
� سوريا يمكن أن تكون وثائق اإلسكان 

المالك بحوزته وثائق رسمية. ألنه ��
, �

� والممتلكات طابو                       بيان سجل األرا��
واألرا��

وثائق المحكمة، عقود تصاريح البناء، اتفاقات اإليجار، ووثائق عضوية 
جمعية اإلسكان.

� الذي يحدد األدوار � أصحاب المصلحة المعني�� � ب�� إن االتفاق الكتا��
ط أسا�� والمسؤوليات ونطاق التدخل وآليات تسوية المنازعات، هو ��

� والرابع لمزيد من التفاصيل).  
� الثا�� � التنفيذ (راجع القسم��

قبل البدء ��
�
وتعت�� هذه االتفاقات الخاصة بالمستفيدين من المأوى دليال خطيا هاما ��

� والممتلكات للمستفيدين وأصحاب
دعم حقوق المساكن واألرا��

� المأوى. وتجدر اإلشارة إ�
� يجري فيها التدخل �� � � الممتلكات ال��

األرا��
� والملكية ولكنها

أن هذه االتفاقات ال تؤكد قانونا ملكية المساكن واألرا��
 ، � تشكل أدلة مكتوبة هامة لضمان المساءلة لكل من المستفيدين والمانح��

اماتها بموجب � وردع انتهاكات االتفاق. التأكد من أن جميع األطراف تفهم ال��
وط بوضوح. كما يجب ع� جميع  ح ال�� االتفاق عن طريق أخذ الوقت ل��

� االتفاق الحصول ع� نسخة (كربون) من االتفاقية.
األطراف ��

,

� والممتلكات تنشأ أثناء
إحضار أي قضايا تتعلق باإلسكان واألرا��

� المجموعة، أي
أنشطة المأوى إ� آليات التنسيق ذات الصلة ��

 � � المع�� مجموعة المأوى والمواد غ�� الغذائية والفريق العامل التق��
� والممتلكات التابع لمجموعة الحماية. وبهذه

باإلسكان واألرا��
الطريقة يمكن مناقشة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المتعلقة 

� والمأوى بصورة شاملة وتوثيقها
بحقوق ملكية اإلسكان, األرا��

� جميع األعضاء قبل تبادل المعلومات الخاصة بالحالة، قم  وتقاسمها ب��
� يمكنها  بتقييم كل حالة ع� حدا لتحديد مستوى المعلومات ال��

كاء  تقديمها دون الكشف عن المخاطر المحتملة للمستفيدين أو ال��
� الحاجة إ� حماية

� الحاالت الحساسة قد تل��
ع� أرض الواقع. و��

المعلومات صالحيات مشاركتها. 

 ضمان الوعي حول الروابط بین اإلسكان، األرض، وحقوق 
الملكیة والمأوى بین فریقك

فھم وتحدید الجھات الفاعلة الرئیسیة في المسكن، األراضي والعقارات

تحدید المخاطر المتزایدة النتھاكات حقوق اإلسكان للفئات الضعیفة 

اإلطالع على حركة الصراع المحلي

دمج التحقق من حقوق اإلسكان والمراقبة في جمیع أنشطة المأوى

تنظیم اتفاقات واضحة لدعم حقوق المستفیدین في المأوى

المشاركة في تبادل الخبرات والدروس المستفادة فیما یتعلق باإلسكان 
والمأوى

القسم األول المتطلبات العامة

1

2

3

4

5

6

7



ShelterCluster.org
Coordinating Humanitarian Shelter

Shelter/NFI Cluster 
X-Border Operation - Turkey 76

جمع هذه المعلومات من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية 
المؤثرة والمعروفة (السلطات المحلية الفعلية، المحاكم المحلية، 

� بدورها سوف توفر  المختار، اإلمام، شيوخ المجتمع، وما إ� ذلك)، وال��
، �

� قضايا السكن ، واألرا��
� يمكن أن تساعدك �� لك شبكة من الناس ال��

� تقدمها  والممتلكات عند نشوئها. ال تعتمد فقط ع� المعلومات ال��
� مجموعة متنوعة من  السلطات المحلية الفعلية ، بل عليك البحث ب��

الجهات الفاعلة لتثليث المعلومات أي جمعها من أك�� من مصدر.

، ومجموعة المأوى � المواد غ�� � � المحلي�� • استخدام المعرفة بالموظف��
ها � والممتلكات وغ��

� لإلسكان واألرا�� الغذائية، ومجموعة العمل الف��
�
� الجهات الفاعلة �� � مجال المأوى والحماية لتعي��

من الجهات الفاعلة ��
. � المنطقة المستهدفة

� والممتلكات ��
مجال اإلسكان واألرا��

� داخليا لفهم  •  التواصل مع قادة المجتمعات المحلية المضيفة والنازح��
� والممتلكات. وفهم

إدارة األرا�� �
�� � � الرئيسي�� من يرون أنهم الفاعل��
. كيفية تفاعلها مع بعضها البعض

•  إذا كان ذلك ممكنا، تسجل معلومات االتصال للجهات الفاعلة الخاصة 
. � الفريق باإلسكان، األرض، والممتلكات ومشاركة القائمة ب��

�
�

ا منذ بداية ال�اع؟ واستنادا  ا كب�� •  هل تغ�� السياق الديموغرا�� تغ��
إ� التغذية الرجعية، تقييم ما إذا كان هذا هو الوضع حيث يجب تقديم 
� اإلعتبار تقديم  � المأوى , (األخذ بع��

الحد األدنة من المساعدة ��
� مكان 

المساعدات الخفيفة للمأوى) انظر القسم الرابع. (أو العمل ��
آخر إذا كانت اآلليات الحالية لتسوية المنازعات تعت�� غ�� فعالة أو 
مرتفعة أو  �

اعات المتعلقة باألرا�� � يتعذر الوصول إليها، حيث تكون ال��
ق. ات سكانية واسعة النطا أن المجتمع قد شهد تغ��

المتطلبات الخاصة بالمرحلة 

� والملکیة
اعات أو الخالفات حول المساکن واألرا�� � •  ھل ال��

� والممتلكات منذ
اعات السكنية واألرا�� � تعد شائعة؟ هل زاد عدد ال��

بداية ال� اع؟  
ها من الممارسات حق الحصول  •    ھل تهدد العادات المحلية وغ��

ع� واستخدام المساکن واألرا�� والممتلکات للفئات المھمشة
ث؟ � ترأسھا إنا مثل األ� ال��

� و الممتلكات
•  ما �� آليات حل نزاعات السكن و األرا��

الموجودة حاليا، وهل تعت�� هذه آليات فعالة؟ وهل �� متاحة 
ث؟ � ترأسها إنا � ذلك األ� ال��

للجميع، بما ��
اع؟ � ا منذ بداية ال�� ا كب�� � تغ��

•  هل تغ�� السياق الديموغرا��

واستنادا إ� التغذية الرجعية، تقييم  الوضع حيث يجب تقديم 
� اإلعتبار تقديم � المأوى , (األخذ بع��

الحد األد�� من المساعدة ��
�
أو العمل �� المساعدات الخفيفة للمأوى) انظر القسم الرابع. 

