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.سوريافيالديمقراطيالتحوللدعممؤسسة:التالياليوم

رؤيتنا 

شاملوطنيوبرنامجديمقراطيسياسيانتقالعمليةعبرفقطتحقيقهايمكنأمور،واالزدهار،االستقرار،السالم،السوريينحقوق

والمصالحةالعدالةأسسيرسي،االنتقاليةللعدالة

مهمتنا

.سوريافيوالعدالةالديمقراطياالنتقاليخدمبماالقرارصناعفيوالتأثيرالسوريالمدنيالمجتمعتقوية

info@tda-sy.org:الرسميااليميل

- The Day After (tda-sy.org)

السالموبناءالقانونسيادةقضاياعلىتعملتركيافيمرخصةربحيةغيرسوريةحقوقيةمنظمة:والتوثيقوالعدالةالسالممنظمة

Info@apjd-sy.org:االيميل

https://tda-sy.org/2012/09/01/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a/?lang=ar
https://tda-sy.org/?lang=ar
mailto:Info@apjd-sy.org


2

اعزازفيوريفهادمشقمهجريقدراتتعزيزالىيهدف,مستقلتكافلياجتماعيمدنيتجمع:اعزازفيوريفهادمشقمهجريتجمع

للوصولوالحواروالكرامةالحريةووالمساواةالعدالةبمبادئيؤمن,المجتمعيةالمشاركةوتفعيلالمضيفالمجتمعمعالتواصلوزيادة

السوريالمجتمعمكوناتافةلكأفضللغد

.السوريالشمالفيالفلسطينيينالمهجرينرابطة

مطالبهموتحشيد,الفلسطينيةهويتهموحماية,والجماعيةالفرديةالسوريينالفلسطينيينالمهجرينحقوقعنالدفاع:رؤيتنا 
االيميل.واالجتماعيالوطنينسيجهمنأصيالجزءايشكلوناللذينالسوريالمجتمعضمنأصواتهموتوحيد
rabeta1948@gmai:الرسمي

بجرابلسوإدلبحلبلمهجريالعامةالهيئة

واالختصاصالكفاءةعلىتقومانسانيةمؤسسةهي

بناءلتعزيزالمجتمعيةالقانونيةواالستشاراتالتوعيةوتقديمالمجتمعيةالخدمةتقديمفيالالزمةالدراساتاعدادعلىاالنكبابمهمتها

السوريةاألراضيفيالخاصةوهويتهالمتنوعةثقافتهعلىوالحفاظانهيارهومنعالمجتمع



3

اإلنسانحقوقلمجلستقرير

السوريةالعربيةبالجمهوريةالخاصالشاملالدورياالستعراض

2021لعام40رقمالدورة

-التالياليوم:منكاليضمالمدنيالمجتمعمنظماتمنتحالفمنالمقدم

:المستجداتوآخرالعامالسياق-

إيران(لحلفائهالعسكريةالقوةمستغالًالسوريينضدالسوريةالحكومةقبلمنتصعيداًاألخيرةاألربعالسنواتشهدت–1
مستهدفاعنيفقصفمعالحصارهذاوترافق،النظاملبقاءالرافضةوالبلداتالمدنمحاصرةبسياسةالتصعيدهذاتمثل)وروسيا
.المدنيةواألعيانالمدنيين

iالقسريالتهجيرمنجديدةموجاتالسوريينمعالتعاملفيالعنفياألسلوبهذاأثرمنكان–2

إحاطةفيوردماوفق2019عامإدلبفيمناطقمنوسوريةسوريألف900تهجيرآخرهاكان،السوريينممتلكاتوتدمير
.2020شباط19بتاريخاألمنلمجلسالمقدمةبإحاطتهبيدرسونغيرالسيدلسورياالخاصالمبعوث

2254األمنمجلسقرارعلىالمبنيةالسياسيةللعمليةورفضتجاهلظلفيالسوريالنظاممنالعنفيةاألعمالاستمرت–3
السوريالنظامرفضظلفيالسياسيةالعمليةتعطيلمن2019عامأواخرالدستوريةاللجنةتشكيليغيرولم،2015لعام

