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 حقوق اإلنسانة نجل

 المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى الالجئين والمشردين
 ديباجة  

باألوضاع البائسة وغري املستقرة اليت ال يزال يعيش يف ظلها ماليني الالجئني واملشردين يف أرجاء العامل،  إقرارا   
 عتادة السابقة، وودة  وووية وممنة وررةمة،وحبقهم مجيعا  يف العودة إىل ديارهم وأراضيهم األصلية أو امل

ولى أن العودة الطووية اآلمنة والكرةمة جيب أن تستند إىل خيار حّر ومطّلع وفردي، وولى ومع التشديد  
ضرورة أن تُتاح لالجئني واملشردين معلومات راملة وموضووية ومستوفاة ودقيقة ون أمور منها املسائل املتعلقة 

 واملادية والقانونية يف البلدان أو األمارن األصلية، بالسالمة اجلسدية

ولى حقوق النساء والفتيات الالجئات واملشردات، وإقرارا  بضرورة اختاذ تدابري إجيابية  ومع التأريد جمددا   
 لضمان حقوقهن يف اسرتداد املسارن واألراضي واملمتلكات،

لعديد من املؤسسات الوونية والدولية لضمان حقوق مبا مت يف السنوات األخرية من إنشاء ا ومع الرتحيب 
الالجئني واملشردين يف االسرتداد، ومع الرتحيب رذلك بالعديد من القوانني الوونية والدولية واملعايري وبيانات السياسة 

 د وليه،العامة واالتفاقات واملبادئ التوجيهية اليت تعرتف باحلق يف اسرتداد املسارن واألراضي واملمتلكات وتؤر

بأن احلق يف اسرتداد املسارن واملمتلكات ونصر أساسي يف تسوية النزاوات وبناء السلم والعودة واقتناوا   
اآلمنة واملستدامة وإقرار سيادة القانون يف فرتات ما بعد انتهاء النـزاوات، وبأن رصد برامج الرد رصدا  متأنيا  من 

 و أمر ال غىن ونه من أجل ضمان تنفيذ تلك الربامج بفعالية،جانب املنظمات الدولية والدول املتضررة ه

بأن تنفيذ برامج رد املسارن واألراضي واملمتلكات بنجاح، رعنصر أساسي من وناصر العدالة  واقتناوا  أيضا   
 التعويضية، يسهم بفعالية يف تاليف حاالت التشريد يف املستقبل ويف بناء سلم مستدام.

 والتطبيقالنطاق  -الفرع األول
 النطاق والتطبيق -1

ترمي املبادئ املتعلقة برد املسارن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين، املدرجة هنا، إىل مساودة اجلهات  1-1
املعنية رافة، الوونية والدولية، ولى معاجلة املسائل القانونية والفنية ذات الصلة برد املسارن واألراضي واملمتلكات يف 

يت يؤدي فيها التشرد إىل حرمان أشخاص، بصورة تعسفية أو غري قانونية، من مسارنهم أو أراضيهم أو احلاالت ال
 ممتلكاهتم السابقة أو أمارن إقامتهم املعتادة.

تسري املبادئ املتعلقة برد املسارن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين َسَريانا  متساويا  ولى مجيع الالجئني  1-2
اخليا  وغريهم من املشردين يف أوضاع مشاهبة الذين فروا ورب احلدود الوونية ولكن قد ال ينطبق وليهم واملشردين د

التعريف القانوين لالجئني )ُيشار إليهم فيما يلي بعبارة "الالجئون واملشردون"( الذين ُحرموا، بصورة تعسفية أو غري 



أو أمارن إقامتهم املعتادة، بغض النظر ون وبيعة الظروف  قانونية، من مسارنهم أو أراضيهم أو ممتلكاهتم السابقة
 اليت أّدت أصال  إىل تشريدهم.

 الحق في استرداد المساكن والممتلكات -الفرع الثاني 
 الحق في استرداد المساكن والممتلكات -2

نها، بصورة حيّق جلميع الالجئني واملشردين أن يستعيدوا أي مسارن أو أراضي و/أو ممتلكات ُحرموا م 2-1
تعسفية أو غري قانونية، أو أن حيصلوا ولى تعويض ون أي مسارن أو أراضي و/أو ممتلكات يتعذر ومليا  إوادهتا 

 إليهم، حسبما ختلص إليه حمكمة مستقلة حمايدة.

وونصرا  تويل الدول أولوية بـَيِّنة للحق يف االسرتداد باوتباره سبيل االنتصاف املفضَّل فيما يتعلق بالتشريد  2-2
أساسيا  من وناصر العدالة التعويضية. ويقوم احلق يف االسرتداد رحق مستقل بذاته، ال تنتقص منه العودة الفعلية 

 لالجئني واملشردين املستحقني السرتداد مسارن وأراض وممتلكات أو ودم وودهتم.

 مبادئ أساسية -الفرع الثالث 
 الحق في عدم التعرض للتمييز -3

شخاص احلق يف امايتهم من التمييز ضدهم بسبب العنصر أو اللون أو اجلن  أو اللغة أو الدين أو الرأي جلميع األ 3-1
 السياسي أو غريه من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماوي أو املمتلكات أو اإلواقة أو املولد أو أي وضع مخر.