مكان آخر إذا كانت اآلليات الحالية لتسوية المنازعات تعت�� غ�� 
اعات المتعلقة � فعالة أو يتعذر الوصول إليها، حيث تكون ال��

ات سكانية � نسبتها عالية أو أن المجتمع قد شهد تغ��
باألرا��

ق. واسعة النطا

تحدید خریطة الجھات الفاعلة في مجال اإلسكان

تحدید المخاوف المحتملة المتعلقة باإلسكان في المجتمع

إبقاء أعضاء المجتمع على علم بالتدخالت لتعزیز الشفافیة والثقة

قائمة المراحل الرئیسیة 

 تحدید الجھات الفاعلة المحلیة في مجا ل 
اإلسكان واألراضي والعقارات

إنشاء دراسة جدوى للتدخالت في سیاق 
اإلسكان واألراضي والممتلكات المحلي 

إنشاء عالقات مع أعضاء المجتمع وأصحاب 
المصلحة المعنیین

اإلستعداد والتخطیط

القسم الثاني 

تحدید المخاوف المحتملة المتعلقة بالسكن واألرض والممتلكات في 
المجتمع قبل أي تدخل، من خالل تحلیل المخاطر قبل التدخل / 

التقییمات. ارجع إلى شبكتك المحددة من جھات اإلسكان األراضي 
والممتلكات للحصول على ھذه المعلومات. وینبغي أن تشمل األسئلة 

: ما یلي
•  ما ھي القوانین التي تحدد من لدیھ حقوق على األرض في 
؟ المنطقة المستھدفة؟ ھل ال یزال قانون الدولة السوریة مطبقا

•  ھل الیزال السجل العقاري في نطاق الخدمة ؟ إذا لم یكن كذلك، 
ل؟ متى توقفت عن العم

•  ما ھي وثائق اإلسكان واألراضي والملكیة المتوفرة لدى أفراد 
المجتمع قبل النزاع، و كیف یثبت أعضاء المجتمع ملكیة منازلھم، 

وم؟ أرضھم، وممتلكاتھم الی
•  ماذا حدث للممتلكات الخاصة التي خلفھا النازحون من المجتمع؟ 

؟ من الذي تولى إدارة الممتلكات العامة

إبقاء أعضاء المجتمع المح�� ع� علم للحصول ع� دعم من 
قادة المجتمع ذات الصلة، حیث یجب أن ینظر إ� أنشطة 

المأوى ع� أنھا شرعیة. اجعل ھذه العالقة شفافة قدر 
المستطا ع.

� المنطقة. التأكد من أن
•  شرح األنشطة المخطط لھا ��

أعضاء المجتمع المح�� یفھمون 1( نوع نشاط المأوى 
المخطط لھ، 2( معاییر األھلیة للمستفیدین و 3( المدة 

المتوقعة ألنشطة المأ وى.  
� حال

  توفیر تفاصیل االتصال من فریقك لتمكین المتابعة ��
وجود أي استفسارات من قبل أعضاء المجتمع

•
.

� ذلك المجالس المحلية , المحكمة
تحديد السلطات الفعلية بما �� •

� والممتلكات.
عية أو المحاكم المحلية( المسؤولة عن إدارة األرا�� ال��

تحديد ما إذا كان السجل العقاري المح�� اليزال يعمل. تجدر اإلشارة إ� 
ي�� � والممتلكات نتيجة المرسوم الت��

أنه قد تم تعليق تسجيل األرا��
� � ال��

� سجالت األرا��
رقم 2016�11 المتعلق بتعليق تسجيل العقارات ��

أغلقت بسبب حالة أمنيةطارئة.
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وضع معاي�� واضحة لإلسكان واألرض والممتلكات فيما يتعلق 
� تلبية هذه االحتياجات بشكل

. وينب�� � بالملكية ع� المأوى المع��
� أن تنعكس هذه

� تدخل المأوى. وينب��
� قدما ��

كامل من أجل الم��
� المسائل ذات الصلة أثناء عملية االختيار � التحقق من

المعاي�� ��
ل: المستفيدين، ع� سبيل المثا

• هل المستف�د مستأجر أم مالك لألرض/ العقار ؟ 
؟ ما �� وثائق الملكية أو اإليجار المتاحة

اع؟ اء األرض بعد بداية ال� • إذا كان المالك، هل تم ��
؟ � المنطقة

• إذا كان مستأجر، هل المالك موجود ��
ما �� مدة عقد اإليجار وهل يمنح المالك اإلذن للتدخل؟

 اطلب من مالك األرض/ العقار تقد�م �طاقة تع��ف�ة ووثائق مل��ة 
متوفرة ع� 

•
                  س��ل المثال، طابو، ب�ان سجل األرض، وث�قة المح�مة، 

عقد ترخ�ص, اتفاق�ات اإل�جار، اتفاق�ات الح�ازة، وث�قة عض��ة 
جمع�ة السكن.  إذا لم �كن لدى المالك �طاقة تع��ف�ة، �جب تأ��د 

.ه��تهم القانون�ة من ق�ل اثن� �� ع�  األقل من ممث�� المجتمع

  بالتوازي مع ذلك، است�� السلطة المحل�ة الفعل�ة وما ال �قل عن •
� للتحقق من ملكية العقارات (راجع  � من المجتمع المحل�� ثالثة ممثل��

� القسم االول) يجب توثيق جميع 
مخطط عملية تحديد المواقع ��

� ذلك تفاصيل من قدم المعلومات
االجابات ألغراض المساءلة، بما ��

: � أن تشمل األسئلة ما ي��
وتاريخ تقديمها. وينب��

  من �ملك األرض/ العقار؟ هل المستف�د هو المالك �المستأجر 
�� ؟

�
ال�

•

هل يتم التنازع حاليا ع� حالة المل��ة/ اآلجار القانون�ة لألرض/ العقار؟  •
•ما هو تار�ــــخ األرض �العقارات المعن�ة؟ هل �انت ملكية األرض � 

اعات) من ق�ل؟ إذا �ان الجواب نعم، � اع ( ال�� � العقارات خاضعة لل��
ك�ف تم حلها ؟

•   ک�ف �شعر المجتمع المح�ط ح�ال تدخل المأوى المخطط له؟ 
اضات ق��ة فلماذا؟ إن �ان هناك أي اع��

يجب توقيع اتفاق�ات المأوى للمستف�دين للتأ�د من أن تداب�� المأوى
ع�ة لإلتفاق من األفراد ، ولردع االنتها�ات غ�� ال��

�
موثقة خط�ا

� ضمان االمتثال للقانون السوري إ� أق�
والعنا� المسلحة. و�����

� أن تتضمن االتفاقات كحد أد�� األح�ام التال�ة:
حد ممكن. و�����

. )   •
.   •

  •

�� ذلك الموقع � الحدود(
تحديد األرض/ العقار بما �

تهم �� االتفاق وتأ��د ه��
األطراف �

اإلع�� اف بوضع ملكية األرض �العقار.
ع�ة أو �منح حقوق �� �

�� المأوى ال �ض��
•  النص ع� أن التدخل �

المل��ة ع�المأوى المع� ��.
•  أدوار ومسؤوليات كل طرف (المالك، المستفيد، منظمة اإليواء )

� أن یعکس ما ھو
� حالة اإلخالل باالتفاق - ینب��

•  اإلجراءات المتبعة ��
. ويمكن الرجوع بالحكم إ� � السیاق المح��

األک�� مالءمة لألطراف ��
عية أو أي جهة  السلطات المحلية الفعلية أو المختار أو المحكمة ال��

. �
أخرى يثق بها الطرفان لتسهيل التوصل إ� حل نها��

. وط وعملية إنهاء االتفاق �� •

القائمة المو� بها للتوقيع �ما �خص إتفاق�ات المستف�دين من
� األسفل. ول�نها تعتمد أ�ضا ع� ن�ع التدخل.

المأوى مذكورٌة ��
� مجال المأوى توقيع ممثل

و�ضمن العد�د من الجهات الفاعلة ��
سلطة محل�ة فعل�ة كشاهد.

  المسؤل/ المسؤولون عن األ�ة المستف�دة (المسؤول عن 
.( األ�ة إن �ان رجل أو امرأة إن �ان ذلك متوفرا�

•

•  مالك أو ممثل المالك الذي يمكنه أن يأذن بالتدخل (أي
� حاالت الملكية العامة، ومن المرجح أن تكون

). و�� ت�يح خ��
السلطة المحلية الفعلية

� ع� األقل من المجتمع.• � اثن�� ممثل��
ممثل من  منظمة المأ وى. •

Before Implementation

قائمة المراحل الرئیسیة
وضع معاییر األستحقاق واالستبعاد الخاصة بملكیة

 السكن واألراضي والعقارات

اتمام عملیات التحقق من الملكیة

توقیع اتفاقیات المستفیدین من المأوى من قبل جمیع 
األطراف المعنیة

تحدید معاییر األھلیة  لإلسكان واألراضي والعقارات

تطبیق التحقق المجتمعي في قضایا اإلسكان، األراضي والعقارات 

توقیع اتفاقیات المأوى للمستفیدین

المتطلبات الخاصة بالمرحلة 

قبل التنفیذ 

القسم الثاني 

یجب أن تكون الحالة واضحة لملك�ة اإلس�ان, واالرض المعن�ة 
قبل بدء أي عمل. فالسلطة المحل�ة الفعل�ة، ممثلوا المجتمع 