.الدستوريةالعمليةفيجديبشكلاالنخراط

وتهجيرالممتلكاتتدميرمحطاتهاأهمكانسوريةمدنعدةوتهجيروتدميرحصاراالستعراضينبينماالفترةشهدت–4
الذيالممنهجالتهجيرالعالموشهد،2018و2016أعوامبينماودرعادمشقريففيوالغوطةحلبمدينةمنكلفيالسكان
سكنيةمناطقتسويةمنوحلفائهالسوريالنظاملدىالتدميرآلةخلفتهوما)الخضراءالباصات(عبرللسكانالسوريالنظاماتبعه
ii..باألرضكاملة

جريمةتشكلوهي)المتفجرةالبراميل(دقيقةوغيرموجهةغيرأسلحةاستخدامهالممتلكاتتدميرفيالنظامأسلوبكان-5
.بالسكانمكتظةمدنيةمناطقعلىإلقائهاخاللمنحرب

فيالسوريللشمالالقسريبالتهجيروالقبولمنازلهمأنقاضتركسوىالسوريينمنالحياةقيدعلىتبقىمنأماميكنلم-6
.لمعظمهمالوحيدالملجأهيالخيامكانتحيثصعبةمعيشيةظروف

قانونيةإجراءاتمعترافقتبل،العسكريةعملياتهإطارضمنالسكانوتهجيرالممتلكاتبتدميرالسوريالنظاميكتفلم–7
لعام10رقمالقانونأهمهاللملكيةسالبةقوانينجملةخاللمنذلكوكان،العودةومنعالتهجيرعمليةتثبيتأجلمنوإدارية
iii.مساكنهمإلىبالعودةالراغبينتمنعإداريةإجراءاتخاللمنوكذلك،2018

بالوصولالدوليةالرغبةغيابمنالسورييننفوسفيأثرهترك،الدوليالمجتمعمنصمتظلفياالنتهاكاتهذهكلجرت–8
.السوريينينصفسياسيحلأيوجهفيالروسيالفيتووقوفظلوفي،سوريافيللنزاعشاملحلإلى

:الدوليةااللتزاماتنطاق

العهدذلكفيبما،اإلنسانيالدوليوالقانوناإلنسانبحقوقالمتعلقةالدوليةاالتفاقياتمنالعديدفيطرفاًسورياإن–9
جنيفواتفاقيات.واالجتماعيةوالثقافيةاالقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليوالعهد،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدولي
.الكيميائيةاألسلحةحظرواتفاقية،األولاإلضافيوالبروتوكولاألربع
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مناهضةالتفاقيةاالختياريوالبروتوكول،القسرياالختفاءمناألشخاصجميعحمايةاتفاقيةعلىسورياتصادقلم–10
الشكاوىبإجراءاتتقبللمكما،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليللعهدالثانياالختياريوالبروتوكول،التعذيب
مناهضةاتفاقيةمن22المادةوال،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليللعهداالختياريالبروتوكولبموجبالفردية
.التعذيب

التقليديةاألسلحةواتفاقية،العنقوديةالذخائرواتفاقية،األربعجنيفالتفاقياتالثانياإلضافيالبروتوكولعلىتصادقلمكما
.األساسيروماونظام

:اإلنسانحقوقآلياتمعالتعاون–11

المتعلقةالطلباتجميعتقبلولم،اإلنسانبحقوقالخاصةاآللياتمعالتعاونلجهةالتزاماتهابتجاهلالسوريةالحكومةاستمرت
لجنةبزيارةاآلنحتىتقبللمأخرىجهةومن.منهمالواردةالشكاوىبخصوصالخواصالمقررينمعتتعاونلمكما،بالزيارات
ivبسورياالمعنيةالمستقلةالدوليةالتحقيق

:والتشريعيالدستورياإلطار–

جميعأنذلك،المجتمعمستوىعلىحقيقياًفرقاًيحدثلمأنهإال،2012سوريادستورفيتمالذيالطفيفالتعديلرغم–12
،التظاهرحقعلىالدستورينصأنمثل،الحقهذالتمنعتأتيماغالباًوالتيالقوانينإلىالدستوربموجبإحالتهاتمالحقوق
منع"قانونإلىالقانونحولتوالتي،الداخليةوزارةإلىالتظاهرعلىالموافقةحصرالذيالقانونإلىالحقهذايحيلولكنه