رة أواله، وأن ُيعَترب مجيع األشخاص، مبن فيهم تضمن الدول حظر أي متييز فعلي أو قانوين لألسباب املذرو  3-2
 الالجئون واملشردون، سواسية أمام القانون. 

 الحق في المساواة بين الرجل والمرأة -4

تكفل الدول املساواة بني الرجل واملرأة، وبني الفتيان والفتيات، يف حق اسرتداد املسارن واألراضي  4-1
ني الرجل واملرأة، وبني الفتيان والفتيات، يف مجلة حقوق، من بينها احلق يف واملمتلكات. وتضمن الدول املساواة ب

العودة الطووية اآلمنة والكرةمة، ويف الضمان القانوين للحيازة، ويف امللكية، ويف املساواة يف اإلرث، ورذلك يف 
 استعمال املسارن واألراضي واملمتلكات والتحكم فيها واحلصول وليها.

ل أن تكفل أن الربامج والسياسات واملمارسات اخلاصة برد املسارن واألراضي واملمتلكات تعرتف ينبغي للدو  4-2
حبقوق امللكية املشرترة رب وربة األسرة ولى السواء رعنصر صريح من وناصر وملية الرد، وأن يـُّتبع يف هذه الربامج 

 والسياسات واملمارسات هنج يراوي حقوق اجلنسني.

 تكون الربامج والسياسات واملمارسات اخلاصة برد املسارن واألراضي واملمتلكات جمحفة تضمن الدول أال 4-3
 حبق النساء والفتيات. وينبغي للدول أن تعتمد تدابري لضمان املساواة بني اجلنسني يف هذا الصدد.
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 الحق في الحماية من التشريد -5

 نه أو أرضه أو مكان إقامته املعتاد.لكل شخص احلق يف احلماية من التشريد التعسفي من مسك 5-1

ينبغي للدول أن ُتدرج تدابري احلماية من التشريد يف تشريعاهتا احمللية، وفقا  ملعايري حقوق اإلنسان الدولية  5-2
والقانون اإلنساين الدويل وغريها من املعايري ذات الصلة، وينبغي هلا أن توفر هذه احلماية جلميع األشخاص اخلاضعني 

 يتها القانونية أو لسيطرهتا الفعلية.لوال

حتظر الدول اإلخالء القسري وهدم املنازل وتدمري املناوق الزراوية ومصادرة األراضي أو االستيالء وليها  5-3
 تعسفا  رإجراء تأدييب أو روسيلة أو أسلوب للحرب. 

بعة للدولة أو غري تابعة هلا. تتخذ الدول خطوات لضمان ودم تعريض أحٍد للتشرد، سواء  من قبل جهات تا 5-4
وتضمن الدول أيضا  امتناع األفراد والشررات واهليئات األخرى اخلاضعة لواليتها القانونية أو لسيطرهتا الفعلية ون 

 القيام مبثل هذا التشريد أو املشاررة فيه بأية وريقة أخرى. 

 الحق في احترام الحياة الخاصة وحرمة المسكن -6

 ق يف احلماية من التدخل التعسفي أو غري املشروع يف حياته اخلاصة ومسكنه. لكل إنسان احل 6-1

 تكفل الدول لكل إنسان ضمانات وافية ضد التدخل التعسفي أو غري املشروع يف حياته اخلاصة ومسكنه. 6-2

 الحق في التمتع السلمي بالممتلكات -7

 لكل إنسان احلق يف التمتع سلميا  مبمتلكاته.  7-1

 جيوز للدول أن خُتضع استعمال املمتلكات والتمتع هبا للمصلحة العامة إال مبوجب الشرو  اليت ينص ال 7-2
وليها القانون واملبادئ العامة للقانون الدويل. وينبغي حيثما أمكن، حصر "مصلحة اجملتمع" يف نطاق ضيق، حبيث 

 ي باملمتلكات.يقتصر معناها ولى التدخل املؤقت أو احملدود يف حق التمتع السلم

 الحق في سكن الئق -8

 لكل إنسان احلق يف سكن الئق.  8-1

ينبغي للدول أن تعتمد تدابري إجيابية للتخفيف من معاناة الالجئني واملشردين الذين يعيشون يف مسارن غري  8-2
 الئقة.

 الحق في حرية التنقل -9

قامته. وال جيوز إجبار أي شخص تعسفا  أو بصورة لكل إنسان احلق يف حرية التنقل واحلق يف اختيار مكان إ 9-1
غري مشرووة ولى البقاء يف إقليم أو مكان معني أو منطقة معينة. ورذلك، ال جيوز إرغام أي شخص تعسفا  أو 

 بصورة غري مشرووة ولى مغادرة إقليم أو مكان معني أو منطقة معينة.



إىل أي قيود باستثناء القيود اليت ينص وليها القانون  تضمن الدول أال ختضع حرية التنقل واختيار املسكن 9-2
والضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، واملنسجمة 

 مع حقوق اإلنسان الدولية وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين الدويل واملعايري ذات الصلة.

