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حول انديكتورز

LDO حول منظمة التنمية املحلية

ــل  ــة بالتحلي ــركة متخصص ــي ش ــورز ه انديكيت
واألبحــاث واالستشــارات يقــع مقرهــا الرئيســي 
ــة، تأسســت  ــاب التركي ــة غــازي عينت يف مدين

يف عــام 2017، تقــدم خدماتهــا فيمــا يتعلــق بالبيانــات بكامــل دورتهــا، بدايــة من التأســيس 
ــفتها،  ــم أرش ــا ونظ ــات وترميزه ــودة البيان ــى إدارة ج ــه، إل ــه وبرامج ــات وأدوات ــع البيان لجم

باإلضافــة إلــى تحليــل البيانــات لألنــواع املختلفــة مــن الدراســات البحثيــة...

ــاني  ــاع االنس ــال والقط ــاع األعم ــي قط ــات ه ــاث قطاع ــه يف ث ــورز خدمات ــدم انديكيت يق
وقطــاع األبحــاث. ويســعى للمســاهمة يف تنميــة قــدرات املؤسســات املختلفــة يف مجــال 
ــكل  ــة، بش ــة العلمي ــب واألدل ــارات والتدري ــم االستش ــق تقدي ــن طري ــل، ع ــات والتحلي البيان
ــا  ــح لواقعه ــراءة أوض ــا ق ــا ويعطيه ــي ترده ــات الت ــن البيان ــتفادتها م ــة اس ــن درج ــد م يزي
ورؤى مســتقبلية حــول التغيــرات التــي يمكــن أن تطــرأ، ممــا ينعكــس كقــرارات مبنيــة ىلع 

ــة واملســتقبلية. ــدة لنتائجهــا الحالي معرفــة جي

غيــر  مدنــي  مجتمــع  منظمــة  هي 
دعــم  مجــال  يف  متخصصــة  حكوميــة 
ومنظمــات  والبلديــات  املحليــة  اإلدارات 

 ، املعلومــات  و  الدراســات  وإصــدار  األساســية  الخدمــات  وتقديــم  املدنــي  املجتمــع 
 270  –  19154 برقــم  تركيــا  يف  تســجيلها  وتــم   2015 عــام  بدايــة  مــع  إنشــاؤها  تــم 
تاريـخ 14/4/2016 مـن قبـل عـدد مـن الفاعليـن واملتخصصيـن يف مجـال اإلدارة املحليـة 
املجالــس  و  املحليــة  املجتمعــات  مــع  وطيـدة  بعاقـات  املنظمـة  تتميـز   ، والحوكمـة 
مجــاالت  يف  الدوليين،  و  املحلييــن  الخبــراء  مــن  شــبكة  ولديها  ســوريا  يف  املحليــة 
والتطويــر  االســتراتيجي،  والتخطيــط  واالقتصــاد،  والقانــون،  العامــة،  كاإلدارة  متنوعــة 

املؤسســي وإعادة االعمار و الحقوق العقارية .

وتعمل منظمة التنمية املحلية LDO ىلع تنفيذ برامج الحوكمة وتقديم الخدمات األساسية 
وتطوير القدرات املؤسسية والبشرية وتقديم الحلول االستشارية وأنظمة املتابعة والتقييم 
وإعداد الدراسات واألبحاث املتخصصة وتنظيم حمات التوعية وفعاليات الحوار املحلي، وذلك 
لصالح مؤسسات وكوادر اإلدارة املحلية ومجتمعاتها واملديريات املختصة ومنظمات املجتمع 
بما  املجتمعية  وتعزيز املسؤولية  الرشيد  الحكم  ومبادئ  الامركزية  ترسيخ  بغرض  املدني، 

يحقق النماء واالستقرار للمجتمع.
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ملخص تنفيذي
العقارية  امللكيات  أهمية   من  انطاقًا 
النازحين  لتمكين  وسعيًا  األفراد،  حياة  يف 
والاجئين من استعادة حقوقهم وتمكينهم 
وحفظ  األصلية  مناطقهم  إلى  العودة  من 
صعوبات  من  يعانونه  ملا  ونظرًا  حقوقهم 
بإجراء  قمنا  فقد  صعبة،  معيشية  وظروف 
واقع  ىلع  الوقوف  بهدف  الحالية  الدراسة 
يف  والاجئين  للنازحين  اليومية  الحياة 
املناطق التي يقيمون بها حاليًا ومعرفة أبرز 
الحلول  وتقديم  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 
التي يمكن أن تساعد يف تحسين ظروفهم 
الحقوق  إلى جانب تحديد حجم  املعيشية، 
مناطقهم  يف  يمتلكونها  التي  العقارية 
ومدى  بها  لحقت  التي  واألضرار  األصلية 
قدرتهم ىلع التصرف بتلك العقارات وتوثيق 
كما  الرسمية،  الدولة  دوائر  لدى  معاماتهم 
االعتداءات  أبرز  بحث  إلى  الدراسة  تهدف 
ومدى  العقارية  األفراد  بملكيات  لحقت  التي 
قدرتهم ىلع املطالبة بالتعويضات عن تلك 
القوانين  أبرز  ىلع  الضوء  وتسليط  األضرار 
والتي  االزمة  فترة  خال  إصدارها  تم  التي 
تشكل تهديدًا لحقوق األفراد العقارية ومدى 
بلتك  والاجئين  النازحين  ومعرفة  وعي 

القوانين وتقديم املقترحات التي من شأنها 
يف  وتساعد  السلبية  أثارها  من  تخفف  أن 
يسهل  بشكل  لحقوقهم  السوريين  استعادة 
عودتهم الطوعية إلى املناطق التي هجروا 

منها.