"التظاهر

رئيسهوالجمهوريةرئيسأنعنيتحدثالدستورأنذلك،باستقاللهاتسمحالالقضائيةبالسلطةالمتعلقةالنصوصماتزال–13
فقدالقضائيةالسلطةتفاصيلباقيأما،العامةالنيابةيرأسالعدلوزيرأنكما،العدلوزيرعنهوينوباألعلىالقضاءمجلس
التيالثامنةالمادةإلغاءورغم،أخرىجهةمن.األعلىالقضاءمجلستشكيلعنيتحدثالالدستورأنحتى،للقانونأحيلت
أو،لألحزاباالنتماءالقضاةعلىيحظرالقضائيةالسلطةقانونأنورغم،والمجتمعللدولةالقائدهوالبعثحزبأنعنتتحدث

الدستورلنصوصواضحةمخالفةفيالبعثلحزبينتمونسورياقضاةمعظمأننجد،السياسيةالميولأواألراءإبداءحتى
.والقانون

،سنواتثالثخاللالجديدالدستورمعينسجمبماالقوانينتعديلوجوبعلىنصالدستورأنورغم،القوانينإطارفي–14
v.اآلنحتىالقوانينتعديليتملمأنهإال،الدستورتطبيقعلىسنواتتسعمضيورغم

:اإلنسانيالدوليوالقانوناإلنسانلحقوقالدوليللقانوناالمتثالعدم–

غيرالنزاعاتأثناءالسكانترحيلمنه)1(فقرة)17(المادةفي1977لعامالثانياإلضافيالبروتوكولنص:القسريالتهجيرـأ-15
وعدّت،بالنزاعيتعلقسببأليديارهمتركعلى)المدنيين(المواطنينإجبارذاتهاالمادةمن)2(الفقرةمنعتوكذلك،الدولية
.حظرهاتمالتيالجسيمةالخروقاتمنالقسريينوالنقلاإلبعادالمذكورةاالتفاقيةمن)147(المادة

المكونةاألفعالضمنللسكان)القسريوالنقلاإلبعاد(مصطلحاالدائمةالدوليةالجنائيةللمحكمةاألساسيالنظامفيورد-16
النقلأواإلبعادعرّفتفقدنفسهاالمادةمن)د/2(الفقرةأما.السابعةالمادةمن)د/1(الفقرةفيوذلك،اإلنسانيةضدللجرائم
منآخرقسريفعلبأيأوبالطردمشروعةبصفةفيهايوجدونالتيالمنطقةمنقسراًالمحمييناألشخاصترحيل"بأنهالقسري

."الدوليالقانونبهايسمحمبرراتدون

على)2/ب/8/2(المادةنصتفقد.حربجريمةالقسريالتهجيرالدائمةالدوليةالجنائيةللمحكمةاألساسيالنظاماعتبركما-17
المنازعاتعلىالساريةواألعرافللقوانيناألخرىالخطيرةاالنتهاكاتضمناألراضيلسكانالقسريالنقلأواإلبعاداعتبار
بوصفهالتشريدالنظامهذامن)8/هـ/8/2(المادةتضمنت،ذلكإلىيضاف.الدوليللقانونالثابتالنطاقفيالمسلحةالدولية
.حربجريمة
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المادةبحسباإلنسانيةضدالجرائممنالقسريالنقلأوالسكانإبعاديعدّ:اإلنسانيةضدجريمةبوصفهالقسريالتهجير–18
viج/2)المادةفينورمبرغلمحكمةاألساسيالنظامفيوردذاتهاألمرأنكما.الدوليةالجنائيةالمحكمةنظاممن)د/7/1(

الجريمةأركانتحققحالفي،أعالهالمذكورةللنصوصوفقاًاالنسانيةضدجريمةتعدالقسريالتهجيرجريمةفإنلذا-19
النقل(القسريالتهجيرأركانفإنالدوليةالجنائيةللمحكمةاألساسيبالنظامالمرتبط"الجرائمأركان"تعليقوبحسب.وشروطها
:)د/2فقرة7المادة(هياإلنسانيةضدكجريمة)القسريواإلبعاد

الألسبابآخرقسريفعلبأيأوبالطردآخرمكانأوأخرىدولةإلىأكثرأوشخصاًقسراًينقلأوالمتهميُرحِّلأن
.الدوليالقانونيقرها

النحوهذاعلىمنهانقلواأوأبعدواالتيالمنطقةفيمشروعةبصفةموجودينالمعنيوناألشخاصأوالشخصيكونأن.

الوجودهذامشروعيةتثبتالتيالواقعيةبالظروفعلمعلىالجريمةمرتكبيكونأن.

مدنيينسكانضدموجهمنهجيأوالنطاقواسعهجوممنكجزءالسلوكهذايُرتكبأن.