 الحق في العودة الطوعية بسالمة وكرامة -فرع الرابعال
 الحق في العودة الطوعية بسالمة وكرامة -11

جلميع الالجئني واملشردين احلق يف أن يعودوا وووا  إىل مسارنهم أو أراضيهم أو أمارن إقامتهم املعتادة  11-1
ةمة إىل خيار حر ومطّلع وفردي. وينبغي أن تُتاح السابقة بأمان وررامة. وجيب أن تستند العودة الطووية اآلمنة والكر 

لالجئني واملشردين معلومات راملة وموضووية ومستوفاة ودقيقة، مبا يف ذلك ون املسائل املتعلقة بالسالمة اجلسدية 
 واملادية والقانونية يف البلدان أو األمارن األصلية. 

وووا  إىل مسارنهم أو أراضيهم أو أمارن إقامتهم  تسمح الدول لالجئني واملشردين الراغبني يف العودة 11-2
املعتادة السابقة بالعودة إليها. وال ةمكن تضييق هذا احلق ألسباب تتعلق خبالفة الدول أو إخضاوه لقيود زمنية 

 تعسفية أو غري مشرووة.

لعودة إىل مسارنهم أو ال جيوز إجبار الالجئني واملشردين أو إرراههم، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، ولى ا 11-3
أراضيهم أو أمارن إقامتهم املعتادة السابقة. وينبغي أن تُتاح لالجئني واملشردين وسيلة فعالة إلجياد حلول مستدةمة 

 للتشريد غري العودة، إذا رغبوا يف ذلك، دون املساس حبقهم يف اسرتداد مسارنهم وأراضيهم وممتلكاهتم.

أن تطلب من الدول األخرى أو املنظمات الدولية املساودة املالية و/أو التقنية ينبغي للدول، وند الضرورة،  11-4
 الالزمة لتيسري وودة الالجئني واملشردين وودة  وووية  فعالة  بأمان وررامة.

 آليات التنفيذ القانونية والسياسية واإلجرائية والمؤسسية -الفرع الخامس
وقانون الالجئين الدولي سان التوافق مع القانون الدولي لحقوق اإلن -11

 والمعايير ذات الصلة اإلنساني الدولي والقانون

ينبغي للدول أن تضمن توافق رافة اإلجراءات واملؤسسات واآلليات واألور القانونية املتعلقة برد املسارن  11-1
 اإلنساين الدويل الدويل والقانون الالجئني القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانونواألراضي واملمتلكات توافقا  تاما  مع 

 واملعايري ذات الصلة، وأن تتضمن االورتاف باحلق يف العودة الطووية بأمان وررامة.

 اإلجراءات والمؤسسات واآلليات الوطنية -12

ينبغي للدول أن تضع إجراءات ومؤسسات ومليات وادلة ومناسبة يف توقيتها ومستقلة وشفافة وغري متييزية  12-1
تدومها هبدف تقييم املطالبات املتعلقة برد املسارن واألراضي واملمتلكات وإنفاذ هذه املطالبات. ويف احلاالت وأن 

اليت تكون فيها اإلجراءات واملؤسسات واآلليات القائمة قادرة ولى معاجلة هذه القضايا بفعالية، ينبغي أن تتاح املوارد 
 لتيسري وملية الرد ولى حنٍو منصف ومين. املالية والبشرية واملوارد األخرى املالئمة
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ينبغي للدول أن تضمن أن تكون اإلجراءات واملؤسسات واآلليات املتعلقة برد املسارن واألراضي  12-2
واملمتلكات مراوية لألومار وللفروق بني اجلنسني، وأن تعرتف باملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة ورذلك بني 

 ن يتجلى فيها مبدأ "مصاحل الطفل الفضلى" اجلوهري.الفتيان والفتيات، وأ

ينبغي للدول أن تتخذ رل اإلجراءات اإلدارية والتشريعية والقضائية املناسبة لدوم وملية رد املسارن  12-3
لوراالت واألراضي واملمتلكات وتيسريها. وينبغي للدول أن توفر املوارد املالية والبشرية الوافية وغريها من املوارد جلميع ا

 املعنية ليتسىن هلا إجناز وملها ولى حنٍو منصف ويف الوقت املناسب. 

ينبغي للدول أن تضع مبادئ توجيهية لضمان فعالية رافة اإلجراءات واملؤسسات واآلليات املتعلقة برد  12-4
دريب املوظفني وودد املسارن واألراضي واملمتلكات، مبا فيها املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنظيم املؤسسي، وت

احلاالت املعروضة، وإجراءات التحقيق وتقدمي الشكاوى، والتحقق من ملكية األموال أو غريها من حقوق امللكية، 
ورذلك مليات اختاذ القرارات واإلنفاذ والتظلم. وجيوز للدول إدراج مليات بديلة أو غري رمسية لتسوية املنازوات ضمن 

اإلنساين  الالجئني الدويل والقانون القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانونليات تتفق مع هذه العملية ما دامت هذه اآل
 .واملعايري ذات الصلة، مبا فيها احلق يف احلماية من التمييز الدويل

يف حال تـََعطُّل سيادة القانون بشكل وام أو وندما تعجز الدول ون تنفيذ اإلجراءات واملؤسسات واآلليات  12-5
مة لتيسري وملية رد املسارن واألراضي واملمتلكات ولى حنٍو منصف ويف الوقت املناسب، ينبغي للدول أن تطلب الالز 