وقد أجريت الدراسة يف شهري آب و  أيلول 
من عام 2019 يف كل من سوريا وتركيا، وقد 
إذ  وإدلب  غطت يف سوريا محافظتي حلب 
مدينة  من  كل  إدلب  محافظة  يف  شملت 
إدلب و أريحا وأورم الجوز وكفر تخاريم ومعرة 
النعمان، أما يف محافظة حلب فقد شملت 
حلب  ريف  يف  عزة  ودارة  كفرناها  مناطق 
اعزاز وعفرين يف  الغربي وكل من مدينتي 
ريف حلب الشمالي، أما يف تركيا فقد شملت 
وهاتاي،  وغازي عينتاب  أورفا  واليات  الدراسة 
مقابلة   539 إجراء  الدراسة  خال  تم  وقد 
مناطق  والاجئين يف مختلف  النازحين  مع 
يضم  الكتروني  استبيان  باستخدام  الدراسة 
نسبة  مراعاة  تمت  أنه  علمًا  مغلقة  أسئلة 
توزع الاجئين والنازحين يف كل منطقة من 
العينات  حجم  اختيار  عند  الدراسة  مناطق 
من  املجيبين  تنوع  ضرورة  مراعاة  تمت  كما 
حيث املستوى التعليمي واملناطق األصلية 
تم  كما  والعمر،  والجنس  إليها  ينتمون  التي 
مركزة  حوار  جلسات   6 إجراء  الدراسة  خال 
و20 مقابلة خبراء مع املختصين يف الشأن 
القوانين  ىلع  اطاع  لديهم  ممن  القانوني 
الناظمة للملكيات العقارية حيث تم استخدام 

دليل يضم أسئلة معمقة خاصة بهم.

يف  تدني  وجود  الدراسة  أظهرت  وقد 
للنازحين  وبخاصة  املعيشي  املستوى 
وذلك  املحررة  املناطق  ضمن  املقيمين 
من  الرئيسية  الخدمات  توافر  عدم  بسبب 
املخيمات  يف  صحي  وصرف  وكهرباء  مياه 
وانخفاض مستوى الخدمات الطبية والتعلمية 
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املقدمة وارتفاع تكاليف املعيشة يف ظل 
عدم توافر فرص للعمل وغاء األسعار بما يف 
فيعانون  الاجئين  أما  املنازل،  إيجارات  ذلك 
بالدرجة األولى من صعوبة استخراج التصاريح 

الازمة للسفر أو العمل.

فتشير  العقارية  امللكيات  صعيد  ىلع  وأما 
العظمى  الغالبية  أن  إلى  الدراسة  نتائج 
يحتفظون  زالوا  ال  والنازحين  الاجئين  من 
االصلية  مناطقهم  يف  العقارية  بملكياتهم 
ليس  غالبيتهم  أن  علمًا  منها،  هجروا  التي 
من  القانونية  التصرفات  إجراء  بمقدورهم 
معامات  إتمام  أو  العقارات  لتلك  وشراء  بيع 
الفراغة ونقل امللكية بسبب القيود األمنية 
املفروضة ىلع تلك املعامات وعدم قدرة 
املناطق  إلى  السفر  ىلع  منهم  العديد 
وتشكل  هذا  العقارات،  ضمنها  تتواجد  التي 
بإصدارها  السوري  النظام  قام  التي  القوانين 
 10 رقم  القانون  وبخاصة  النزاع  فترة  خال 
 19 رقم  اإلرهاب  مكافحة  وقانون   2018 لعام 
اإلرهاب  محكمة  إحداث  وقانون   2012 لعام 
يهدد  حقيقيًا  خطرًا   2012 لعام   22 رقم 
االحتفاظ  ىلع  والاجئين  النازحين  قدرة 
غالبيتهم  أن  علمًا  العقارية  بملكياتهم 
ليس لديهم علم أو اطاع ىلع محتوى تلك 

القوانين والنصوص الواردة ضمنها.

غالبية  قدرة  عدم  الدراسة  نتائج  تظهر  كما 
الحالي ىلع  الوقت  النازحين والاجئين يف 
من  الشخصية  التعريف  وثائق  استخراج 
بطاقات هوية شخصية وجوازات سفر وعدم 
تطرأ  التي  التغييرات  توثيق  ىلع  قدرتهم 
وطاق  زواج  من  الشخصية  أحوالهم  ىلع 
ووفاة ووالدة لدى دوائر الدولة الرسمية، وأما 
مناطقهم  إلى  املهجرين  عودة  موانع  عن 
الظروف  توافر  بعدم  تتمثل  فهي  األصلية 
األمنية املائمة للعودة والخشية من التعرض 

النظام  قوات  قبل  من  االعتداء  أو  لاعتقال 
أماك  ومصادرة  األمنية  وأجهزته  السوري 
و  تدميرها  او  والنازحين  الاجئين  من  الكثير 
بتعويضات  املطالبة  ىلع  قدرتهم  بعدم 
عن األضرار التي لحقت بعقاراتهم إضافة إلى 
الدمار  بسبب  الرئيسية  الخدمات  توافر  عدم 

الهائل الذي لحق بالبنى التحتية.

ىلع  العمل  بضرورة  الدراسة  توصي  وعليه 
الحالية لاجئين  تحسين الظروف املعيشية 
إلى  السعي  خال  من  السوريين  والنازحين 
املناطق  يف  الرئيسية  الخدمات  توفير 
تضمن  عمل  فرص  وخلق  بها  يقيمون  التي 
نفقاتهم  يغطي  دخل  ىلع  الحصول  لهم 
الذي  املسكن  ظروف  وتحسين  الشهرية 
يقيمون به وخاصة بالنسبة للمقيمين ضمن 
خال  من  ذلك  يتم  أن  ويمكن  املخيمات 
تجمعات  وبناء  نقدية  إيجار  بدالت  توفير 

سكنية خاصة بالنازحين والاجئين.