أنينويأنأو،مدنيينسكانضدموجهمنهجيأوالنطاقواسعهجوممنجزءالسلوكهذاأنالجريمةمرتكبيعلمأن
.الهجومذلكمنجزءاًالسلوكهذايكون

أوانتهاككلفيوتتحققالحربأثناءتقعالتياألفعالفيالحربجرائمتتمثل:حربجريمةبوصفهالقسريالتهجير–20
التهجيرجريمةالجرائمهذهومن.الدوليةوالمعاهداتوالمواثيقاألعرافحددتهاالتيوعاداتهاوأعرافهاالحربلقوانينمخالفة
.مختلفةوألغراضخارجهاإلىأوالدولةإقليمداخلوقعتسواء،)المدنيينللسكانالمشروعغيرالنقلأواإلبعاد(القسري

للمحكمةاألساسيالنظامفيأما.حربجريمةالترحيليعدنورمبرغلمحكمةاألساسيالنظاممن)ب/6(المادةبحسب-21
1949جنيفالتفاقياتالجسيمةباالنتهاكاتالمتعلقة)2(المادةالحربجرائمفيجاءفقدالسابقةليوغسالفياالدولية

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي"
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي1949ييييي12يييي

."...ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي...:ييييييييييييييييييييييييي

.وشروطهاالجريمةأركانتحققتحالفي،أعالهالمذكورةللنصوصوفقاً،حربجريمةتعدالقسريالتهجيرجريمةفإنلذا-22
واإلبعادالنقل(القسريالتهجيرأركانفإنالدوليةالجنائيةللمحكمةاألساسيبالنظامالمرتبط"الجرائمأركان"تعليقوبحسب
viiحربكجريمة)القسري

.شروطهاتحققحالفيحربجريمةالقسريالتهجيريكونأنيمكن،باختصار

ممنهجةسياسةالسوريةالحكومةاتبعتفقد،األحداثسياقاتوفق:السوريةالحكومةقبلمنالمرتكبالقسريالتهجير–23
.حربجرائمارتكابمعذلكوترافق،مساكنهممنتهجيرهمإلىتهدفالمدنيينضدالنطاقوواسعة

أدىمما،العشوائيوالقصفللحصاروتعريضها،مدنيينمنفيهابماوالبلداتالمدنحصاريتمبأنتقضيالمنهجيةكانتإذ-24
ترحيلهمأجلمناتفاقيةعقديتمثمومن،العشوائيالقصفنتيجةمنهمقسموإصابةوقتل،الحصارنتيجةالمدنيينتجويعإلى
عدةورودظلفيوخاصةاالنتقاممنخوفاًالبقاءعلىالترحيليفضلونالمدنيينأغلبوكان،السوريالشمالفيمناطقإلى

لذلك.القاسيةالمعاملةضروبمنوغيرهوتعذيبالقانونخارجواعتقالانتقامأعمالمنذاتهمالمدنيونلمسهلماإضافةتقارير
.للنجاةالوحيدالسبيلهوالترحيلقراريكون

الحلبومدينة،ودرعا،بلداتمنفيهابماالغوطةسكانتهجيرالمثالسبيلعلىومنها،كبيرةسكانيةمجموعاتتهجيرتم-25
حقوقمجلسقبلمنالمشكلةالمستقلةالدوليةالتحقيقلجنةومنهاالدوليةالتقاريرمنالعديدوثقتهماوهذا.وغيرها،شرقية
.اإلنسان

viiiاإلنسانيةضدوجريمةحربجريمةبوصفهاالقسريالتهجيرجريمةلتشكلترقىأفعاالًارتكبتقدالسوريةالحكومةان-26
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على/17/مادتهفياإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنفقدأكدالدوليةالمواثيقفيالملكيةحقوفق:الملكيةحقعلىاالعتداء-27
"تعسفاًملكهمنأحدتجريديجوزوال،غيرهمعباالشتراكأوبمفردهالتملكحقفردلكل"أن

أنعلى/11/المادة/والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليالعهدوكذلك/،25/مادتهفياإلعالننص-28
"والمسكنوالملبسالمأكلصعيدعلىوخاصة،وألسرتهلهوالرفاهيةالصحةلضمانيكفيمعيشةمستوىفيالحقشخصلكل"