ف بهم (مثل المختار, القادة الدینین, وشیوخ المجتمع المع��
) والجیران غال�ا مایكونوا أفضل ط��قة للتحقق من  المح��

إدعاءات الملك�ة.
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يجب أن يكون فريقك من الممكن الوصول إليه من قبل كل من 
المستفيدين اإلناث  والذكور ع� حد سواء لإلبالغ عن القضايا ذات 
� يواجهونها أثناء التنفيذ، مما يسمح لك بالوصول للضعفاء  الصلة ال��

�
والقيام بإستجابة مناسبة قبل تصاعد قضايا اإلسكان واألرا��

ت: والممتلكا

• ترشيح (أ) عضو من فريقك كمركز تنسيق مسؤول عن اإلسكان، 
� تظهر. يجب تدريب ، والمخاوف المتعلقة بالممتلكات ال�� �

واألرا��
� اإلسكان واألرض والممتلكات ومعرفة كيفية معالجة

فرق العمل ��
� تواجههم. ويجب أن يظل مركز  قضايا اإلسكان واألرض والممتلكات ال��

� أن تشمل مراكز
وع المأوى بأكمله. ينب�� التنسيق قائما طوال م��

ء. التنسيق أيضا النسا
� • تحديد ممث�� المجتمع المح�� وممث�� السلطات المحلية الفعلي��

� والممتلكات ذات
� عن اإلبالغ عن قضايا اإلسكان واألرا�� المسؤول��

. � حالة نشأتها
الصلة بالمأوى إ� نقاط االتصال، ��

ضمان إمكانية الوصول إ� آليات تقديم الشكاوى � التعليقات 
� السياق المحدد (ع� سبيل المثال،

ة التنفيذ �� للمستفيدين بعد ف��
الخط الساخن للشكاوى والزيارات الميدانية المنتظمة وكتب التغذية 

الرجعية والتقييم).

� تنشأ أثناء تنفيذ � والممتلكات ال��
بالنسبة لمسائل اإلسكان واألرا��

� ال يمكنك التعامل معها بنفسك، من المهم أن يكون  المأوى وال��
� المكان. ولتجنب إنشاء نظام إحالة مواز، ارتبط

هناك نظام اإلحالة ��
اعات القائمة. یجب توثیق جمیع حاالت المساکن � بهياكل تسوية ال��

� والممتلکات وتقاسمھا مع آلیات التنسیق العنقودي ذات
واألرا��

، �
الصلة (مجموعة المأوى � المواد غ�� الغذائیة، واإلسکان، واألرا��

: والمجموعة العملیة الفنیة)

ت. اعا � •  إذا كان ذلك ممكنا، تأكد من قدرة فريقك ع� حل ال��
اع - ع� � •  معرفة مکان إحالة المستفیدین إ� إذا تعذر حل ال��

سبیل المثال.  إ� السلطات المحلية، المحكمة المحلية، أوممث�� 
. المجتمع المح��

� المأوى عن مساهمتها فيما
بمجرد أن تتوقف الجهات الفاعلة ��

� والممتلكات
يتعلق بموقع المأوى، فإن قضايا اإلسكان واألرا��

قد ال تزال بطبيعة الحال تنشأ وتؤثر سلبا ع� المستفيدين. إن 
� أدوات

� والممتلكات ��
دمج األسئلة المتعلقة باإلسكان واألرا��

� يمكن بها  الرصد الحالية بعد التوزيع هو أحد الطرق الهامة ال��
مواصلة الحصول ع� المعلومات المتعلقة بالمأوى وقضايا 
، يسمح لفريقك إما معالجة أو إحالة تلك القضايا إ� �

األرا��
: الجهات الفاعلة ذات الصلة. وتشمل األسئلة ما ي��

؟ �
• ھل تم إکمال تدخل المأوى بشكل مر��

وى؟ • ھل ھناك أي نزاعات حول ملکیة المأ
وى ؟ • هل تم انتهاك اتفاقية المأ

خالل التنفیذ  التقییم 

إنشاء آلیات للتغذیة الرجعیة تستمر لفت رة
 تتجاوز فترة التنفیذ

دمج اإلسكان، واألراضي، والمسائل ذات 
الصلة بالملكیة في عملیة المراقبة بعد التنفیذ

قائمة المراحل الرئیسیة

وضع نظام مراقبة اإلسكان، واألراضي، 

والممتلكات

وجود نظام إحالة قید التشغیل في حال 
نشوء قضایا اإلسكان واألرض والممتلكات

مراقبة قضایا اإلسكان المحتملة عن طریق إنشاء خطوط واضحة لإلبالغ

معالجة قضایا اإلسكان عند ظھورھا أثناء التنفیذ

ضمان إمكانیة الوصول إلى آلیات تقدیم الشكاوى / التعلیقات للمستفیدین

دمج األسئلة المتعلقة باإلسكان في مراقبة ما بعد التنفیذ

القسم الثاني متطلبات خاصة بالمرحلة 

قائمة المراحل الرئیسیة

• إذا كان الجواب بنعم، ھل ھناك بإمكانك الوصول إلى دعم 
التدخل وتسویة المنازعات؟

1 1

2

2
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المرحلة األولى 
اإلستعداد والتخطيط

� ألف وباء أعاله)، ع� سبيل المثال: � القسم��
� تقييم ما قبل التدخل (باإلضافة إ� األسئلة العامة المبينة ��

ضمن األسئلة ذات الصلة ��

؟   • هل هناك أي نزاعات ملكية سابقة أو حالية ع� األرض المبلغ عنها
؟ � المنطقة

�� �
  • هل توجد خطة استخدام لألرا��

� المنطقة؟
  • هل هناك تصاريح خاصة مطلوبة لتنفيذ أنشطة البناء ��

ذ 
في

لتن
ل ا

قب
ة: 

اني
الث

ة 
حل

مر
ال

معاي�� 
استحقاق 

الملكية

 • المستفيد من السكن هو المالك الذي تم التحقق من ملكيته 
� بناء المأوى عليها من خالل التحقق المجتم��

� ينب�� لألرض ال��
� حالة ملكية متعددة، يجب تحديد جميع

والتوثيق، إن وجدت. ��
� اآلخرين وتقديم موافقة كتابية للبناء. المالك��

معاي�� 
استبعاد 
الملكية

األرض: إذا كانت األ�ة المستفيدة تقوم بتأج��
• تعيش األ�ة المستفيدة ع� أرض دون اتفاق مكتوب مع 

�
� الدخول ��

مالك األرض، كما أن مالك األرض غ�� راغب ��
. اتفاق مكتوب قبل التنفيذ

. � اإلذن لبناء مأوى انتقا��
• ال يمنح مالك األرا��

� رسميا (خطيا) ممثال � غ�� موجود ولم يع��
• مالك األرا��

. لتفويض بناء المأوى

ين. ان المبا�� � متنازع عليها من قبل الج��
• حدود األرا��

اتفاقيات 
للمستفيدين

من المأوى

المرحلة الثالثة
 خالل التنفيذ

.

المرحلة الرابعة 
التقييم 

القسم الثالثالمتطلبات الخاصة بالتدخل

بناء المأوى االنتقالي بناء المأوى الدائم

بناء مأوى دائم (عمر أطول من ثالث سنوات) على قطعة 
أرض یملكھا المستفیدون

تعریف مأوى مع عمر یصل إلى ثالث سنوات.

مالحظة: إذا لم یكن لدى األسرة المستفیدة وثائق ملكیة،  یتم 
قبول موافقة المالكین المسجلین وتأكید المعاملة (مع العقد 
المرفق والمالك الذي تم التحقق منھ من خالل التحقق من 

المجتمع).
كما یمكن أن یكون المالك المسجل متوفیا، ولم یتم تحدیث 
سجالت السجل العقاري وفقا لذلك. وفي ھذه الحالة، یجب 

تحدید الوارث والحصول على الموافقة.

• یتم التنازع بقوة على الملكیة أثناء التحقق من المجتمع. لیس 
. لدى المستفید أي وثائق تثبت الملكیة

• المستفید ال تتوفر لدیھ الوثائق إلثبات الملكیة او أن 
الموافقة الخطیة التي تم منحھا من المالك االساسي 

الیمكن التحقق منھا.
 