والهيئات  الدولي  املجتمع  ىلع  يجب  كما 
النظام  ىلع  الضغط  والقانونية  الحقوقية 
التي  القوانين واالحكام  إلغاء  السوري بهدف 
صدرت خال فترة النزاع والتي تمس حقوق 
توثيق  ىلع  والعمل  السوريين  وملكيات 
ملكيات األفراد من خال إجراء مسح إحصائي 
شامل لتلك امللكيات والحصول ىلع الوثائق 
والضغط  األفراد  ملكية  تثبت  التي  واألدلة 
ىلع النظام السوري لاعتراف بها وتوثيق ما 
تم من عمليات بيع وشراء وتمكين الاجئين 
وسندات  عن  بديل  استخراج  من  والنازحين 
املليكة التالفة أو الضائعة والوثائق واألوراق 
يجب  كما  املصادرة،  األماك  ورد  الرسمية 
القانوني  الوعي  درجة  رفع  ىلع  العمل 
خال  من  والاجئين  النازحين  لدى  والفكري 
استهدافهم بحمات توعية وتوفير املشورة 

واملساعدة القانونية لهم بشكل مجاني. 
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النتائج

فيما تعلق بالوضع املعيشي. 1

A - مليون  13 األممية  الهيئات  الصادرة عن  للتقارير  وفقًا  املهجرين من سوريا  يبلغ عدد 
مهجر )نازح – الجئ(.

B -.يبلغ عدد النازحين داخليًا 6.6 مليون أما أعداد الاجئين فتقدر ب 5.6 مليون 

C - تشكل سيطرة النظام السوري ىلع املناطق وامليليشيات التابعة له السبب األبرز يف
ترك النازحين ملناطقهم األصلية.

D - ما يزيد عن ثلث النازحين أشاروا إلى أن دمار العقار الذي كانوا يقطنونه بشكل كلي أو
جزئي يعد سببًا مباشرًا لنزوحهم.

E - شهدتها التي  العسكرية  العمليات  أن  قالوا  السوريين  الاجئين  نصف  عن  يزيد  ما 
ان 37% منهم يرجعون ذلك  األبرز لخروجهم منها يف حين  السبب  مناطقهم كانت 

بالدرجة األولى إلى سيطرة النظام السوري ىلع تلك املناطق.

F -.ربع الاجئين السوريين يرجعون تركهم ملناطقهم األصلية للدمار الذي لحق مسكنهم

G - العامة الخدمات  يف  شديدًا  نقصًا  النازحون  يقطنها  التي  املحررة  املناطق  تعاني 
كالكهرباء واملياه ونقص التعليم وغيرها من الخدمات الرئيسية.

H - يعاني النازحون من ارتفاع الفارق بين متوسط الدخل والنفقات إذ يبلغ متوسط الدخل
78500 ل س يف حين أن متوسط اإلنفاق يبلغ 94000 ل س.

I - يوجد ضعف شديد يف فرص العمل املتوافرة ضمن املناطق املحررة إذ يقدر الخبراء
النسبة التي يمكن لفرص العمل استيعابها ما بين 20 إلى 40% من مجمل املقيمين 

ضمن املناطق املحررة.

J - امتاكهم عدم  بسبب  وذلك  للنازحين  بالنسبة  عمل  ىلع  الحصول  صعوبة  تزداد 
إليها وانخفاض أجورهم بسبب  التي نزحوا  اجتماعية واسعة يف املناطق  لعاقات 

استغال أبناء املجتمع املضيف لهم.

K - يقيم 62% من النازحين ضمن شقق مستأجرة ويشير العديد منهم إلى وجود استغال
من قبل أبناء املجتمع املضيف لهم، يف حين يقيم 9% منهم ضمن شقق ملك.

L - 88% من النازحين أكدوا ىلع قدرتهم ىلع توثيق عمليات البيع والشراء واإليجار يف
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املناطق التي يقيمون بها حاليًا من خال توثيقها لدى املجالس املحلية أو املحاكم 
أو دوائر السجل العقاري.

M - يبلغ متوسط دخل األسرة الاجئة 212000 ل س وهو ذات املبلغ الذي تحتاجه األسرة
لتغطية نفقاتها بما يف ذلك إيجار املسكن.

N - تتمثل أبرز الصعوبات التي يواجهها الاجئون بعدم القدرة ىلع العمل إال بعد استخراج
أذونات العمل الازمة وعدم القدرة ىلع إيجاد فرصة عمل إال يف الوالية التي يحملون 

بطاقة الحماية املؤقتة فيها.

O - الغالبية العظمى من الاجئين )85%( يقيمون ضمن شقق سكنية مستأجرة يف حين
أن 10% منهم يمتلكون شقق سكنية خاصة بهم.

P - يف واإليجار  والشراء  البيع  عمليات  توثيق  ىلع  القدرة  لديهم  الاجئين  من   %66
املنطقة التي يقيمون بها حاليًا.

Q - مبالغ نقدية كبدالت شهرية توفير  األولى  بالدرجة  والاجئين  النازحين  يؤيد كل من 
لإليجار باعتبارها أنسب الطرق لتحسين وضعهم املعيشي.

R - ما يزيد عن نصف املشاركين يف الدراسة يؤيدون بناء تجمعات سكنية لسكن النازحين
والاجئين مجانًا أو بآجارات منخفضة.

S - ما يقارب نصف املشاركين يف الدراسة يؤيدون بناء تجمعات سكنية وتمكين النازحين
والاجئين من التملك فيها بأسعار منخفضة.

T - الحالية املهترئة بخيام أخرى الخيام  يرى املقيمون ضمن املخيمات ضرورة استبدال 
جديدة أو بكرفانات خشبية.

فيما يعتلق بحقوق الالجئين والنازحين العقارية. 2

A - 94% من النازحين الزالوا يملكون حقوق عقارية يف املناطق التي هجروا منها أما نسبة
امتاك الاجئين للعقارات فتبلغ %86.