املساودة والتعاون التقنيني من الوراالت الدولية ذات الصلة بغية وضع أنظمة مؤقتة تتيح لالجئني واملشردين 
 فعالة فيما يتعلق باالسرتداد.اإلجراءات واملؤسسات واآلليات الضرورية لضمان سبل انتصاف 

ينبغي للدول إدراج اإلجراءات واملؤسسات واآلليات املتعلقة برد املسارن واألراضي واملمتلكات يف اتفاقات  12-6
السلم واتفاقات العودة الطووية إىل الوون. وينبغي تضمني اتفاقات السلم تعهدات حمددة من األوراف بتسوية أي 

واألراضي واملمتلكات. وتقتضي سبل انتصاٍف مبوجب القانون الدويل أو هتدد بتقويض وملية مسائل تتعلق باملسارن 
السلم فيما لو ُتررت دون تسوية، مع إيالء األولوية الواضحة حلق االسرتداد باوتباره وسيلة االنتصاف املفضلة يف هذا 

 الصدد.

 تردادتيسير إمكانية االستفادة من إجراءات تقديم مطالبات االس -13

ينبغي أن تتاح لكل شخص ُحرم تعسفا  أو بصورة غري مشرووة من مسكنه أو أرضه أو ممتلكاته إمكانية  13-1
لَّغ بذلك. وينبغي للدول  تقدمي مطالبة باالسرتداد و/أو التعويض إىل هيئة مستقلة وحمايدة، وأن يُبّت يف مطالبته ويـُبـَ

 سرتداد.أاّل تفرض أي شرو  مسبقة لتقدمي مطالبات اال

وادلة  ، التظلممبا فيها إجراءات  االسرتداد،مجيع جوانب وملية مطالبات أن تضمن أن تكون لدول ينبغي ل 13-2
ويف حينها ومتاحة وجمانية ومراوية للعمر وللفروق بني اجلنسني. وينبغي للدول أن تعتمد تدابري إجيابية لضمان متكني 

 هذه العملية. املرأة من املشاررة ولى قدم املساواة يف



ينبغي للدول أن تضمن متكني األوفال املنفصلني ون ذويهم أو غري املصحوبني من املشاررة ومن متثيلهم  31-1
متثيال  تاما  يف وملية مطالبات االسرتداد، وأن يكون أي قرار متعلق مبطالبة اسرتداد ألوفال منفصلني ون ذويهم أو 

 الطفل الفضلى" اجلوهري. مبدأ "مصاحلغري مصحوبني متوافقا  مع 

ينبغي للدول أن تضمن إتاحة وملية مطالبات االسرتداد لالجئني واملشردين اآلخرين بغض النظر ون مكان  13-4
إقامتهم أثناء فرتة التشريد، مبا يف ذلك يف بلدان املنشأ أو بلدان اللجوء أو البلدان اليت فّروا إليها. وينبغي للدول أن 

ألشخاص املعنيني بإجراءات وملية مطالبات االسرتداد ووضع املعلومات املتعلقة هبذه العملية يف تضمن إحاوة مجيع ا
 متناول اجلميع، مبا يف ذلك يف بلدان املنشأ أو بلدان اللجوء أو البلدان اليت فّروا إليها.

لف املناوق املتضررة اليت ينبغي للدول أن تسعى إىل إنشاء مرارز ومكاتب ملعاجلة مطالبات االسرتداد يف خمت 13-5
يقيم فيها أصحاب املطالبات احملتملون. وتيسريا  للوصول إىل هؤالء املتضررين ولى أوسع نطاق ممكن، ينبغي إتاحة 
إمكانية إرسال مطالبات االسرتداد بالربيد أو بالورالة إىل جانب املطالبة الشخصية. وينبغي أن تنظر الدول أيضا  يف 

 ة لضمان الوصول إىل رافة أصحاب املطالبات احملتملني.إنشاء وحدات متنقل

ينبغي للدول أن تضمن أن يكون ملستعملي املسارن أو األراضي أو املمتلكات أو مجيعها، مبن فيهم  13-6
 املستأجرون، حق املشاررة يف وملية مطالبات االسرتداد، مبا يف ذلك ون وريق تقدمي مطالبات اسرتداد مجاوية.

للدول أن تضع استمارات مطالبة اسرتداد تكون بسيطة ويسهل فهمها واستعماهلا، وأن تتيحها باللغة  ينبغي 13-7
أو اللغات األساسية للفئات املتضررة. رما ينبغي توفري مساودين أرفاء ملساودة األشخاص ولى ملء ما قد يلزم من 

 ر والفروق بني اجلنسني.استمارات وتقدةمها، وينبغي توفري هذه املساودة بصورة تراوي العم

وندما ال يتسىن تبسيط استمارات مطالبات االسرتداد تبسيطا  رافيا  بسبب التعقيدات اليت تّتسم هبا وملية  31-8
املطالبة، ينبغي للدول أن توظف أشخاصا  أرفاء ملقابلة أصحاب املطالبات احملتملني يف جو من الثقة ومع مراواة 

 ، بغية احلصول ولى املعلومات الالزمة وملء استمارات املطالبات بالنيابة ونهم.العمر والفروق بني اجلنسني

حتدد فرتة زمنية واضحة لتقدمي مطالبات االسرتداد. وينبغي نشر هذه املعلومات ولى نطاق  ينبغي للدول أن 31-9
واسع وأن تكون الفرتة وويلة مبا يكفي لضمان حصول مجيع املتضررين ولى فرصة مناسبة إليداع مطالبات االسرتداد، 

 مجع املعلومات واحلصول وليها، مع مراواة ودد أصحاب املطالبات احملتملني، والصعوبات اليت قد ُتواجههم يف
ونطاق التشريد، والفرص املتاحة للفئات احملرومة واألشخاص الضعفاء لالستفادة من هذه العملية، والوضع السياسي 

 يف البلد أو املكان األصلي.