النزاع على حدود األراضي من قبل الجیران المباشرین. •

غ. 1) رصد القضایا المحتملة من خالل وضع خطوط واضحة لإلبال
وى. 2) معالجة قضایا اإلسكان، األرض، والملكیة عندما تنشأ خالل بناء المأ

3) ضمان تبادل المعلومات بانتظام مع مجموعة المأوى /مجموعة العمل التفني على قضایا اإلسكان، واألراضي، والممتلكات.

•
•
•
•
•
•
•

؟  ھل تم االنتھاء من البناء بشكل مرضي 
؟  ھل المأوى آمن ھیكلیا 

 ھل ھناك أي نزاعات حول ملکیة المأ وى؟
ث یمکنك البقاء في الملجأ ؟  ھل تشعر بالثقة بحی

 ھل کانت ھناك أي محاولة لطردك أنت وأسرتك، أو ھل تشعر بأن ھناك مثل ھذا التھدی د؟ 
رأو خرق التفاق المستفید من المأوى؟ ھل تم ھناك أي مشاكل تتعلق بمبلغ اإلیجا

مخالفات أخرى التفاقیة المستفیدین من المأوى؟  ھل وقعت أي 
• إذا كانت اإلجابة بنعم، فھل كان الوصول إلى الوساطة ودعم حل النزاعات متاحا لك؟

• الملكیة على المأوى اإلنتقالي / دائم.
ن. • نطاق أعمال البناء، بما في ذلك حقوق الضما

اذا كانت األسرة المستفیدة مستأجرة لألرض (السكن اإلنتقالي فقط)
•
•

ق ل.  ضمان من مالك األراض بعدم الطرد لمدة ثالث سنوات على األ 
دام،  كیف وبأي حالة یجب أن تعاد األرض بعد االستخ 

• الفقرة التي تحدد الجھة المسؤولة إذا لم یتم إرجاع األرض في الحالة المتفق علیھا.

إذا كانت األسرة المستفیدة ھي المالكة 
یوجد نزاع محتد على الملكیة أثناء التحقق من المجتمع •

1) إمكانیة الوصول إلى آلیات تقدیم الشكاوى / التغذیة الرجعیة للمستفیدین بعد فترة التنفیذ العاجلة .
2) دمج مسائل اإلسكان واألرض والملكیة ذات الصلة في الرصد بعد التنفیذ

ك: إذا كانت  األسرة المستفیدة ھي المال
•  یتم التحقق من ملكیة األرض عن طریق التحقق من 

المجتمع والوثائق إذا كان ذلك متاحاً.

إذا كانت األسرة المستفیدة تقوم باستئجار األرض:
• یتم التحقق من ملكیة األرض عن طریق التحقق من 

ت. المجتمع والوثائق إذا كان ذلك متاحا
• لدى األسرة المستفیدة عقد إیجار یمكن التحقق منھ ال 

یقل عن 3 سنوات.
•  یوفر مالك األرض أو ممثل معتمد موافقة خطیة 

للبناء.
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إصالح المأوى: السكن الخاص

المرحلة األو�
اإلستعداد والتخطيط

ذ 
في

لتن
ل ا

قب
 : 

ية
ثان

 ال
لة

ح
مر

ال

معاي�� استحقاق 
الملكية 

معاي�� استبعاد 
الملكية 

اتفاقيات للمستفيدين 
من المأوى 

المرحلة الثالثة
خالل التنفيذ 

المرحلة الرابعة 
التقييم 

القسم الثالثالمتطلبات الخاصة بالتدخل

تعریف
إصالح األضرار من الخفیفة إلى المتوسطة (النوافذ أو األبواب المكسورة، الثقوب في السقف أو الجدران، تركیب 

ص. مرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة) في المنازل المملوكة للقطاع الخا
في حال كان تقریر الدعم الھیكلي الرئیسي للمنزل آمن ومستقر.

تضمین األسئلة ذات الصلة في تقییم ما قبل التدخل (باإلضافة إلى األسئلة العامة المبینة في القسمین األول والثاني 
ل: أعاله)، على سبیل المثا

ر؟ • من یملك العقا
؟ • ھل المالك موجود شخصیا

• ھل تم اإلبالغ عن أي نزاعات بالملكیة سابقة أو حالیة؟
إذا كانت األسرة المستفیدة ھي المالك:

. • یتم التحقق من الملكیة عن طریق التحقق من المجتمع والتوثیق إذا كان متاحا
إذا كانت األسرة المستفیدة مستأجرة / مستضافة:

، • األسرة المستفیدة ھي المستأجر الشرعي مع عقد اإلیجار أو اتفاقیة استضافة مكتوبة
، • التحقق من ملكیة المالك عن طریق التحقق من المجتمع والتوثیق إذا كان ذلك متاحا

• یوفر المالك موافقة خطیة على اإلصالحات ویجب أن تكون مدة اإلیجار ال تقل عن ستة (6) أشھر من تاریخ االنتھاء 
من اإلصالحات

إذا كانت األسرة المستفیدة ھي المالك:
. • یوجد نزاع محتد على الملكیة أثناء التحقق من المجتمع

• األسرة المستفیدة تعیش في الملكیة بدون اتفاق تأجیر واضح / استضافة مكتوبة
ذ. باالتفاق مع المالك، والمالك غیر راغب في الدخول في اتفاق مكتوب قبل التنفی

وى. • المالك غائب ولم یقم رسمیا (كتابیا) بتعیین ممثل لتفویض التدخل بالمأ
• یرفض المالك إعطاء اإلذن إلصالح المأوى.

: إذا كانت األسرة المستفیدة ھي المالكة
ح. • ملكیة أي أعمال إصال

ن. • نطاق اإلصالحات المقترحة، بما في ذلك حقوق الضما
: إذا كانت األسرة المستفیدة مستأجرة / مستضافة

•
. •

. •

 التزامات المالك والمستأجر.
 بند منع اإلخالء )فترة اإلیجار الدنیا المقترحة ھي 6 أشھر(

 حمایة ضد زیادة اإلیجار نتیجة اإلصالحات لفترة محددة )الفترة المقترحة 6 
•أشھر(  تخصیص مھلة اإلشعار إلنھاء عقد اإلیجاء.

1) رصد القضایا المحتملة من خالل وضع خطوط واضحة لإلبال غ.
2) معالجة قضایا اإلسكان، األرض، والملكیة عندما تنشأ خالل بناء المأ وى.

3) ضمان تبادل المعلومات بانتظام مع مجموعة المأوى /مجموعة العمل التفني على قضایا اإلسكان، واألراضي، 
والممتلكات.

•
•
•

•

•
•
•

 ھل تم االنتھاء من البناء بشكل مرضي ؟
 
 

ھل المأوى آمن ھیكلیا ؟
 ھل ھناك أي نزاعات حول ملکیة المأ وى؟ 

إذا كانت األسرة المستفیدة مستأجرة:
بالثقة بحیث یمکنك البقاء في الملجأ ؟ ھل تشعر 

 ھل کانت ھناك أي محاولة لطردك أنت وأسرتك، أو ھل تشعر بأن ھناك مثل ھذا التھ دی د؟  
وى؟ ھل تم ھناك أي مشاكل تتعلق بمبلغ اإلیجا رأو خرق التفاق المستفید من المأ 

وى؟  ھل وقعت أي مخالفات أخرى التفاقیة المستفیدین من المأ 
 إذا كانت اإلجابة بنعم، فھل كان الوصول إلى الوساطة ودعم حل النزاعات متاحا لك؟

•

1) إمكانیة الوصول إلى آلیات تقدیم الشكاوى / التغذیة الرجعیة للمستفیدین بعد فترة التنفیذ العاجلة .
2) دمج مسائل اإلسكان واألرض والملكیة ذات الصلة في الرصد بعد التنفیذ:



.org
n Shelter

Shelter/NFI Cluster 
1110

إصالحات المأوى: المراكز الجماعیة

المرحلة األو� 
اإلستعداد والتخطيط

يذ
نف

الت
ل 

قب
ة: 

اني
الث

ة 
حل

مر
ال

معاي�� استحقاق 
الملكية 

معاي�� إستبعاد 
الملكية 

اتفاقيات للمستفيدين 
من المأوى

المرحلة الثالثة 
خالل التنفيذ

1) رصد القضایا المحتملة من خالل وضع خطوط واضحة لإلبال غ.
معالجة قضایا اإلسكان، األرض، والملكیة عندما تنشأ خالل بناء المأ وى. (2

�  ع� قضایا  3) ضمان تبادل المعلومات بانتظام مع مجموعة المأوى� مجموعة العمل التق��
، والممتلكات. �

اإلسكان، واألرا��

المرحلة الرابعة 
التقييم 

ة التنفیذ العاجلة . 1) إمكانية الوصول إ� آلیات تقدیم الشكاوى � التغذیة الرجعیة للمستفیدین بعد ف��
: � الرصد بعد التنفیذ

2) دمج مسائل اإلسكان واألرض والملكیة ذات الصلة ��
 •
•
•

 •
•
•
•
 •

القسم الثالثالمتطلبات الخاصة بالتدخل 

إصالح األضرار من الخفیفة إلى المتوسطة (النوافذ أو األبواب المكسورة، الثقوب في السقف أو الجدران، تركیب 
في المنازل المملوكة للقطاع الخا ص. مرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة) 

في حال كان تقریر الدعم الھیكلي الرئیسي للمنزل آمن ومستقر.