B - والاجئين النازحين  من  كل  يمتلكها  التي  العقارات  أنواع  أكثر  السكنية  الشقق  تشكل 
بنسبة 91% تليها األراضي الزراعية بنسبة 30% فاملحات التجارية بنسبة 27% يف حين 

تبلغ نسبة امتاك األراضي املعدة للبناء %9.

C - ضمن والنازحين  الاجئين  من  كل  يمتلكها  التي  العقارات  من  العظمى  الغالبية  تقع 
املخططات التنظيمية للوحدات اإلدارية.



8
لتهجيــر ا و ى  و ملــأ ا
لنازحيــن وا الالجئيــن  احتياجــات 

H L P يــا  يف قضا

أيلول - 2019ملخص دراسة ميدانية

D - دوائر عن  صادر  أخضر(  )طابو  تمليك  سند  إلى  امللكية  فيها  تستند  العقارات  من   %58
املصالح العقارية.

E - تبلغ نسبة العقارات التي تستند فيها امللكية إلى حكم محكمة 20% يف حين تبلغ تلك
النسبة 11% للعقارات التي تستند فيها امللكية ملحضر إقرار بالبيع امام املحكمة.

F - تبلغ نسبة العقارات التي تستند فيها امللكية إلى عقد بيع عادي 13% وهي أضعف أنواع
امللكيات العقارية.

G - ما يزيد عن ثلثي املشاركين يف الدراسة أشاروا إلى امتاكهم لوثائق تثبت ملكيتهم يف
حين أن 31% منهم ال يمتلك تلك الوثائق.

H - يرجع السبب األبرز يف عدم امتاك النازحين والاجئين لوثائق امللكية لتلف تلك الوثائق
نتيجة العمليات العسكرية أو ضياعها خال موجات التهجير والنزوح، يف حين يشير %8 
وثائق  بمصادرة  السوري  النظام  رأسها  العسكرية وىلع  القوى  قيام  إلى  املشاركين  من 

مليكتهم.

I - 82% من املشاركين يف الدراسة أشاروا إلى عدم قدرتهم ىلع استخراج وثائق امللكية
يف الوقت الحالي ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى عدم قدرتهم ىلع السفر إلى مناطقهم 

األصلية خوفًا من االعتقال.

J - ما يقارب ربع املشاركين يف الدراسة يرجعون عدم قدرتهم ىلع استخراج وثائق امللكية
تكاليف  وتحمل  العقار  تواجد  منطقة  إلى  للسفر  لديهم  الكايف  املال  توافر  عدم  إلى 

اإلجراءات املطلوبة.

K - ما يزيد عن ثاثة أرباع املشاركين يف الدراسة أكدوا تعرضهم لنوع من أنواع االعتداء ىلع
حقوقهم العقارية كمصادرة امللكية من قبل القوى العسكرية أو دمار العقار بشكل كلي 

أو جزئي.

L - 98% ممن تعرضوا العتداء ىلع ملكياتهم العقارية لم يتمكنوا من املطالبة أو الحصول
ىلع تعويض عن األضرار التي لحقت بهم.

M - تصرف أي  إجراء  من  تمكنهم  عدم  إلى  أشاروا   )%88( املشاركين  من  العظمى  الغالبية 
قانوني يتعلق بملكياتهم العقارية يف حين أن 12% فقط قد قاموا بعمليات بيع وشراء 

لعقاراتهم.

N - تلك توثيق  من  تمكنوا  لعقاراتهم  وشراء  بيع  عمليات  بإجراء  قاموا  ممن  فقط   %17
املعامات وإتمام إجراءات نقل امللكية.

O - ما يزيد عن ثلث املشاركين يف الدراسة ممن أجابوا بعدم قدرتهم ىلع توثيق معامات



9
لتهجيــر ا و ى  و ملــأ ا
لنازحيــن وا الالجئيــن  احتياجــات 

H L P يــا  يف قضا

ملخص دراسة ميدانية أيلول - 2019

البيع والشراء التي قاموا بها يرجعون السبب الرئيسي يف ذلك إلى عدم اعتراف النظام 
السوري بما تم من عمليات بيع وشراء يف مناطقهم األصلية خال فترة سيطرة قوات 

املعارضة عليها.

فيما بتعلق بالقوانين التي تنطوي ىلع انتهاك للحقوق العقارية. 3

A - قام النظام السوري خال فترة النزاع بإصدار العديد من القوانين التي تنطوي بشكل أو
بأخر ىلع انتهاك لحقوق وملكيات األفراد العقارية.

B - 22 رقم  اإلرهاب  إحداث محكمة  وقانون   2012 لعام   19 رقم  اإلرهاب  مكافحة  قانون  يعد 
لعام 2012 من أخطر القوانين التي أصدرها النظام خال فترة النزاع والتي تشكل انتهاكًا 

لحقوق األفراد العقارية وحرياتهم الشخصية.

C - يمنح القانون رقم 19 لعام 2012 والقانون رقم 22 لعام 2012 للنيابة العامة يف محكمة
النظام  يعارض  اإلرهاب بحق كل من  تهمة  إلصاق  واسعة يف  اإلرهاب صاحيات  قضايا 

السوري بشكل أو بأخر وإن اقتصر ذلك ىلع رأيه السياسي.

D -.يؤدي الحكم بإدانة األفراد بقضايا اإلرهاب إلى مصادرة أموالهم املنقولة وغير املنقولة

E - يخالف القانون رقم 22 لعام 2012 بشكل صريح مبدأ الفصل بين السلطات إذ أنه أعطى
الصاحية يف تعيين قضاة الحكم والتحقيق والنيابة لرئيس الجمهورية وهو بذلك يخالف 
يف  الحق  األىلع  القضاء  ملجلس  يعطي  والذي  أيضًا  القضائية  السلطة  قانون  أحكام 

تعيين القضاة وترقيتهم ومناقلتهم.