م ينبغي للدول أن تكفل إتاحة مساودة خاصة ملن حيتاجون إليها، مثل األميني واملعوقني، لضمان ود 31-31
 .حرماهنم من إمكانية االستفادة من وملية مطالبة االسرتداد

تقدمي مساودة قانونية مناسبة، جمانا  إن أمكن، إىل من يسعى إىل تقدمي مطالبة السرتداد ينبغي للدول أن تكفل  31-33
(، ولى أن تستويف أمالره. وةمكن تقدمي املساودة القانونية من مصادر حكومية أو غري حكومية )وونية رانت أم دولية
 معايري مناسبة من اجلودة وودم التمييز واإلنصاف واحلياد، حىت ال تضّر بعملية مطالبات االسرتداد.

 ينبغي للدول أن تضمن ودم تعرُّض أي شخص لالضطهاد أو العقاب بسبب تقدمي مطالبة االسرتداد. 13-12
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 اراتإتاحة قدر واٍف من التشاور والمشاركة في اتخاذ القر  -14

برامج العودة إىل الوون ورد املسارن  تنفيذينبغي للدول واجلهات الدولية والوونية املعنية األخرى أن تضمن  14-1
 واألراضي واملمتلكات بقدٍر واٍف من التشاور واملشاررة مع األشخاص والفئات واجلماوات املتضررة.

ية املعنية األخرى، أن تكفل متثيل النساء والسكان ينبغي ولى وجه اخلصوص للدول واجلهات الدولية والوون 14-2
األصليني واألقليات العنصرية والعرقية واملسنني واملعوقني واألوفال متثيال  مناسبا  وإشرارهم يف ومليات اختاذ القرارات 

ي إيالء اهتمام خاص املتعلقة باالسرتداد، وإتاحة السبل واملعلومات املناسبة هلم لتمكينهم من املشاررة بفعالية. وينبغ
الحتياجات األشخاص الضعفاء، مبن فيهم املسنون، والنساء الوحيدات الاليت يتولني رواية األسرة، واألوفال 

 املنفصلون ون ذويهم واألوفال غري املصحوبني، واملعوقون.

 والممتلكات المساكن واألراضيسجالت ومستندات  -15

أو غريها من  وونية متعددة األغراضمسح وقاري  إوادة إنشاء نظم إىل إنشاء أوأن تسعى لدول ينبغي ل 15-1
النظم املناسبة لتسجيل حقوق السكن واألراضي وامللكية رعنصر أساسي يف أي برنامج من برامج الرد، مع مراواة 

 حقوق الالجئني واملشردين يف هذه العملية.

ائي أو إداري أو وريف يتعلق بامللكية ينبغي للدول أن تضمن أن يكون أي حكم قضائي أو شبه قض 15-2
املشرووة أو احلق يف السكن أو األراضي و/أو املمتلكات مشفووا  بتدابري تضمن تسجيل املسكن أو األرض أو 

لقانون املمتلكات املعنية أو حتديد نطاقها ولى حنٍو يكفل الضمان القانوين للحيازة. وينبغي أن متتثل هذه القرارات ل
واملعايري ذات الصلة، مبا فيها احلق يف احلماية  اإلنساين الدويل الالجئني الدويل والقانون اإلنسان وقانون الدويل حلقوق
 من التمييز.

ينبغي للدول أن تضمن، وند االقتضاء، أن أنظمة التسجيل املعمول هبا تسجل و/أو تعرتف مبا للجماوات  15-3
 األراضي اجلماوية. التقليدية والسكان األصليني من حقوق يف حيازة

ينبغي للدول والسلطات أو املؤسسات األخرى املسؤولة أن تضمن ودم إتالف أنظمة التسجيل القائمة يف أوقات  15-4
النـزاوات أو فرتات ما بعد النـزاوات. وةمكن لتدابري منع إتالف سجالت املسارن واألراضي واملمتلكات أن تتضمن امايتها 

ا مؤقتا  إىل مكان ممن أو وهدة ممنة. وينبغي، إذا نُقلت السجالت، إرجاوها يف أسرع وقت ممكن يف املوقع نفسه أو نقله
بعد وقف االشتبارات. وجيوز أيضا  للدول وغريها من السلطات املسؤولة النظر يف وضع إجراءات لنسخ السجالت )مبا يف 