غيرأوتعسفينحوعلى،شخصأيتعريضيجوزال"على/17/مادتهفيوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالعهدنص-29
"مراسالتهأومسكنهأوأسرتهشؤونأوخصوصياتهفيلتدخل،قانوني

.نهبهاأوعليهااالستيالءأوتدميرهاأوالخاصةالممتلكاتعلىالتعديجوازعدماألربعةجنيفاتفاقياتتضمنت-30

لهاالحمايةتوفيروضرورة،عليهاالتعديجوازوعدم،الفرديةالممتلكاتلحمايةتوجيهيةمبادئلتضعبينيرومبادئجاءت-31
ووضعتالعقوبةأشكالمنكشكلعليهااالستيالءأوتدميرهاأو،انتقاممحلتكونأنأو،العنفواألعمالوالتدميرالنهبضد
.ممتلكاتهمإلىالمشردينوعودة،الممتلكاتحمايةأسسالمبادئهذه

:التاليةاألسسوفقمصانةالخاصةالملكيةأنعلىالسوريالدستورمن15المادةنصت:السوريالدستورفيالملكيةحق–31

.ممنوعةاألموالفيالعامةالمصادرةـ

.للقانونوفقاًعادلتعويضومقابلبمرسومالعامةللمنفعةإالالخاصةالملكيةتنزعالـ

.مبرمقضائيبحكمإالالخاصةالمصادرةتفرضالـ

.عادلتعويضلقاءالعامةوالكوارثالحربلضروراتالخاصةالمصادرةتجوزـ

.للملكيةالحقيقةللقيمةمعادالًالتعويضيكونأنيجبـ

واسعةكانتالخاصةالملكيةعلىالدولةاعتداءاتأنإال،الملكيةحقصيانةفيهيُفترضالذيالدستوريالنصهذاورغم-32
.القانونخارجإجراءاتخاللمنأو،الدستوريخالفقانونيبإطارسواءجداً

التدميرأعمالالنطاقوواسعممنهجوبشكلالسوريةالحكومةـارتكبت:ixالملكيةلحقالسوريةالحكومةانتهاكاتأنماط–33
باستخدامالمحاصرةللمناطقالكاملالتدميرسياسةاتبعتحيث،المدنييناستهدفتالتيالعسكريةحمالتهاخاللمنللملكيات
.كبيردمارإلىأدىمماوالبلداتالمدناستهدفتوالتي)المتفجرةالبراميل(موجهةغيراسلحة

بسرقةتمثلتممنهجةحمالتخاللمن،والمدنالبلداتاقتحاموالمداهمةحمالتخاللالملكياتعلىاالعتداءتم-34
.الممتلكات

.إليهاالعودةمنالسكانومنع،الممتلكاتتدميرباستكمالالمناطقمنللعديداستعادتهاوبعدالسوريةالحكومةقامت-35

منالمشكلةالسوريةالعربيةبالجمهوريةالخاصةالدوليةالتحقيقلجنةوثقتهاكما،الممارساتهذهالحقوقيةالتقاريروثقت-36
.اإلنسانحقوقمجلس

حرمانتكريسإلىيهدفتشريعيبنهج،السكانوتهجيرللممتلكاتالتدميرحمالتترافقت:جائرةعقاريةقوانينإصدار-37
.إليهاالعودةمنقدرتهمومنع،ممتلكاتهممنالسكان

66المرسوم:التاليةالقوانينأهمهاكان،مباشرغيرأومباشربشكلسواءالعقاريةالملكياتيمسقانون60منأكثرصدر-38
2018لعام10والقانون2018لعام3والقانون2015لعام15والقانون2012لعام
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جملةخاللمنحقوقهموضياعالسوريينملكيةانتهاكفيوتساهم،السماتذاتتحملوالتي،القوانينمنللعديدإضافة-39
:ومنهاالقوانينهذهبهاتتصفسمات

مساكنهمخارجالسورييننصفوجودوتتجاهلالملكيةحقحمايةلجهةالدوليةوالمواثيقالسوريالدستورمنالقوانينتعارضـ
نظاميةغيرالمساكننصفتكونأنأدىوالذيالنزاعقبلماالسوريةالحكومةمارستهالذيواإلداريالقانونيالخللوتتجاهل

.السكانحقوقبضياعيهددمما)عشوائيسكن(

.التنفيذيةالسلطةمنبقرارتشكلولكنها،قضائيةلجانأنهاالقوانينخاللمنوالزعم،تنفيذيةللجانالنزاعاتإحالة-40ـ