F - يعد النازحون والاجئون من الفئات األكثر تضررًا من أحكام القانون رقم 22 لعام 2012 إذ
اعتبر ذلك القانون األحكام الغيابية الصادرة عن محكمة اإلرهاب أحكامًا قطعية ال تقبل 

الطعن بها.

G - يعد القانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بإحداث املناطق التنظيمية يف سوريا من أكثر
القوانين خطورة ىلع حقوق وملكيات النازحين والاجئين العقارية.

H - التنظيمية املناطق  ضمن  العقارات  أصحاب  ىلع   2018 لعام   10 رقم  القانون  يفرض 
التي  الوثائق  وتقديم  العقارية  بحقوقهم  للتصريح  اإلدارية  الوحدات  مراجعة  املحدثة 
ممتلكاتهم  ىلع  االستياء  طائلة  تحت  ميادية  سنة  فترة  خال  ملكياتهم  تثبت 

وحرمانهم من التعويض.

I - ال يمكن لغالبية النازحين والاجئين مراجعة الوحدات اإلدارية وذلك ألسباب أمنية خوفًا
من تعرضهم لاعتقال وهو ما سيؤدي إلى نزع ملكياتهم.



10
لتهجيــر ا و ى  و ملــأ ا
لنازحيــن وا الالجئيــن  احتياجــات 

H L P يــا  يف قضا

أيلول - 2019ملخص دراسة ميدانية

J - يوجد انخفاض عام يف درجة وعي كل من النازحين والاجئين بالقوانين التي تم إصدارها
خال فترة االزمة ومالها من أثار سلبية ىلع امللكيات العقارية.

K - ما يزيد عن ثلثي املشاركين يف الدراسة أشاروا إلى عدم اطاعهم ىلع القوانين الناظمة
للملكيات العقارية علمًا أن درجة الوعي واملعرفة بتلك القوانين تنخفض كلما انخفض 

املستوى التعليمي للمجيب.

L - يلعب ضعف املبادرات والحمات القانونية التي تهدف إلى توعية النازحين والاجئين
بحقوقهم العقارية دورًا هامًا يف انخفاض درجة الوعي لديهم.

M - املشورة تقديم  ىلع  تعمل  التي  القانونية  املراكز  أعداد  يف  كبير  انخفاض  يوجد 
القدرة املالية  أن غالبيتهم ليس لديهم  والنازحين علمًا  القانونية لاجئين  واملساعدة 

ملراجعة املحامين.

N - 40% من الاجئين الذين أشاروا إلى عدم قدرتهم ىلع توثيق معامات البيع والشراء التي
قاموا بها، ويرجعون ذلك إلى عدم معرفتهم باإلجراءات التي يجب عليهم اتباعها لتوثيق 

تلك املعامات.

فيما يتعلق بالوثائق الشخصية. 4

A - معامات تسجيل  ىلع  وقدرتهم  الشخصية  للوثائق  السوريين  امتاك  مسألة  ترتبط 
بموضوع  وثيقًا  ارتباطًا  ووالدة  ووفاة  وطاق  زواج  من  بهم  الخاصة  الشخصية  األحوال 
التركات  وتصفية  اإلرث  مسائل  يف  تداخل  من  املوضوعين  لكا  ملا  العقارية  الحقوق 
وإزالة الشيوع وتعيين الوكاء القانونيين واملطالبة بحقوق امللكية وغيرها العديد من 

املسائل.

B - وتتمثل بهم  خاصة  شخصية  تعريف  وثائق  الدراسة  يف  املشاركين  من   %94 يمتلك 
أعمار املشاركين يف  الشخصية ولكن وفقًا ملتوسط  الهوية  الوثائق ببطاقات  أبرز تلك 
بطاقات  يحملون  ممن  العظمى  الغالبية  بأن  القول  يمكن  عام   42 يبلغ  والذي  الدراسة 

هوية شخصية قد استخرجوها قبل اندالع الصراع يف سوريا.

C - الحالي ىلع استخراج الوقت  القدرة يف  الدراسة لديهم  18% فقط من املشاركين يف 
الوثائق الثبوتية الشخصية من الدوائر الرسمية التابعة للنظام السوري.

D - 55% ممن أشاروا إلى قدرتهم ىلع استخراج الوثائق الرسمية يلجؤون يف سبيل ذلك إلى
دفع الرشاوى يف حين أن 46% منهم يقومون بذلك عن طريق االستعانة بأحد املحامين 

العاملين يف مناطق النظام.



11
لتهجيــر ا و ى  و ملــأ ا
لنازحيــن وا الالجئيــن  احتياجــات 

H L P يــا  يف قضا

ملخص دراسة ميدانية أيلول - 2019

E - يبلغ متوسط املبالغ التي يتم دفعها للحصول ىلع الوثائق واألوراق الشخصية 270 دوالر
أميركي للوثيقة الواحدة.

F - قدرة دون  يحول  الذي  األبرز  العائق  الرسمية  الوثائق  استخراج  تكاليف  ارتفاع  يشكل 
الرسمية يف ظل عدم قدرتهم ىلع السفر  الوثائق  الاجئين والنازحين ىلع استخراج 

إلى مناطق النظام.

G - 71% من املشاركين يف الدراسة يؤكدون ىلع قدرتهم ىلع تسجيل معامات األحوال
الشخصية الخاصة بهم إال أن ذلك التسجيل يف معظمه ال يتم لدى دوائر النظام الرسمية.

H - لدى األولى  بالدرجة  بهم  الخاصة  الشخصية  األحوال  معامات  بتوثيق  النازحون  يقوم 
هيئات الحكم املحلي أما الاجئون فيقومون بذلك لدى الحكومة التركية.