تعریف 

قم بتضمین األسئلة المتعلقة بالمسكن واألرض والممتلكات في تقییم ما قبل التدخل (باإلضافة إلى األسئلة العامة المبینة 
ل: في القسمین األول والثاني أعاله)، على سبیل المثا

؟ • ھل المبنى مملوك ملكیة خاصة أم عامة
؟ • ما ھو تاریخ استخدامھ

ح؟ • لكم من الوقت المبنى متا
ن؟ • ما ھي األعمال المطلوبة لجعل المبنى صالحا للسك

• تحت أي شرط یجب إعادتھ؟
: ملكیة خاصة

• یتم التحقق من المالك من خالل التحقق من المجتمع والتوثیق إذا 
. كان متاحا

• العقار متاح لمدة ستة (6) أشھر على األقل بعد االنتھاء من 
اإلصالحات.

: ملكیة عامة
• تأكید من السلطات المحلیة وأفراد المجتمع 

ت. المحلي عن الوضع العام للممتلکا
• العقار متاح لمدة ستة (6) أشھر على األقل 

بعد االنتھاء من اإلصالحات.

: ملكیة عامة
• الوضع العام للمبنى متنازع علیھ بشدة أثناء 

التحقق من المجتمع
• العقار غیر متاح للمدة المحدة والتي ھي 6 
أشھر على األقل بعد اإلنتھاء من اإلصالحات.

: ملكیة خاصة
• الوضع العام للمبنى متنازع علیھ بشدة أثناء التحقق من المجتمع

• المالك غیر موجود ولم یقم رسمیا (خطیا) بتعیین ممثل للتصریح 
ت. باإلصالحا

• العقار غیر متاح للمدة المحدة والتي ھي 6 أشھر على األقل بعد 
اإلنتھاء من اإلصالحات.

ح، • ملكیة أي أعمال إصال
ن، • مدى اإلصالحات المقترحة، بما في ذلك حقوق الضما

ن، • المواعید النھائیة، إن وجدت، لبدایة ونھایة تملك المستفیدی
،  • ضمان أن الیدفع المقیمین إیجار خالل مدة اإلیجار المتفق علیھا

ق، • شروط وعملیة إنھاء االتفا
دام، • كیف وفي أي حالة ینبغي أن یعاد المبنى بعد االستخ

. • بند یحدد الجھة المسؤولة إذا لم یتم إرجاع المبنى في حالة متفق علیھا
• مع اإلخالء (فترة اإلیجار الدنیا المقترحة ھي 6 أشھر)

ینبغي وضع اتفاقافیات منفصلة للمستفیدین من المأوى بین كل أسرة مستفیدة والمالك 
(للمالك الخاص) أو السلطة المحلیة الفعلیة (للمباني العامة).

ھل تم االنتھاء من البناء بشكل مرضي ؟
ھل المبنى آمن ھیكلیا ؟

؟ ھل ھناك أي نزاعات حول ملکیة المركز الجماعي
ھل تشعر بالثقة بحی ث یمکنك البقاء في المركز الجماعي ؟

دی د؟ ھل کانت ھناك أي محاولة لطردك أنت وأسرتك، أو ھل تشعر بأن ھناك مثل ھذا التھ
ز؟ ھل تم طلب أي مبلغ نقدي من المستفیدین من المرك

ھل وقعت أي مخالفات أخرى التفاقیة المستفیدین من المبنى؟
• إذا كانت اإلجابة بنعم، فھل كان الوصول إلى الوساطة ودعم حل النزاعات متاحا لك؟
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إعادة تأھیل المأوى للمباني الغیر مكتملة 

المرحلة األولى 
اإلستعداد والتخطيط

ذ 
في

لتن
ل ا

قب
ة: 

انی
الث

لة 
رح

الم

معاي�� إستحقاق 
الملكية 

معاي�� إستبعاد 
الملكية 

إتفاقيات للمستفيدين 
من المأوى

المرحلة الثالثة 
خالل التنفيذ

المرحلة الرابعة 
التقييم 

القسم الثالثالمتطلبات الخاصة بالتدخل 

تعریف

(1 رصد القضایا المحتملة من خالل وضع خطوط واضحة لإلبال 
معالجة قضایا اإلسكان، األرض، والملكیة عندما تنشأ خالل بناء المأ وى.غ. (2

3) ضمان تبادل المعلومات بانتظام مع مجموعة المأوى /مجموعة العمل التفني على قضایا اإلسكان، والممتلكات.

إعادة تأھیل المباني غیر المكتملة / دون المستوى المطلوب لتوفیر المأوى المؤقت للنازحین (تقسیم، استكمال الجدران بإستخدام 
ألواح أو طوب الطیني، تركیب النوافذ واألبواب ومرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة).

تضمین األسئلة ذات الصلة باإلسكان والملكیة في تقییم ما قبل التدخل )باإلضافة إلى األسئلة العامة المبینة في الجدول أعاله(، 
على سبیل المثا ل:

•
•
•
•
•

 ھل المبنى مملوك ملكیة خاصة أم عامة ؟
 ھل لھ مالك واحد أو عدة مالكی ن؟

 ما ھو تاریخ استخدامھ ؟
 ما ھي المدة الزمنیة المتاحة ؟

 ما ھي األعمال المطلوبة لجعل المبنى صالحا للسك ن؟  
•في أي شرط یجب إعادتھ؟

م: مبنى عا

• یتم تأكید الوضع العام للممتلكات من قبل 
. السلطات المحلیة الفعلیة وممثلي المجتمع المحلي
• أن المبنى متاحا لمدة 12 شھرا على األقل بعد 

اإلنتھاء من جمیع األعمال.

ص: المبنى الخا

• من األفضل أن یكون المالك أو المالكین لدیھم وثائق الملكیة
• یتم تحدید مالك المبنى بشكل واضح من خالل التحقق المجتمعي 

را. والتوثیق إذا كان متوف
• البناء متاح لمدة 12 شھرا على األقل بعد االنتھاء من جمیع 

األعمال.

ص: المبنى الخا

الوضع العام للمبنى متنازع علیھ أثناء التحقق من المجتمع. •
المالك غیر موجود ولم یقیم بتعین ممثل بالتصریحات 

لإلصالح
•

المبنى غیر متوفر لمدة ال تقل عن 12 شھرا بعد إکمال 
األعمال. •

ص:  المبنى الخا
• الوضع العام للمبنى متنازع علیھ أثناء 

. التحقق من المجتمع
• المبنى غیر متوفر لمدة التقل عن 12 

شھرا بعد إكمال اإلعمال.

•
•
•
•
•
•
•

 ملكیة أي أعمال إصالح،
بما في ذلك حقوق الضما ن،  مدى اإلصالحات المقترحة، 

 المواعید النھائیة، إن وجدت، لبدایة ونھایة تملك المستفیدی ن،
 ضمان أن الیدفع المقیمین إیجار خالل مدة اإلیجار المتفق علیھا، )التي التقل عن ۲۱ شھر(  شروط 

عملیة إنھاء االتفا ق،
كیف وفي أي حالة ینبغي أن یعاد المبنى بعد 

بند یحدد الجھة المسؤولة إذا لم یتم إرجاع المبنى في حالة متفق علیھا 

ینبغي وضع اتفاقافیات منفصلة للمستفیدین من المأوى بین كل أسرة مستفیدة والمالك (للمالك الخاص) أو 
السلطة المحلیة الفعلیة (للمباني العامة).

