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  املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين

  موجز

عتمدته يف دورهتا  الذي ا2004/2رحبت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يف قرارها   
السادسة واخلمسني، بالتقرير املرحلي الذي أعده املقرر اخلـاص، وطلبت إىل مفوضية األمم املتحدة السامية 
حلقوق اإلنسان تعميم مشروع املبادئ الوارد يف التقرير املذكور واملتعلق برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني 

ملنظمات غري احلكومية واحلكومات والوكاالت املتخصصة وغريها من واملشردين تعميماً واسع النطاق على ا
األطراف املهتمة للتعليق عليها، وطلبت إىل املقرر اخلاص أخذ هذه التعليقات يف االعتبار لدى إعداد تقريره 

  .اخلتامي الذي ستنظر فيه اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة واخلمسني

ي املقدم من املقرر اخلاص نتائج عملية التشاور املكثف هذه، وترد فيه وتتجلى يف هذا التقرير اخلتام  
  .املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين يف صيغتها النهائية
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وتتضمن اإلضافة إىل هذا التقرير مالحظات تفسريية بشأن هذه املبادئ، حيث حتدِّد املالحظات أحكام   
نسان الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين الدويل واملعايري ذات الصلة، اليت تشكل قانون حقوق اإل

  .األساس الذي تستند إليه املبادئ نفسها

  مقدمة

 الذي اعتمدته يف دورهتا 2004/2رحبت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يف قرارها   - 1
رحلي الذي أعده املقرر اخلـاص املعين برد املساكن واملمتلكات يف سياق عودة السادسة واخلمسني، بالتقرير امل

الالجئني واملشردين داخلياً، والذي َتَضّمن مشروع مبادئ متعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين 
)E/CN.4/Sub.2/2004/22) ( َضّمن مشروع تعليق إضايف ، كما َت")مشروع املبادئ"املشار إليها فيما يلي بعبارة

  ).E/CN.4/Sub.2/2004/22/Add.1(على مشروع املبادئ نفسه 

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تعميم مشروع 2004/2وطلبت اللجنة الفرعية يف قرارها   -2
ريها من األطراف املهتمة املبادئ على نطاق واسع بني املنظمات غري احلكومية واحلكومات والوكاالت املتخصصة وغ

للتعليق عليها، وطلبت إىل املقرر اخلاص أخذ هذه التعليقات يف االعتبار لدى إعداد تقريره اخلتامي الذي ستنظر فيه اللجنة 
وباإلضافة إىل ذلك، التمس املقرر اخلاص أيضاً، خالل العام املاضي، تعليقات من . الفرعية يف دورهتا السابعة واخلمسني

  .االت وخرباء بغية احلصول على جمموعة واسعة من اآلراء والتعليقات واملسامهات بشأن مشروع املبادئعدة وك

وتلقى املقرر اخلاص، منذ انعقاد الدورة السادسة واخلمسني للجنة الفرعية، العديد من التعليقات املكتوبة   - 3
ات ووكاالت متخصصة وأطراف مهتمة النبيهة واملفصلة على مشروع املبادئ من منظمات غري حكومية وحكوم

ويعرب املقرر اخلاص عن بالغ غبطته ملا حظي به مشروع املبادئ من عناية واهتمام من جانب العديد من . أخرى
  .األطراف املهتمة، ويوّد اإلعراب عن تقديره وامتنانه لكل مسامهة قُدمت من أجل النهوض هبذا العمل اهلام

أبريل / نيسان22 و21 بروفيدنس، رود ايالند، بالواليات املتحدة األمريكية، يومي وُعقد، يف جامعة براون يف  -4
 اجتماع استشاري للخرباء بشأن مشروع املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات، بغية زيادة تيسري احلوار 2005
مع جمموعة واسعة من اخلرباء وأتاح هذا االجتماع للمقرر اخلاص مناقشة تطوير مشروع املبادئ بالشراكة . بشأهنا
وأضفى املشاركون على احملفل تشكيلة متنوعة وهامة من اخلربات، مبا يف ذلك الكفاءة يف جماالت مساعدة . الدوليني

الالجئني، وقانون الالجئني، واملشردين داخلياً، وتطوير برنامج رّد املساكن واملمتلكات وتنفيذه، وحاالت الرتاعات وما 
، وبناء السلم ومفاوضات السلم، وحقوق اإلسكان الدولية، واملساواة بني اجلنسني يف حاالت التشرد، بعد الرتاعات

  .)1(باإلضافة طبعاً إىل خربة جديرة بالثناء يف جمايل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل

سات الدولية يف جامعة براون ومركز واشترك يف تنسيق االجتماع االستشاري للخرباء معهد واتسن للدرا  - 5
حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء، بدعم سخي من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجملس الالجئني 

ويوّد املقرر اخلاص انتهاز هذه الفرصة أيضاً لإلعراب عن شكره وامتنانه لكلٍ من هذه الوكاالت على . النروجيي
  .دعمها الطيب والسخي