I - األحوال معامات  تسجيل  ىلع  قدرتهم  إلى  أشاروا  الذين  األشخاص  من  فقط   %12
الشخصية الخاصة بهم يقومون بذلك لدى دوائر النظام السوري.

فيما يتعلق بالعودة الطوعية:. 5

A - إلى مناطقهم األشخاص ممن عادوا  العديد من  إلى تعرض  أشاروا  95% من املشاركين 
األصلية ملضايقات من قبل القوى العسكرية املسيطرة ىلع األرض أو تم اعتقالهم.

B - تتطلب عودة الاجئين والنازحين ضرورة توفير املناخ السياسي واألمني املناسب وضمان
عدم تعرضهم للماحقة أو االعتقال.

C - ما يزيد عن نصف املشاركين يف الدراسة أبدوا رغبتهم بالعودة إلى مناطقهم األصلية
يف حال تمكنوا من استعادة ملكياتهم العقارية.

D - لرأي وفقًا  العقارية  الحقوق  توثيق  بعمليات  للقيام  موثوقية  األكثر  الجهات  تتمثل 
املشاركين يف الدراسة بهيئات حقوق اإلنسان واملنظمات الحقوقية الدولية تليها األمم 

املتحدة.

E - – )مياه  الرئيسية  الخدمات  الدراسة يؤكدون عدم توافر  ما يقارب نصف املشاركين يف 
كهرباء – مراكز تعليم – مراكز صحية( يف مناطقهم األصلية.

F -.يشكل عدم توافر الخدمات الرئيسية مانعًا من موانع العودة
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التوصيات

إلى املنظمات اإلنسانية العاملة ىلع األرض:. 1

A - الخدمات توفير  ىلع  العمل  ضرورة 
التي  املحررة  املناطق  يف  الرئيسية 
توفير  خال  من  النازحون  فيها  يقيم 
التشغيلية ملحطات ضخ  املستلزمات 
والصرف  املياه  شبكات  وتأهيل  املياه 

الصحي والكهرباء.

B - توفير الخدمات الطبية ومراكز التعليم
املناطق  ضمن  للنازحين  املجانية 

املحررة.

C - السعي إلى خلق فرص عمل للنازحين
خال  من  املحررة  املناطق  ضمن 

دعم  وبرامج  التنموية  املشاريع 
املشاريع الصغيرة.

D - لكل الحالية  السكن  ظروف  تحسين 
خال  من  والاجئين  النازحين  من 
توفير بدل نقدي إليجار املساكن التي 

يقيمون فيها.

E - بناء تجمعات سكنية خاصة بالنازحين
منخفضة  بأجور  أو  مجانًا  والاجئين 
وتقديم التسهيات التي تمكنهم من 

تملك العقارات ضمن تلك التجمعات.

إلى املانحين الدوليين:. 2

A - توفير الدعم للمشاريع التي تهدف إلى
توفير الخدمات الرئيسية يف املناطق 
واملراكز  والكهرباء  كاملياه  املحررة 

الصحية ومراكز التعليم.

B - دعم املشاريع التي تسعى إلى تحسين
ظروف سكن النازحين والاجئين.

C - توفير الدعم للمشاريع التي تهدف إلى
والاجئين  للنازحين  عمل  فرص  خلق 
املشاريع  دعم  برامج  مقدمتها  ويف 

الصغيرة.

D - التوعية حمات  إلقامة  الدعم  توفير 
تهدف  التي  القانونية  واملبادرات 
السوريين عمومًا  درجة وعي  رفع  إلى 

والنازحين والاجئين خصوصًا بالقوانين 
السورية  األزمة  خال  صدرت  التي 

وآثارها واإلجراءات الواجب اتباعها.

E - حقوقية مراكز  إقامة  ىلع  العمل 
القانونية  إلى تقديم املشورة  تسعى 

بشكل مجاني للنازحين والاجئين.

F - إلكترونية منصة  إطاق  ودعم  تمويل 
تتناول مختلف القضايا القانونية التي 
تهم السوريين وتعمل ىلع رفع درجة 

الوعي لديهم.

G - إلى تهدف  التي  املشاريع  دعم 
تعويض النازحين والاجئين عن األضرار 

التي لحقت بممتلكاتهم.



13
لتهجيــر ا و ى  و ملــأ ا
لنازحيــن وا الالجئيــن  احتياجــات 

H L P يــا  يف قضا

ملخص دراسة ميدانية أيلول - 2019

H - إعادة للعمل ىلع  الازم  الدعم  توفير 
املناطق  يف  التحتية  البنى  تأهيل 
التي هجر منها أهلها عند انتهاء األزمة 

السورية وتمكينهم من العودة إليها.

إلى الهيئات واملنظمات الحقوقية الدولية ومكاتب األمم املتحدة:. 3

A - إحصائي مسح  إجراء  ىلع  العمل 
التي  املناطق  من  والنازحين  لاجئين 
تعرضت فيها املباني الحكومية للهدم 
حول  منهم  البيانات  لجمع  الدمار  أو 
تؤيد  التي  واألدلة  العقارية  حقوقهم 
ادعاءاتهم والعمل ىلع تعويضهم عن 
األضرار التي لحقت بهم والضغط ىلع 

النظام السوري لاعتراف بحقوقهم.

B - الضغط ىلع النظام السوري لاعتراف
بحقوق األفراد العقارية التي اكتسبوها 
املعارضة  قوات  سيطرة  فترة  خال 

السورية ىلع مناطقهم.

C - العمل ىلع فتح سجات عقارية يف
برعاية  السورية  املناطق  مختلف 
البيع  عقود  مختلف  لتسجيل  أممية 
والشراء التي تمت أو التي من املمكن 
يف  والاجئين  النازحين  بها  يقوم  أن 

مختلف املناطق السورية.