.تعويضدونالتنظيمفيإدخالهابسببالملكياتمنكبيرلجزءالمجانياالقتطاع-41

.القوانينعليهتنصماوفقالبديلبالسكنالسكانتعويضعدم-42

الجهاتتراهمنمنعيعنياإلجراءوهذا،العقاراتفيتصرفبأيللقياماألمنيةالموافقةعلىالحصوليجبقرارإصدار-43
.الملكيةفيحقهممارسةمناألمنية

اإلرهابيالعملتعريفعلى2012لعام19رقماإلرهابقانونينصحيث،االستثنائيةالمحاكممنوهي:اإلرهابمحكمة-ـ44
"...للدولةاألساسيةأوالتحتيةبالبنىاإلضرارأوالعامباألمناإلخاللأوالناسبينالذعرحالةإيجادإلىيهدففعلكل"بأنه

بموجبوذلكالدولةإلىملكيتهاوانتقالالمنقولةوغيرالمنقولةاألموالمنالدائمالحرمان"بأنهاالمصادرةالقانونعرف-45
"قضائيحكم

أداةإلىالمحكمةهذهتحولتوبالتالي،المنقولةوغيرالمنقولةاألموالبمصادرةالحقاإلرهابمكافحةمحكمةالقانونيعطي-46
.ممتلكاتهمعلىواالستيالءمعارضيهالمعاقبةالسلطةبيد

أعضائهاأحدويكون،الجمهوريةرئيسقبلمنقضاتهاتعيينيتمحيثاالستثنائيةالمحاكممنالمحكمةهذهأنبحكمتزداد-47
المحاكماتبأصولتتقيدالالمحكمةأنعلىالسابعةمادتهفيالقانونهذاينصكما،)المدنيينتحاكمأنهارغم(عسكريقاض
.والمحاكمةالمالحقةوإجراءاتأدوارجميعفيوذلكالنافذةالتشريعاتعليهانصتالتي

الذي2019لعام39رقمالقانونصدرحيث،أموالهممنالسوريينلتجريدأداةالقانونهذايعتبر:اإلجباريالتجنيدقانون-48
ضمنالخدمةفواتبدلتسديدعنالممتنعبالدفعللمكلفالمنقولةوغيرالمنقولةاألموالعلىالتنفيذيالحجزإلقاءعلىينص
.المحددةالمهلة

عدمحالوفي،عاما42ًالعمرمنيبلغالذيللمكلفأمريكيدوالر/8000/قدرهبدلدفععلىسوريافيالتجنيدقانونينص-49
.تأخيرسنةكلعندوالر200قدرهاغرامةمعأموالهعلىالتنفيذيالحجزيمكنالدفع

األمنيةللجهاتالحقيعطيالذي2012لعام63القانونصدرحيث:أمنيةتعليماتعلىبناءاحتياطيحجزقراراتإصدار-50
األمنيةاألفرعخاللهامنتقومألداةالمرسومهذاوتحول،المعارضينأموالعلىاالحتياطيالحجزبإيقاعالماليةوزارةإلىبالطلب
السلطةأنيُفترضالذيالقضاءعنبعيداً.الملكيةفيحقهمممارسةمنمنعهموبالتالي،المعارضينأموالعلىالحجزبوضع

.ذلكعلىالقادرةالوحيدة
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عنالسورييننصفلتهجيرنتيجةيزدادالسوريينممتلكاتعلىالواقعالتهديدإن:الملكياتعلىوأثرهالديموغرافيالتغيير-51
بعدتتمالتياإلجراءاتومنها،الملكيةفيحقهمممارسةمنلمنعهمالسوريةالحكومةبهاتقومإجراءاتجملةومع،منازلهم

مخططاتصدوريرافقها،والبلداتالمدنلبعضوالسكانيةاإلداريةالتركيبةفيتغييراتإلىالتقاريرتفيدحيث،تهجيرهم
بسببسواءممتلكاتهمإلىالوصولعلىقدرتهمعدمظلفيبهاالوفاءيستطيعونالإجراءاتالمالكينعلىتفرضتنظيمية
.لهوالمرافقللنزاعالسابقواإلداريالقانونيالخللنتيجةالرسميةاألوراقفيلنقصانأو،العودةمناألمنيةوالمخاوفتهجيرهم

وثائقهمعلىالحصولفيحقهممنالسوريينمنالكثيروحرمان،وأسرهمأجانبمقاتلينبتجنيسالسوريةالحكومةقيام-52
.المدنية