1) إمكانیة الوصول إلى آلیات تقدیم الشكاوى / التغذیة الرجعیة للمستفیدین بعد فترة التنفیذ العاجلة .
2) دمج مسائل اإلسكان واألرض والملكیة ذات الصلة في الرصد بعد التنفیذ:

• ھل تم االنتھاء من البناء بشكل مرضي ؟
؟ • ھل ھناك أي نزاعات حول ملكیة المبنى الذي أعید تأھیلھ

ذا؟ • ھل ال تزال جمیع األسر المستفیدة مقیمة في المبنى الذي أعید تأھیلھ؟ إذا لم یكن كذلك، لما
د؟ • ھل کانت ھناك أي محاولة لطرد المستفیدین،  ھل ھناك أي نوع تھدی

ن ؟ • ھل تم طلب أي مبلغ نقدي من المستفیدی
؟ • ھل وقعت أي مخالفات أخرى التفاقیة المستفیدین من المبنى

• إذا كانت اإلجابة بنعم، فھل كان الوصول إلى الوساطة ودعم حل النزاعات متاحا لك؟

االستخدام
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تقدیم دعم بإیجار المنزل

 المرحلة األولى  
اإلستعداد والتخطيط

ذ 
في

لتن
ل ا

قب
ة: 

انی
الث

لة 
رح

الم

معاي�� إستحقاق 
الملكية 

معاي�� إستبعاد 
الملكية

إتفاقيات للمستفيدين 
من المأوى

المرحلة الثالثة
خالل التنفيذ

المرحلة الرابعة 
التقييم 

القسم الثالثالمتطلبات الخاصة بالتدخل 

تعریف

رصد القضایا المحتملة من خالل وضع خطوط واضحة لإلبال غ.  (1
معالجة قضایا اإلسكان، األرض، والملكیة عندما تنشأ خالل بناء المأ وى. (2

3) ضمان تبادل المعلومات بانتظام مع مجموعة المأوى /مجموعة العمل التفني على قضایا اإلسكان، واألراضي،
والممتلكات.

توفیر دعم إیجار مؤقت لألسر التي تختار العیش في عقار إیجار. وھذا لھ أھمیة حاسمة لضمان عدم وجود مستفیدین 
في مساكن دون المستوى.

تضمن األسئلة ذات الصلة في تقییم ما قبل التدخل (باإلضافة إلى األسئلة العامة المبینة في القسمین األول والثاني 
ل: أعاله)، على سبیل المثا

؟ • كیف یتم تسجیل عقود اإلیجار حالیا
• ھل عملیات اإلخالء القسري شائعة في ھذا المجتمع؟

، • األسرة المستفیدة ھي المستأجر الشرعي كما تم التحقق من خالل عقد اإلیجار أو اتفاقیة استضافة مكتوبة
• یتم التحقق من إدعاء ملكیة المالك للعقار من خالل التحقق من المجتمع والتوثیق إذا كان متوفرا، و / أو أنھ یقدم 

ر، موافقة خطیة لدعم اإلیجا
ر. • یلتزم المالك بما ال یقل عن ستة (6) أشھر من فترة اإلیجار دون أي زیادة في مبلغ اإلیجا

• الوضع العام للمبنى متنازع علیھ أثناء التحقق من المجتمع.
• ال یملك المستفید من اتفاقیة اإلیجار / اتفاقیة استضافة مکتوبة مع المالك، والمالك غیر راغب في الدخول في اتفاق 

ذ، إیجار مکتوب قبل التنفی
ر. • المالك غیر موجود ولم یقم رسمیا (خطیا) بتعیین ممثل لتفویض برنامج دعم اإلیجا

• ال یضمن المالك تجمید اإلیجار طوال فترة التأجیر (ومن الناحیة أخرى لفترة بعد ذلك).

. • مع اإلخالء (فترة اإلیجار الدنیا المقترحة ھي 21 أشھر)
• مبلغ اإلیجار وجدول الدفع

ر • حمایة ضد زیادة اإلیجار نتیجة لدعم اإلیجار لفترة والحد األدنى المقترح ستة (6) أشھ
ر. • الحق في تجدید عقد اإلیجا

ر • تخصیص فترة اإلشعار إلنھاء اإلیجا
التأكد من أن المستفیدین قد فھموا تماما االتفاق وأنھ في نھایة المطاف، من المفترض أن یدفعوا اإلیجار الخاص بھم.

رة 1) إمكانیة الوصول إلى آلیات تقدیم الشكاوى / ردود الفعل للمستفیدین مباش
ذ. فترة التنفی

ذ: 2) دمج األسئلة ذات الصلة بالمستوى العالي في رصد ما بعد التنفی
د؟ • ھل کانت ھناك أي محاولة لطردك أنت وأسرتك، أو ھل تشعر أن ھناك مثل ھذاالتھدی

ر؟ • ھل كانت ھناك أي نزاعات بینك وبین المالك بخصوص دفع اإلیجا
ن؟ • إذا كانت اإلجابة بنعم، فھل كان الوصول إلى الوساطة ودعم تسویة النزاعات متاحا للمستفیدی

رك؟ • عند انتھاء برنامج التأجیر ھذا، كیف ستستمر في دفع إیجا
مالحظة: إذا لم یتم تقدیم دعم إیجار بعد (6)أشھر، یجب بذل جھود لمساعدة المستفید في استكشاف خیارات أخرى، بما 

في ذلك اإلحالة.

باإلضافة إلى البنود المدرجة 
B.3 في القسم الثاني
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في الحاالت التي:

في حاالت عدم القدرة على القیام بالحرص الواجب

المخاطر ع� الصحة واألمن والخصوصية والكرامة الناجمة عن عدم كفاية المأوى 
تفوق مخاطر عدم بذل العناية الواجبة،

و � أو

ال �مكن العثور ع� مالك األرض/ العقار أو ل�س هناك ممثل معتمد للمالك )أي أذن 
،( خ��

و � أو

�
� مجال السكن واألرا��

اعات �� � ي�سم الس�اق المح�� �مستوى عال من ال��
اع. � � ط��ل األمد منذ �دا�ة ال��

والعقارات والتغي�� الد�مغرا��

توفیر أدوات اإلصالح الطارئة 
ة، يط الصق، مسام�� كب�� تشمل: األغطية البالستيكية، حبل، ��

ة، كماشة, طرقة، مجرفة، منشار يدوي، أكياس  مسام�� صغ��
من النسيج (راجع المذكرة اإلرشادية حول المأوى والمواد غ�� 

. الغذائية ردا ع� سوريا)

•  اتفاقیة التمویل لتشمل أحكاما واضحة تنص ع� أن الحد 
عیة أو یمنح حقوق األد�� من اإلصالحات األساسیة ال یض�� ��

. � � المأوى المع��
الملکیة ��

� حال
•   اتفاقية تسليم يتم توقيعها من قبل كل من رب األ�ة ��

. كانت أن�� أو ذكر

قراءات أخرى 
مجموعة الحماية العالمية. 2013 بيان موجز: االستجابة لحاالت 

� سوريا. اللجنة الدائمة
� والممتلكات ��

الطوارئ لملكية المساكن, األر��
� الوكاالت، 2015. المبادئ التوجيهية إلدماج التدخالت كة ب�� المش��

�
� - اإلسكان واألرا��

� العمل اإلنسا��
�� �

المتعلقة بالعنف الجنسا��
. 2016. اإلسكان, � ويجي�� � ال�� والممتلكات (2015) مجموعة الالجئ��
� وي�� � الجمهورية العربية السورية. المجلس ال��

األرض والممتلكات ��
. 2017. المبادئ التوجيهية التقنية لتحديد ومعالجة قضايا  � لالجئ��

� المستوطنات العشوائية � المخيمات والمراكز
المستوى العا�� ��

. 2017 م. مذکرة � � لالجئ�� وي�� � شمال سوريا. المجلس ال��
الجماعية ��

�
إرشادیة: قضایا المستوطنات غ�� الرسمیة والمراکز االجتماعیة ��

شمال سوریة.