D - للسماح السوري  النظام  ىلع  الضغط 
ىلع  بالحصول  والنازحين  لاجئين 
الوثائق التي تثبت ملكياتهم العقارية 
التي  والشراء  البيع  وتسجيل معامات 
خال  من  أو  بأنفسهم  بها  يقومون 
القيود  إزالة  مع  القانونيين  الوكاء 

واملوافقات األمنية املطلوبة.

E - حيادية جهة  إيجاد  ىلع  العمل 
والنازحين  الاجئين  تساعد  وسيطة 

املعامات  مختلف  إتمام  ىلع 
التي يقومون بها من خال  القانونية 
مناطقهم  وإلى  من  الوثائق  إرسال 

األصلية.

F - القوانين مختلف  إلغاء  ىلع  العمل 
التي صدرت خال األزمة السورية والتي 
تمس حقوق وملكيات األفراد العقارية 
لعام   10 رقم  القانون  مقدمتها  ويف 
 19 رقم  اإلرهاب  مكافحة  وقانون   2018
لعام 2012 وقانون محكمة اإلرهاب رقم 

22 لعام 2012.

G - األحكام مختلف  إلغاء  ىلع  العمل 
الاجئين  بحق  صدرت  التي  الغيابية 
والنازحين والتي تعتبر أحكامًا قطعية 
 2012 لعام   19 رقم  القانون  بموجب 

والقانون رقم 22 لعام 2012.

H - القانون رقم 10 لعام آثار  التخفيف من 
وذلك  إلغاؤه(  يتم  لم  حال  )يف   2018

من خال:

القانون 	  ذلك  أحكام  عمل  إيقاف 
اإلعمار  إعادة  أعمال  وتأجيل  حاليًا 
وإحداث املناطق التنظيمية إلى ما 
بعد انتهاء األزمة السورية وتشكيل 
مسألة  تتولى  انتقالي  حكم  هيئة 

إعادة اإلعمار.
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الضغط ىلع النظام السوري للسماح 	 
القنصليات  بمراجعة  لاجئين 
لتقديم  السورية  والسفارات 
التي  والوثائق  العقارية  مطالباتهم 
مراجعة  من  بداًل  ملكياتهم  تثبت 

الوحدات اإلدارية.

من 	  والاجئين  النازحين  تمكين 
تقديم مطالباتهم العقارية والوثائق 
دون  بامللكية  حقهم  تثبت  التي 
سيطرة  مناطق  إلى  للسفر  الحاجة 
الوحدات  قيام  خال  من  النظام 
اإلدارية بفتح رابط الكتروني يسمح 

لهم بذلك.

I - الاجئين معاناة  إنهاء  ىلع  العمل 
ىلع  الضغط  خال  من  والنازحين 
امللف  يف  الفاعلة  األطراف  مختلف 
السياسي  االنتقال  لتحقيق  السوري 
وتشكيل   1 جنيف  اتفاق  ملبادئ  وفقًا 
هيئة حكم انتقالية بصاحيات واسعة.

J - قاعدة وتنظيم  شامل  مسح  إجراء 
بيانات حول األشخاص الذين ال يملكون 

والضغط  شخصية  تعريف  وثائق 
وثائق  ملنحهم  السوري  النظام  ىلع 
معامات  وتسجيل  رسمية  شخصية 

األحوال الشخصية الخاصة بهم.

K - الضغط ىلع النظام السوري لاعتراف
الصادرة  الشخصية  واألوراق  بالوثائق 
املناطق  يف  املحلية  السلطات  عن 

الخارجة عن سيطرته.

L - مستقلة قضائية  هيئة  تشكيل 
النظر  تتولى  الدولي  بإشراف املجتمع 
النزاع  أطراف  مختلف  انتهاكات  يف 
مختلف  يف  والبت  اإلنسان  لحقوق 
النزاع  ارتكبت خال فترة  التي  الجرائم 

ومحاسبة املسؤولين عنها.

M - جميع سراح  إطاق  ىلع  العمل 
األجهزة  وحل  السياسيين  املعتقلين 
األمنية وإعادة هيكلتها لتوفير الظروف 

املائمة لعودة النازحين والاجئين.
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منهجية الدراسة

أهداف الدراسة: 
أوضاع  بحث  إلى  الحالية  الدراسة  تهدف 
والاجئين  سوريا  داخل  السوريين  النازحين 
مناطق  يف  معيشتهم  وظروف  تركيا  يف 
صعوبات  من  يعانونه  وما  الحالية  إقامتهم 
السكن  تامين  ىلع  قدرتهم  حيث  من 
وتوثيق ما يقومون به من تعامات عقارية 
مقترحاتهم  ومعرفة  واإليجار  والشراء  كالبيع 
حول الوسائل واالليات التي من شأنها توفير 

ظروف معيشية أفضل من حيث املسكن.

كما تسعى الدراسة إلى تحديد حجم الحقوق 
والاجئين  للنازحين  العقارية  وامللكيات 
امتاكهم  ومدى  األصلية  مناطقهم  ضمن 
تلك  ونوع  امللكية  حق  تثبت  التي  للوثائق 
العقارات  ىلع  الحاصلة  والتعديات  الوثائق 
قدرتهم  بيان  جانب  إلى  يملكونها،  التي 
املتعلقة  القانونية  التصرفات  إجراء  ىلع 
لدى  التصرفات  تلك  وتوثيق  العقارات  بتلك 

املتاحة  والطرق  املعنية  الرسمية  الدوائر 
لذلك.