 سخ.ذلك يف صيغة رقمية( ونقلها بشكل مأمون واالورتاف بأصالة هذه الن

ينبغي للدول وغريها من السلطات أو املؤسسات املسؤولة تزويد صاحب مطالبة ما أو وريله، بناء  ولى  15-5
ولبه، بنسٍخ مما قد يكون يف حوزهتا من أدلة مستندية يقتضيها تقدمي املطالبة باالسرتداد و/أو دومها. وينبغي توفري 

 زي.مثل هذه األدلة املستندية جمانا  أو لقاء رسم رم

ينبغي للدول والسلطات أو املؤسسات األخرى املسؤولة ون تسجيل الالجئني أو املشردين أن تسعى إىل  15-6
مجع املعلومات الالزمة لتيسري وملية الرد، مثال  ون وريق تضمني استمارة التسجيل أسئلة تتعلق مبكان ووضع املسكن 



ان إقامته املعتاد. وينبغي التماس هذه املعلومات يف رل مرة األصلي لالجئ أو املشرد، أو أرضه أو ممتلكاته أو مك
 ُُتمع فيها معلومات من الالجئني واملشردين، مبا فيها وقت الفرار. 

جيوز للدول، يف حاالت التشريد اجلماوي حيث ال توجد أدلة مستندية رافية فيما يتعلق باحليازة أو حقوق  15-7
بأن األشخاص الذين يفرون من ديارهم أثناء فرتة تتصف بالعنف أو الكوارث قد امللكية، أن تفرتض افرتاضا  جازما  

فعلوا ذلك ألسباب تتعلق بالعنف أو الكوارث وحيق هلم بالتايل اسرتداد مسارنهم وأراضيهم وممتلكاهتم. ويف هذه 
صلة مبطالبات االسرتداد احلاالت، جيوز للسلطات اإلدارية والقضائية أن تعمل بشكل مستقل ولى إثبات الوقائع املت

 غري املوثقة.

ينبغي للدول أال تعرتف بصحة أي معاملة ختص مسارن أو أراٍض أو ممتلكات، مبا فيها أي نقل مللكيتها،  15-8
بأي شكل من أشكال القسر أو اإلرغام، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، ولى حنو يتناىف مع  اإلرراه، أوب تمتّ 

 وق اإلنسان.املعايري الدولية حلق

 حقوق المستأِجرين وسواهم من غير المالكين -16

وغريهم من أصحاب حقوق شغل املسارن االجتماوية حقوق املستأجرين و  ينبغي للدول أن تضمن أن 16-1
وينبغي رد. اليف إوار برامج  حتظى باالورتاف أو املستعملني الشرويني للمسارن واألراضي واملمتلكاتالشاغلني 
واسرتجاوها ولى  وممتلكاهتم أولئك األشخاص إىل مسارنهم وأراضيهمتكفل، إىل أقصى حد ممكن، وودة للدول أن 
 ن ةملكون حقوق ملكية رمسية.ممغريهم غرار 

 نو الثانويالشاغلون  -17

يف احلاالت ينبغي للدول أن تضمن اماية الشاغلني الثانويني من الطرد التعسفي أو القسري غري املشروع. و  17-1
ألغراض رد املسارن أو األراضي أو  الثانويني مربرة وال مفر منهاالطرد القسري للشاغلني ليت ُتعترب فيها ومليات ا

التقيد يف تلك العمليات بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان ومعايريه، مبا يضمن للشاغلني  تضمن الدول ،املمتلكات
وتوفري سبل  ةومعقول للتشاور احلقيقي ومنحهم مهلة رافيةتشمل إتاحة الفرصة هلم ، الثانويني إجراءات وادلة

 مبا يف ذلك فرص اجلرب القانوين.، هلم انتصاف قانونية

الثانويني حبقوق املالكني للشاغلني املمنوحة  ضمانات اإلجراءات العادلة تضر أالّ ينبغي للدول أن تضمن  17-2
اسرتجاع مسارنهم وأراضيهم وممتلكاهتم ولى حنو ني يف احلقوق الشرويأصحاب واملستأجرين الشرويني وغريهم من 

 وادٍل ويف الوقت املناسب.

أن تتخذ الثانويني مربرة وال مفر منها، ورد الشاغلني فيها ومليات  تكون، يف احلاالت اليت ينبغي للدول 17-3
مخر غري الذي يشغلونه حاليا ، ، الذين ال سبيل لديهم لشغل أي سكن الئق الثانوينيالشاغلني حلماية  إجيابيةتدابري 

الشاغلني أولئك وينبغي للدول أن تتعهد بتحديد هوية الئق. السكن المن التشرد وغريه من انتهارات احلق يف 
الالجئني اخلاصة بواملمتلكات  واألراضي تيسري رد املسارن، ولو مؤقتة هلم، بغية مسارن و/أو أراض بديلةوبتوفري 
اسب. بيد أن غياب مثل هذه البدائل ينبغي أال يؤدي إىل تأجيل غري ضروري لتنفيذ وإنفاذ يف الوقت املن واملشردين

 القرارات الصادرة ون اهليئات املعنية فيما يتعلق برد املسارن واألراضي واملمتلكات.
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الثة حبسن يف احلاالت اليت يقوم فيها الشاغلون الثانويون ببيع املسارن واألراضي واملمتلكات إىل أوراف ث 17-4
نية، جيوز للدول النظر يف وضع مليات لتعويض األوراف الثالثة املتضررة. بيد أن فظاوة التشريد الكامن وراء ذلك قد 
تستتبع استنبا  ودم مشرووية شراء ممتلكات مهجورة، مما يستبعد وجود مصاحل حسنة النية فيما يتعلق باملمتلكات 

 املذرورة يف هذه احلاالت.