.

ت المصطلحا

� هذه الوث�قة
 تهدف هذه التعريفات إ� توضيح النص الوارد ��

تسجيل المحكمة: الملكية أو ملكية األرض أو البيع أو النقل 
. المسجلة من خالل تسجيل المحكمة

حيازة األرض: تحدد حيازة األرض من يمكنه استخدام موارد 
�

األرض، ما�� المدة، وتحت أي ظروف. ويمكن إنشاء حيازة األرا��
تيبات العرفية أو  �� أو ال�� بطرق عديدة، مثال من خالل القانون ال��

. غ�� الرسمية أو الدينية
� إطار

�� �
: مؤسسة حكومية تدير معامالت األرا�� �

سجل األرا��
. � (أي عدم إدراج المعامالت العرفية وغ�� الرسمية)

النظام القانو��
� لن يحرموا

ضمان الحيازة: درجة الثقة بأن مستخد�� األرا��
� يتمتعون بها ع� األرض أو الممتلكات، أو  تعسفا من الحقوق ال��

. الفوائد الناجمة عنها
� الرسمية الصادر عن اإلدارة العامة

طابو: سند ملكية األرا��
�

") كدليل ع� ملكية األرا�� �
للشؤون العقارية ("سجل األرا��

. الخاصة

� بعض الحاالت، ال يمكن إجراء العناية الواجبة لعدد من األسباب:
��

وھذا موثق بوضوح خطيا ویتم إبالغھ آللیات التنسیق الخاصة بالمجموعة - ال يزال هناك مجال لتقديم الحد األد�� من المساعدة
األساسية للمأوى. إن التدخالت المبينة أدناه معفاة من العناية الواجبة المكرسة نظرا لطبيعتها المنخفضة جدا � المؤقتة.

الحد األدنى من اإلصالحات األساسیة
� الجدران مع

يشمل: إصالح النوافذ واألبواب، وإغالق الثقوب ��
مواد مماثلة، واإلصالحات األساسية لمرافق المياه وال�ف 

�
ات �� الص�� والنظافة الصحية. ال يسمح بأي إصالح هيك�� أو تغي��

وى. أي مكون من مكونات المأ

•  اتفاق المستفيد لتشمل أحكاما واضحة تنص ع� أن الحد األد��
عية أو يمنح حقوق الملكية � ال��

من اإلصالحات األساسية ال يض��
� المأوى،

. يجب أن تب�� جميع مواد اإلصالح �� � ع� الملجأ المع��
ل. ح�� إذا قررت األ�ة المستفيدة اإلنتقا

� حال
•   اتفاقية تسليم يتم توقيعها من قبل كل من رب األ�ة ��

. كانت أن�� أو ذكر

القسم الرابع

المجلس النرویجي لالجئین, 2017. النزوح, الوصول الى سجل 
التوثیق المحلي الخاص باإلسكان, األراضي والممتلكات في الشمال 

الغربي السوري.
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نظام حیازة األراضي الھجینة

يعة الفرنسية والعثمانية � سوريا إ� ال��
�� �

يستند النظام القانو��
� سوريا

� والممتلكات الرسمية ��
واإلسالمية. وع� الرغم من أن األرا��

� الدولة) 62٪ ، تشمل
� الخاصة) 38٪ (وأرا��

� (األرا�� تتألف من فئت��
تيبات اإلسالمية والقبلية والعرفية � البلد مجموعة من ال��

نظم الحيازة ��
ا ما تكون األرض مملوكة تيبات القانونية. وكث�� وغ�� الرسمية وال��

�
ألنواع متعددة من الحيازة تنطوي ع� أشكال مختلفة من الوثائق. و��

كة من خالل األ�ة الممتدة � مش��
ا ما تكون األرا�� المناطق الريفية كث��

أو النسب.

عدم إمكانیة الحصول على مساكن معقولة التكلفة في سیاق التمدن السریع

� سياق التمدن ال�يع، مما
عدم الحصول ع� مساكن معقولة التكلفة ��

امية األطراف. وبشكل عام، كان ثلث أدى إ� نشوء أحياء غ�� رسمية م��
� هذه

� سوريا تقريبا (3.4 مليون نسمة) يعيشون ��
سكان الح�� ��

� ذلك نصف سكان حلب (1.1 مليون
� عام 2011، بما ��

المستوطنات ��
نسمة).

عدم وجود وثائق الملكیة الرسمیة

اع. � � وثائق ملكية رسمية ح�� قبل ال�� ال يوجد لدى العديد من السوري��
وهذا بدوره يؤدي إ� عدد كب�� من ترتيبات الملكية األخرى وإ� زيادة 

االعتماد ع� الوثائق غ�� الرسمية، مثل عقود المحاكم المدنية أو العقود 
ي والبائع. وع� الرغم من وجود سجالت � المش�� غ�� الرسمية ب��

ة قبل � جميع المحافظات األربع ع��
� والممتلكات ��

لإلسكان واألرا��
� تمت � والممتلكات ال��

الحرب، إال أنها لم تشمل سوى المساكن واألرا��
� مركزي. ، ولم يكن هناك سجل وط�� �

� إطار النظام القانو��
معالجتها ��

� والممتلكات قبل شهور قليلة فقط
� سجالت األرا��

(5) بدأ الرقمنة ��
� عام 2012.

اع وتوقف تماما �� � من بداية ال��

آلیة حل النزاعات

� ع�
توجد لجان للتحكيم ومحاكم لتسوية المنازعات ع� األرا��

� عن � جميع أنحاء البلد، تتألف من ممثل��
المستوى المركزي والمح�� ��

، ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل،  وزارة الزراعة واإلصالح الزرا��
� وغرف الزراعة .7 وهناك أيضا محاكم عقارية  فضال عن اتحاد الفالح��

� وزارة العدل. غ�� أنه نظرا للتحديات المتعلقة بالحوكمة
محددة ��

� بصورة غ�� رسمية
اعات المتعلقة باألرا�� � ا ما تعالج ال�� والقدرة، كث��

� السياقات الريفية) ح�� قبل
ع� مستوى القرية � المجتمع (وخاصة ��

الحرب.

التشریعات التمییزیة في الوصول إلى اإلسكان

�
ية ضد بعض األقليات أو المجموعات السكانية �� � يعات تمي�� ت��

� يعود تاريخها إ� � والممتلكات ال��
الحصول ع� اإلسكان واألرا��

� قانونا من المسكن  الستينيات. حيث كان األكراد السوريون ممنوع��
ي�� 1952�193، � والملكية (مثل المرسوم الت��

الرس�� واألرا��
ي�� والقانون 2004�41، والمرسوم الرئا�� 2008�49 والمرسوم الت��

� سوريا من امتالك أي
2008�59). كما منع الالجئون الفلسطينيون ��

� ألغيت هذه القيود منذ � ح��
ممتلكات ح�� أواخر الستينيات (11). و��

� � قد ال يمتلكون أك�� من عقار سك�� ، فإن األكراد السوري�� � ذلك الح��
� الصالحة للزراعة.

واحد لكل شخص وال يسمح لهم بامتالك األرا��

المظالم الناجمة عن عملیات اإلخالء السابقة التي كانت تعتبر غیر 
عادلة أو غیر شرعیة

� والمؤامرات بتعيينها مناطق عسكرية أمرا
كان اقتناء النخبة لألرا��

� والممتلكات
� األرا�� شائعا. وال تخضع هذه التسميات لقوان��

� عمليات إخالء عديدة دون تعويض.
المدنية وتسبب ��

قوانین المیراث وقوانین النوع االجتماعي

�
� سوريا محدودة بموجب القانون وكذلك ��

اث للمرأة �� حقوق الم��
� � تطبق ع� المسلم�� يعة اإلسالمية - ال�� الممارسة العملية. وفقا لل��
اث والزواج � ذلك الم��

المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية بما �� �
��

والطالق (9) - ال تحصل المرأة إال ع� نصف نصيب شقيقها من 
الملكية األبوية. وعالوة ع� ذلك الجنسية يتم منحها لألطفال والزوجة 

� االحتفاظ وجات من غ�� السوري�� � من قبل اآلباء فقط. ويجوز للم��
بجنسيتهن السورية، ولكن ال يسمح لهن بنقلها إ� زوجهن وأطفالهن، 

�
اث الممتلكات. وبوجه عام، تظل ملكية المرأة �� ومن ثم يحرمن من م��

� عام 2006، كانت المرأة تملك رسميا نسبة
� منخفضة جدا: ف��

األرا��
� الزراعية.