المرسومفيجاءماذلكعلىوالمثال،األمنلرجالحصانةعلىالقوانينتنص:الملكياتعلىوأثرهالقانونسيادةغياب-53
الجرائمعنالدولةأمنإدارةفيالعاملينمنأيمالحقةيجوزال"علىمنه16المادةنصتحيث1969لعام14رقمالتشريعي

"المديرعنيصدرمالحقةأمربموجبإالبهاقيامهممعرضفيأو،إليهمالموكلةالمحددةالمهماتتنفيذأثناءيرتكبونهاالتي

مايرتكبونهؤالءفإنوبالتالي،جرائمهمعنالعسكريينمالحقةحقالدفاعلوزيريعطيالذيالعسكريةالعقوباتقانون-54
.بمالحقتهمالقضائيةللسلطةإمكانيةوجوددونانتهاكاتمنيشاؤون

مما،عنهملإلفراجكفديةمبالغفرضثمومن،تعسفيةاعتقاالتخاللمن،المواطنيناستغالليتمالحصاناتهذهبموجب-55
.شرهماتقاءحكوميةجهاتلصالحإتاواتليسددواممتلكاتهمبيعإلىالكثيرونمعهيضطر

.الملكياتونقلالتزويرامتهنتوالتيالدولةبأجهزةالمرتبطةالفسادشبكاتانتشاركذلك-56

الزراعيةاألراضيعلىاالستيالءعلىالسوريالنظامعمل2021و2020أعوامخالل:األمنيةاللجانبهاتقومالتيالمزادات-57
اللجانطريقعنقامحيثعليهمفرضهاالتيحربهوآلةالنظامبطشمنوعائالتهمبأرواحهمفرواالذينأصحابهاغيابفي

أراضيبمصاردةقامطريقهاعنوالتيالحرياتوإطالقباإلصالحالمطالبةالشعبيةاالحتجاجاتانطالقةبعدشكلهاالتياألمنية
قيامعنمعلوماتوهناكوإدلبوحلبوحمصحماةمحافظاتمنكلفيعلنيةمزاداتطريقعنلمواليهوتأجيرهاالمهجرين

xدمشقريفمحافظةفيالمزاداتهذهبمثلاللجانتلك

بانتهاجالسوريةالحكومةقيامالتقاريرمنالعديدمنثبت:الملكياتعلىوأثرهالقسريواالختفاءالتعسفياالعتقال-58
تبقىوبالتالي،مصيرهمعنالحكومةتصرحأنودون،والسورياتالسوريينمنلآلالفالقسريواإلخفاءالتعسفياالعتقال

.وفاتهأووجودهيثبتماوجودعدمبسببممتلكاتهعنالدفاعالمفقودذوييستطيعوال،للفقدانعرضةممتلكاتهم

:التوصيات

األشخاصجميعحمايةواتفاقيةرومانظاموخاصة،السوريةالعربيةالجمهوريةعليهاتصادقلمالتياالتفاقياتعلىالمصادقة-1
بالحقوقالخاصللعهدالثانياالختياريوالبروتوكول،التعذيبمناهضةالتفاقيةاالختياريوالبروتوكول،القسرياالختفاءمن

.والسياسيةالمدنية

.التعذيبمناهضةواتفاقية،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدبموجبالفرديةالشكاوىبإجراءاتالقبول-2

.المرتكبةاالنتهاكاتحقيقةعلىللوقوفالدوليةالتحقيقللجنةبزياراتالقبول-3

.المعاهداتهيئاتإلىالمتوجبةالتقاريرتسليم-4
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عنوالتوقف،العرفيالدوليالقانونإطارضمنتدخلالتيأو،قبلهامنعليهاالمصادقباالتفاقياتالسوريةالدولةالتزام-5
التيالقتاليةاألعمالعنوالتوقف،التعسفياالعتقالوعدم،التنقلحقوخاصة،القسريبالتهجيرالمرتبطةوخاصةاالنتهاكات
.المدنيينتستهدف

.اإلنسانيالدوليالقانونأحكاموفقالمحظورةاالسلحةاستخدامووقف،العشوائيةالهجماتوقف-6

.السكانمنازلوكذلك،وغيرهاصحيةومراكزمستشفياتمنالمدنيةاألعياناستهدافعنالتوقف-7

بالتعامليتعلقفيماخاصة،الخواصالمقررينمعوالتجاوب،الخاصةاإلجراءاتآليةضمنالمعلوماتعلىالحصولتسهيل-8
.الفرديةالشكاوىمع