تسليط  إلى  أيضًا  الدراسة  وتسعى  هذا 
العقارية  امللكيات  قوانين  ىلع  الضوء 
التي تم إصدارها خال فترة األزمة السورية 
والكشف عن اإلشكاليات التي تتضمنها تلك 
السوريين  حقوق  ىلع  وتأثيرها  القوانين 
والاجئين،  النازحين  وبخاصة  وملكياتهم 
وتحديد درجة وعي األفراد بما تحتويه تلك 
القوانين من أحكام قد تؤدي بشكل مباشر 
العقارية،  ملكياتهم  نزع  إلى  مباشر  غير  أو 
وطرح أفكار مشاريع تعمل ىلع رفع درجة 
الوعي بشكل يساهم يف تمكين النازحين 
ملكياتهم  ىلع  الحفاظ  من  والاجئين 
نزعها(  تم  حال  )يف  لها  استعادتهم  أو 
املشاكل  وتسهيل عودتهم من خال حل 

التي يعانون منها يف الجانب العقاري.

مصادر البيانات: 

A - ممن العقارية  املصالح  مجال  يف  والعاملين  القانون  رجال  من  االستشاريين  الخبراء 
العقارية يف سوريا  للملكيات  الناظمة  القوانين  الكايف ىلع  واالطاع  العلم  لديهم 
وذلك للحصول ىلع معلومات دقيقة حول تلك القوانين ومناقشة الثغرات القانونية 
العقارية  للملكيات  تهديد  ىلع  تنطوي  قد  التي  والنصوص  واملواد  ضمنها،  الواردة 
ومدى  األفراد  مللكيات  سلب  أو  االعتداء  أنواع  من  نوع  حصول  إلى  تطبيقها  ويؤدي 

دستورية تلك القوانين واإلجراءات التي تنص عليها.

B - األفراد السوريين من النازحين داخل سوريا والاجئين يف تركيا، لاطاع ىلع ظروفهم
املعيشية يف أماكن تواجدهم الحالية والحصول ىلع معلومات حول العقارات التي 
العقارات سواء  التصرف بتلك  األصلية ومدى قدرتهم ىلع  يمتلكونها يف مناطقهم 
التنازل أو غيرها من العمليات، ومدى قدرتهم ىلع إتمام إجراءات  بالبيع أو الشراء أو 



16
لتهجيــر ا و ى  و ملــأ ا
لنازحيــن وا الالجئيــن  احتياجــات 

H L P يــا  يف قضا

أيلول - 2019ملخص دراسة ميدانية

نقل امللكية وتوثيقها لدى دوائر الدولة الرسمية، إضافة إلى تحديد أبرز املخاوف التي 
يعانون منها والعقبات التي تحول دون قدرتهم ىلع العودة إلى مناطقهم األصلية، 

وقد تمت عملية جمع البيانات من األفراد باستخدام أداتين رئيسيتين:

جلسات الحوار املركزة للحصول ىلع معلومات مفصلة حول محاور الدراسة.	 

ونتائج 	  كمية  بيانات  إلى  الوصول  يمكن من خاله  مغلقة  أسئلة  يحتوي  استبيان 
يمكن تعميمها ىلع مجتمع الدراسة.

C - البيانات الثانوية: والتي تم الحصول عليها من خال الرجوع إلى الدراسات واألبحاث ذات
الصلة بموضوع الدراسة الحالية لاستفادة من املعلومات الواردة ضمنها.

D - التي األحكام  ىلع  للوقوف  وذلك  سوريا  يف  العقارية  للملكيات  الناظمة  القوانين 
تتضمنها النصوص واملواد القانونية.

نطاق الدراسة: 

أجريت الدراسة خال شهري آب وأيلول من عام 2019 يف كل من سوريا وتركيا، إذ غطت يف 
الشمالي  حلب  ريف  يف  وعفرين  اعزاز  مناطق  شملت  وقد  وإدلب،  حلب  محافظتي  سوريا 
ومناطق دارة عزة وكفرناها يف ريف حلب الغربي، أما يف محافظة إدلب فقد شملت مدينة 
إدلب ومناطق أريحا ومعرة النعمان وكفر تخاريم وأورم الجوز، أما يف تركيا فقد تمت عملية 

جمع البيانات يف ثاث واليات هي غازي عينتاب وأورفا وهاتاي.

عينة الدراسة: 
إلجراء  تركيا  والاجئين يف  املقيمين ضمن سوريا  النازحين  من  عينة عشوائية  اختيار  تم 
املقابات مع مراعاة الكثافة السكانية يف املناطق املستهدفة وأعداد النازحين والاجئين 
يف كل منطقة، وقد تم إجراء 539 مقابلة باملجمل حيث بلغ عدد املقابات مع النازحين 
استبيان  باستخدام  وذلك  تركيا  الاجئين يف  مع  103 مقابات  و  مقابلة   436 داخل سوريا 
يحتوي ىلع أسئلة مغلقة، كما تم إجراء 6 جلسات حوار مركزة يف مختلف مناطق الدراسة 
وذلك باستخدام دليل جلسة حوار يحتوي أسئلة مفتوحة، أما مقابات الخبراء فقد بلغ عددها 

20 مقابلة وقد تم تنفيذها باستخدام دليل خاص بهم يضم عدد من األسئلة املفتوحة.

هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه تمت خال عملية جمع البيانات مراعاة شمول الدراسة ملختلف 
بلغ عمر  أكبر املشاركين 70 عام يف حين  بلغ عمر  إذ  العمرية  والاجئين  النازحين  شرائح 
أصغر املشاركين 17 عام أما متوسط أعمار املشاركين فقد بلغ 42 عام، وتمثل الرسوم البيانية 
التالية خصائص العينة املستهدفة من حيث الجنس واملستوى التعليمي ومنطقة اإلقامة 

الحالية:
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محددات الدراسة
النظام  بها  يقوم  التي  والجوي  املدفعي  القصف  بعمليات  تمثل  تحديا  الدراسة  واجهت 
الجدول  تأخر بسيط يف  إلى  أدى  ما  املحرر وهو  السوري  الشمال  والتي تستهدف  السوري 

الزمني لعملية جمع البيانات حرصًا ىلع سامة الفرق امليدانية واملشاركين يف الدراسة.