� المائة فقط من األرا��
�� 5.3

حظر تحویالت / معامالت اإلسكان على طول الحدود السوریة التركیة

ا من يط الذي يبلغ طوله 50 كيلوم�� � الواقعة ضمن ال��
إن األرا��

� وشمال عفرين) تخضع ألنظمة
� كوبا�� � منطق��

الحدود مع تركيا (��
� حالة التهديد العسكري من تركيا. بموجب القانون

أمنية غ�� عادية ��
� هذه المنطقة.

�� �
اء أو بيع األرا�� السوري ال يزال ممنوعا ��

تدھور األراضي والتصحر

ة طويلة من الجفاف الشديد الذي انتقل إ� عام شهد عام 2006 بداية ف��
2011، مما أثر ع� محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. وقبل بدء 

، وعمل � � ربع الناتج المح�� اإلجما�� الوط��
الجفاف، ساهمت الزراعة ��

� الزراعة عانت
� تعمل �� فيها ثلث سكان سوريا (15). 75 % من األ� ال��

من فقدان المحاصيل نتيجة الجفاف، مما أدى إ� نزوج سكان المناطق 
ية. وقد أدت الحرب الجارية إ� مزيد من الريفية إ� المناطق الح��

� البلد.
ار البيئية �� األ��

� سوريا الخصائص الرئيسية التالية:
� وحقوق الملكية ��

قبل الحرب، كان لحالة اإلسكان واألرا��

الملحق األول
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تدمیر المساكن واألراضي والعقارات على نطاق واسع ، بما في ذلك 
البنیة األساسیة والخدمات األساسیة

�
ار واسعة النطاق وتدم�� لإلس�ان واألرا�� نجم عن ال�اع العنيف أ��

ر عرضيا لل�اع، ع� الرغم  � �عض الحاالت، �كون ال��
والعقارات و��

كث�� من الحاالت. �
من أن اإلس�ان واألرض والعقارات تستهدف ��

مصادرة أو إحتالل المساكن واألراضي والممتلكات العامة 

� سياق انعدام األمن وغياب سيطرة الدولة، فإن المصادرة غ�� 
��

� والسكن والممتلكات الالحقة شائعة جدا
وعة وتخصيص األرا�� الم��

� والعقارات 
أيضا. وكث�� ا ما تكون هذه المصادرة للمسا�ن واألرا��

مدفوعة �مصالح اقتصاد�ة أو باس�� ات�ج�ة عسك��ة، وذلك لتهج�� 
� والم��دين،  � و�ضعاف معنو�اتهم، وإيواء المقاتل�� السكان المستهدف��
� تم االس��الء عليها من أجل  � والممتلكات ال��

أو بيع المساكن واألرا��
ال��ــح.

البیع الغیر مصرح بھ ونقل الملكیة الخاصة

ر وض�اع اع, وت�� � دمار وغ�اب دور المؤسسات الرسم�ة ن��جة ال��
� كث�� من األح�ان إ� بيع

عقود المل��ة ع� نطاق واسع أدى ذلك ��
 
�
� تركها أصحابها خلفهم أو تم االس��الء عليها اس��اق�ا العقارات ال��
بهدف المنفعة. ويشمل ذلك �� كث�� من األح�ان أيضا تغي�� وثائق 

� والعقارات.
المل��ة األصل�ة أو صنع وثائق مزورة للمسا�ن واألرا��

أضرار واسعة النطاق في نظام إداة الممتلكات

اع العن�ف. � ر أو ُتتلف كن��جة لل��  ما تت��
�
� غال�ا

سجالت األرا��
اع و الجهات الفاعلة المعن�ة، غال�ا ما يتم تغي�� وثائق  � وبحسب شدة ال��

المل��ة الرسم�ة دون موافقة صاحب الحقوق القانون�ة أو توز�ــها أو 
إتالفها عمدا أو عن ط��ق الخطأ.

األشكال الجدیدة إلدارة األراضي في المناطق التي تسیطر علیھا 
الجماعات غیر الحكومیة

� المناطق الخاضعة لس�طرة
� والعقارات ��

لم تعد معامالت األرا��
المعارضة �سجل من خالل منهج�ة الدولة الرسمية، ح�� لو دخل الطرفان 
 إرادتهما الحرة. استصدار وثائق جد�دة �صّعب عمل�ة متا�عة متل هذە 

�
�
��

� يوجد فيها � األما�ن ال��
المطالب، �ما �صعب تحد�د الرجحان ��

مطالب تنافس متعددة ع� مل��ة عقار واحد.

   فقدان وثائق اإلسكان واألراضي والعقارات على نطاق واسع بین    
النازحین

يزيد ذلك من صعوبة التحقق من حقوق الملكية، خاصة إذا أصبحت 
ممتل�اتهم عرضة لإلحتالل. و�ش�ل فقدان الوثائق عق�ة هامة بوجه 

دين، مثل األرامل  خاص أمام العشائر الضعيفة من السكان الم��
وأفراد األقليات.

ظھور آلیات تسویة المنازعات خارج نظام المحاكم الرسمیة للدولة

ا ما تعالج قضايا  � المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة الدولة، كث��
�
��

� أ�شأتها  � والعقارات المؤسسات غ�� الرسمية ال��
اإلسكان واألرا��

� تسيطر ع� تلك المناطق. وتشمل هذه  الجهات الفاعلة ال��
المؤسسات �ال من المؤسسات ذات المسؤول�ات اإلدار�ة مثل تنظ�م 

� تضطلع �مهام  و�دارة معامالت المل��ات التجار�ة والكيانات ال��
�س��ة المنازعات.

تفاقم الصعوبات التي تواجھھا الفئات الضعیفة في ممارسة حقوقھا 
المتعلقة بالسكن واألراضي والعقارات

� يد الق�ي إ� زيادة مواطن الضعف القائمة ال�� اع والت�� � يؤدي ال��
�

� الحصول ع� موارد اإلسكان واألرا��
تواجهها الفئات الضعيفة ��

� ترأسها اإلناث أو األرامل أو  والممتلكات، مثل األ� المعيشية ال��
. � � والمسن�� المعوق��

زیادة في النزاعات المتعلقة بالسكن واألراضي والعقارات

اعات المتعلقة �المل��ة � اع، فإن ال�� � وح الناجم عن ال�� � س�اق ال�� �
��

تغییرات على المشھد العرقي - الدیموغرافي للمناطق المتضررة من 
النزاع.

� للمناطق
� - الديمغرا��

� طرأت ع� المشهد العر�� ات ال�� إن التغي��
� تشكيل

� تشهد حاالت نزاع غالبا ما تسببت �� اعات ال�� � المتأثرة بال��
اع. وهذا � � مناطق كانت متعددة األعراق قبل ال��

كتل أحادية العرق ��
دين من العودة إ� مكان إقامتهم  بدوره يمكن أن يمنع السكان الم��

 � المعتاد. وهذا يث�� أسئلة حساسة بالنسبة للجهات الفاعلة اإلنسانية ال��
ت � تغ�� � المناطق ال��

� المأوى، ��
تقدم المساعدة، وال سيما المساعدة ��

اع. � ا منذ بداية ال�� ا كب�� كيبة الديمغرافية (العرقية) تغ�� فيها ال��

الملحق الثاني  قضایا اإلسكان والممتلكات الشائعة التي تسببھا النزوح والصراع 

اتفاقات اإل�جار, الدفع مقا�ل الخدمات وما إ� ذلك أمر شائع جدا. 
� س�اق 

� داخليا �� � النازح�� اعات سلبا ع� العالقات ب�� � وتؤثر ال��
� والمجتمعات � النازح�� � التوتر ب��

اتفاق�ات اإل�جار, مما �ساهم ��
المضيفة. وباإلضافة إ� ذلك يوجد الكث� �من اإلدعاءات المتعددة 
� والعقارات، من ق�ل

والمتداخلة  �شأن إستخدام و�شغال األرا��
ها. , والجماعات المسلحة وغ�� � ع�� � غ�� ال�� المحتل��
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