 ير التشريعيةالتداب -18

ينبغي للدول أن تضمن االورتاف حبق الالجئني واملشردين يف اسرتداد مسارنهم وأراضيهم وممتلكاهتم رعنصر  18-1
أساسي من وناصر سيادة القانون. وينبغي للدول أن تضمن احلق يف اسرتداد املسارن واألراضي واملمتلكات جبميع الوسائل 

اد القوانني أو اللوائح أو املمارسات ذات الصلة أو تعديلها أو إصالحها أو إلغاؤها. اوتم التشريعية الالزمة، مبا فيها
وينبغي للدول أن تضع إوارا  قانونيا  واضحا  ومتسقا ، ووند االقتضاء مَوّحدا  يف قانون واحد، حلماية احلق يف اسرتداد 

 املسارن واألراضي واملمتلكات.

لقوانني ذات الصلة حتدد بوضوح مجيع األشخاص و/أو الفئات املتضررة اليت حيق ينبغي للدول أن تكفل أن مجيع ا 18-2
هلا قانونا  اسرتداد مسارنها وأراضيها وممتلكاهتا، وال سيما الالجئون واملشردون. وينبغي رذلك االورتاف بأصحاب املطالبات 

عالون والورثة الشرويون وغريهم ممن ينبغي الفرويني، مبن فيهم أفراد العائلة املقيمون وندما حصل التشرد واألزواج 
ُ
والشرراء وامل
 إوطاؤهم احلق يف املطالبة ولى قدم املساواة مع أصحاب املطالبات األساسيني.

أن تكفل أن تكون التشريعات الوونية املتعلقة برد املسارن واألراضي واملمتلكات منسجمة ينبغي للدول  18-3
اقات السابق وجودها يف هذا الشأن، مثل اتفاقات السلم واتفاقات العودة الطووية داخليا ، ورذلك متوافقة مع االتف

تلك االتفاقات نفسها تتوافق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل والقانون  إىل الوون، ما دامت
 اإلنساين الدويل واملعايري ذات الصلة.

 يةحظر القوانين التعسفية والتمييز  -19

قوانني التنازل وقوانني ون اوتماد أو تطبيق أي قوانني تضر بعملية رد األمالك، ال سيما ينبغي للدول أن متتنع  19-1
 التقادم التعسفية أو التمييزية أو اجملحفة.

متييزية ولى  ينبغي للدول أن تتخذ خطوات فورية إلبطال القوانني اجملحفة أو التعسفية، ورذلك القوانني اليت هلا مثار 19-2
التمتع حبق اسرتداد املسارن واألراضي واملمتلكات، وأن تضمن سبل انتصاف للمتضررين دون وجه حق من تطبيق هذه 

 القوانني يف املاضي.

ينبغي للدول أن تضمن أن مجيع السياسات الوونية املتعلقة باحلق يف اسرتداد املسارن واألراضي واملمتلكات تكفل  19-3
 ق املرأة والفتاة يف احلماية من التمييز ويف املساواة ولى صعيدي القانون واملمارسة ولى السواء.بشكل تام حقو 

 إنفاذ القرارات واألحكام المتعلقة بالرد -21

ينبغي للدول أن تعنيِّ وراالت وامة حمددة يُعَهد إليها بإنفاذ القرارات واألحكام املتعلقة برد املسارن  21-1
 ات.واألراضي واملمتلك



ينبغي للدول أن تكفل، بواسطة القانون وغريه من الوسائل املناسبة، أن تكون السلطات احمللية والوونية  21-2
ملَزمة قانونا  مبراواة القرارات واألحكام الصادرة ون اهليئات املعنية برد املسارن واألراضي واملمتلكات، وبتطبيق هذه 

 القرارات واألحكام وإنفاذها.

للدول أن تعتمد تدابري حمددة للحيلولة دون ورقلة إنفاذ القرارات واألحكام املتعلقة برد املسارن  ينبغي 21-3
واألراضي واملمتلكات. وينبغي التحقيق التام يف حاالت هتديد أو االوتداء ولى املوظفني والوراالت املسؤولة ون 

 تنفيذ برامج الرد، وينبغي املقاضاة ولى ذلك.