،الفرديةالملكيةعلىباالعتداءالمرتبطةوخاصة،الدوليالقانونأحكاممعأو،الدستورمعتتعارضالتيالتشريعاتجميعإلغاء-9
2012لعام66المرسوم:منهاقانونيأومادياعتداءأيمنوتحصينها

2015لعام15القانون

2018لعام3القانون

2018لعام10القانون

أمامهيحاكمالبحيثالعسكريالقضاءدوروتحجيم،واإلرهابالعسكريةالميدانمحاكموخاصة،االستثنائيةالمحاكمإلغاء-10
.المدنيين

25/1تاريخ/14/رقمالتشريعيبالمرسومالصادرالدولةأمنإدارةإحداثقانونمن/16/المادةمنهاتشريعاتأيإلغاء-11
التشريعيبالمرسومالصادرفيهاالعاملينخدمةوقواعدالدولةأمنإلدارةالداخليةالتنظيماتقانونمن/74/والمادة1969/

،المالحقةمناألمنلرجالالحصانةتعطي2008لعام /69/رقمالتشريعيالمرسومو25/5/1969تاريخ/549/رقم
.القضاءإلىمنهمالمنتهكينإحالةوضمان،القانونسيادةلمبدأالحقيقيوالتطبيق

يضمنبماالقضائيةالسلطةقانونأحكاموتطبيق،أعمالهافيالتنفيذيةالسلطةتدخلوعدمالقضائيةالسلطةاستقاللضمان-12
.القضائيةالسلطةضمنالبعثلحزبمنتمينقضاةبقاءعدم

.القضاءاستقاللمنتحدالتيأو،االستثنائيةالقوانينجميعإلغاء-13

.الديمقراطيةاالنتقالتضمنسياسيةبعمليةواالنخراط2254القراروخاصةاألمنمجلسقراراتجميعتنفيذ-14

i–القسريالتهجيرحولالتالياليومدراسة

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2020/03/Forced-Displacement.pdf

iiمؤخرانشرالذيسوريافيالممتلكاتوواقعالعقاريةالمشكلةالتالياليومدراسة-
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2020/04/Property-Issue-and-its-Implications.pdf

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2020/03/Forced-Displacement.pdf
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2020/04/Property-Issue-and-its-Implications.pdf
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iii https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2020/04/Property-Issue-and-its-Implications.pdf
iv https://undocs.org/ar/A/75/743

v https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24585&LangID=A

vi)،محكمةنظاممن)3(والمادة،السابقةيوغسالفيالمحكمةاألساسيالنظاممن)5(المادةوكذلك
.رواندا

viiالدوليةالجنائيةللمحكمةاالساسيالنظاممن:)7/أ/2فقرة8المادة(انظر

viii التاليلليوممسحيةدراسة Mass-forced-displacement_AR.pdf (tda-sy.org)
Forced-Displacement.pdf (tda-sy.org)

ix https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-EN.pdfسوريافيوالسكنواألراضيالملكيةحقوقواقع

x https://pro-justice.org/ar/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-
auctions-their-land.html

https://pro-justice.org/en/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-auctions-their-
land.html

:المراجع:المراجع

1-https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26756&LangID=A
2-https://pro-justice.org/ar/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-

auctions-their-land.html

3-https://pro-justice.org/en/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-auctions-
their-land.html

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2020/04/Property-Issue-and-its-Implications.pdf
https://undocs.org/ar/A/75/743
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24585&LangID=A
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2019/10/Mass-forced-displacement_AR.pdf
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2020/03/Forced-Displacement.pdf
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-EN.pdf%20%20%20
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-EN.pdf%20%20%20
https://pro-justice.org/ar/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-auctions-their-land.html
https://pro-justice.org/ar/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-auctions-their-land.html
https://pro-justice.org/en/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-auctions-their-land.html
https://pro-justice.org/en/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-auctions-their-land.html
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26756&LangID=A
https://pro-justice.org/ar/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-auctions-their-land.html
https://pro-justice.org/ar/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-auctions-their-land.html
https://pro-justice.org/en/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-auctions-their-land.html
https://pro-justice.org/en/justice/we-cannot-do-anything-displaced-syrians-watch-as-government-auctions-their-land.html
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