أن تعتمد تدابري حمددة ملنع تدمري أو هنب املسارن واألراضي واملمتلكات املتنازَع وليها أو املهجورة.  ينبغي للدول 21-4
وتقليال  خلطر التدمري والنهب، ينبغي للدول أن تضع إجراءات جلرد حمتويات املسارن واألراضي واملمتلكات املطاَلب بَردِّها يف 

 ات.إوار برامج رد املسارن واألراضي واملمتلك

ينبغي للدول أن تقوم حبمالت إوالمية وامة هتدف إىل تووية الشاغلني الثانويني واألوراف املعنية األخرى حبقوقهم  21-5
والنتائج القانونية املرتتبة ولى ودم االمتثال للقرارات واألحكام املتعلقة برد املسارن واألراضي واملمتلكات، مبا يف ذلك 

 أو األراضي أو املمتلكات وووا ، وختريبها أو هنبها أو رالمها. االمتناع ون إخالء املسارن

 التعويض -21

قد . و االسرتداد ةال يتجزأ من وملياحلصول ولى تعويض تاٍم وفعال رجزء جلميع الالجئني واملشردين حيق  21-1
ستخدم حل التعويض إال وندما يكون التعويض نقديا  أو وينيا . وتضمن الدول، امتثاال  ملبدأ العدالة التعويضية، أال يُ 

يكون حل الرد متعذرا  ومليا  أو وندما يرضى الطرف املتضرر ون ولم ووواوية بالتعويض بدال  من االسرتداد، أو 
 وندما تكون شرو  التسوية السلمية املتفاوض وليها تنص ولى اجلمع بني الرد والتعويض.

مليا  إال يف حاالت استثنائية، وبالتحديد وندما يكون املسكن أو األرض تضمن الدول وادة أال يعترب الرد متعذرا  و 21-2
و/أو املمتلكات مدمرة أو وندما ال يعود هلا وجود، وفق ما تقرره حمكمة حمايدة مستقلة. وحىت يف هذه الظروف، ينبغي أن 

ء وندما يكون ذلك ممكنا . ويف بعض يُتاح لصاحب احلق يف املسكن أو األرض و/أو املمتلكات خيار التصليح أو إوادة البنا
 احلاالت، قد يكون اجلمع بني التعويض والرد سبيل االنتصاف والعدالة التعويضية األنسب.

 دور المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية -الفرع السادس 
 مسؤولية المجتمع الدولي -22

ق يف اسرتداد املسارن واألراضي واملمتلكات، ورذلك ينبغي للمجتمع الدويل أن يعمل ولى تعزيز واماية احل 22-1
 احلق يف العودة الطووية اآلمنة والكرةمة.

ينبغي للمؤسسات والوراالت املالية والتجارية واإلمنائية الدولية واملؤسسات األخرى ذات الصلة، مبا فيها  22-2
ت، أن تراوي حظر التشريد غري املشروع أو الدول األوضاء أو املاحنة اليت حيق هلا التصويت يف إوار هذه اهليئا

التشريد التعسفي رامل املراواة، وخاصة  حظر ممارسة ومليات اإلخالء القسري مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل 
 واملعايري ذات الصلة. 
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لسياسات ينبغي للمنظمات الدولية أن تعمل مع احلكومات الوونية وأن تتبادل معها اخلربات بشأن تنمية ا 22-3
قانون حقوق اإلنسان والربامج الوونية املتعلقة برد املسارن واألراضي واملمتلكات، وأن تساود ولى ضمان امتثاهلا ل

الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين الدويل واملعايري ذات الصلة. رما ينبغي للمنظمات الدولية أن تدوم 
 ذرورة.رصد تنفيذ الربامج والسياسات امل

ينبغي للمنظمات الدولية، مبا فيها األمم املتحدة، أن تعمل ولى ضمان إدراج أحكام تتعلق برد املسارن  22-4
واألراضي واملمتلكات يف اتفاقات السلم واتفاقات العودة الطووية إىل الوون، بطرق منها وضع إجراءات وإقامة 

 مؤسسات ومليات وأور قانونية ولى الصعيد الووين.

ينبغي لعمليات السلم الدولية، يف إوار تنفيذها جممل املهام املسندة إليها، أن تساود ولى احملافظة ولى بيئة  22-5
 ممنة ومستقرة تكفل جناح تنفيذ سياسات وبرامج رد املسارن واألراضي واملمتلكات وإنفاذها.

سندة إليها، دوم اماية احلق يف اسرتداد ينبغي أن ُيطَلب من ومليات السلم الدولية، حسب سياق املهام امل 22-6
املسارن واألراضي واملمتلكات، بطرق منها إنفاذ األحكام والقرارات املتعلقة بالرد. وينبغي أن ينظر أوضاء جمل  

 األمن يف إدراج هذا الدور يف والية ومليات السلم.

ار أو شراء مسارن أو أراضي أو ينبغي للمنظمات الدولية وومليات السلم أن تتفادى َشغل أو استئج 22-7
ممتلكات غري خاضعة منذاك لسيطرة صاحب احلق فيها، وأن تطلب من موظفيها أن حيذوا حذَوها. رما ينبغي 
للمنظمات الدولية وومليات السلم أن تضمن أن اهليئات أو اإلجراءات اخلاضعة لسيطرهتا أو إشرافها ال تعرقل رد 

 ت، سواء بصورة مباشرة أم غري مباشرة.املسارن أو األراضي أو املمتلكا

 التفسير - السابع الفرع
 التفسير -32

من احلقوق املعرتف  دولى أهنا حتَُ  املتعلقة برد املسارن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين ر املبادئال تفسَّ  31-3
أو ساين الدويل واملعايري ذات الصلة، هبا يف إوار قانون حقوق اإلنسان الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلن

القانون قوانني واملعايري املعرتف هبا مبقتضى مع تلك ال املتوافقةباحلقوق  تعدهلا أو ختل هبا ولى أي حنو مخر، أو
 الووين.
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