 املشاركون يف االجتماع إىل التعليق على املضمون املوضوعي والفين ملشروع املبادئ، مبا يضمن أن وُدعي  - 6
تتجلى يف الصياغة النهائية للمبادئ نفسها، بأكرب قدرٍ ممكن من الوضوح واإلجياز، العقبات احلقيقية اليت قد 
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لنظر ومشويل يف معاجلة مسائل رد املساكن وتدعو املبادئ إىل اتباع هنج بعيد ا. تعترض تنفيذ برامج االسترداد
وهو يف اآلن ذاته هنج متأصلٌ يف الدروس اليت تعلمها اخلرباء . واألراضي واملمتلكات مبوجب أحكام القانون الدويل

اليت ظهرت أثناء أوضاع ما بعد الرتاعات السابقة، حيث اعُتربت برامج الرد " أفضل املمارسات"يف امليدان، ويف 
وتتضمن املبادئ جمموعة أحكام مفيدة جداً من العديد من السياسات . ساسياً من عناصر العدالة التعويضيةعنصراً أ

والربامج الوطنية القائمة سابقاً واملتعلقة بالرد، مبا فيها السياسات والربامج اليت ُوضعت من أجل بوروندي، 
  .ص، وكمبوديا، وكوسوفووالبوسنة واهلرسك، وجنوب أفريقيا، ورواندا، وغواتيماال، وقرب

وهذا . وليس من شك يف أن عملية االستعراض الدقيقة هذه قد حّسنت جودة مشروع املبادئ وعمقه وجدواه  - 7
التقرير اخلتامي املقدم من املقرر اخلاص يتضمن حصيلة عملية املشاورة املكثفة هذه ويعرض املبادئ املتعلقة برد املساكن 

وتقدم اإلضافة إىل هذا التقرير مالحظات تفسريية بشأن هذه . املشردين يف صيغتها النهائيةواملمتلكات إىل الالجئني و
وحتدد املالحظات األحكام الواردة يف قانون حقوق اإلنسان الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين . املبادئ

  .  إليه املبادئ املذكورةالدويل واملعايري ذات الصلة، واليت تشكل األساس ذاته الذي تستند

وتنبغي اإلشارة إىل أن هذه املبادئ ال تزال تتجلى فيها املبادئ املقبولة على نطاق واسع واملضمَّنة يف قانون   -8
حقوق اإلنسان الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين الدويل واملعايري ذات الصلة، مبا فيها املبادئ اليت ينص 

عالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل عليها اإل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على 

 املتعلقة بوضع الالجئني، واتفاقية جنيف بشأن 1951وق الطفل، واتفاقية عام مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حق
محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، والربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف واملتعلق حبماية ضحايا 

 حبقوق اإلنسان وغريها من املعايري كما تتجلى يف املبادئ معايري دولية أخرى ذات صلة. املنازعات املسلحة غري الدولية
حبق ضحايا املتصلة بذلك، خاصةً املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، واملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة 

تنفيذية  وما خلصت إليه اللجنة ال،)2(انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل يف االنتصاف واجلرب
  .ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من نتائج يف هذا الشأن

ويف مرحلة الحقة، سيصبح من املمكن، ومن اجملدي للغاية، إصدار تعليق أوىف وأمشل على املبادئ حبيث يشمل   -9
بيد أن إعداد . سري هذه املبادئمجيع أحكام القانون الدويل ذات الصلة، وغريها من املعايري املعمول هبا، اليت قد تفيد يف تف

وميكن، بل وينبغي، النظر يف إعداد تعليق شاملٍ . مثل هذا النص املستفيض هو أمر خارج عن نطاق هذه الدراسة
وال شك أن هذا النهج اسُتخدم سابقاً يف احلاالت اليت صيغت فيها معايري حلقوق اإلنسان . كمشروع للمستقبل

ويؤَمل أن يكون إصدار التعليق الوايف إحدى الطرق العديدة . وق اإلنسان كاللجنة الفرعيةواعُتمدت من هيئات ُتعىن حبق
  .اليت ستكفل االستمرار للمبادئ املتعلقة برد املساكن املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين

 احلواشي

)1( The Participants in the Expert Consultation were Ingunn-Sofie Aursnes, Paul Bentall, 
George Bisharat, Widney Brown, Pierre Buyoya, Roberta Cohen, Mayra Gómez, Agnes Hurwitz, Lisa 
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Jones, Isabel G. Lavadenz Paccieri, Scott Leckie, Dan Lewis, Karolina Lindholm-Billing, Gert Ludekin, 
Carolyn Makinson, John Packer and Rhodri Williams..  

)2( The Commission recommended to the General Assembly that it adopt the Basic 
Principles and Guidelines as contained in the annex to Commission resolution 2005/35..  
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  مرفق

  املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين
 ديباجة

 باألوضاع البائسة وغري املستقرة اليت ال يزال يعيش يف ظلها ماليني الالجئني واملشردين يف أرجاء اراًإقر  
  العامل، وحبقهم مجيعاً يف العودة إىل ديارهم وأراضيهم األصلية أو املعتادة السابقة، عودةً طوعية وآمنة وكرمية،

ب أن تستند إىل خيار حّر ومطّلع وفردي، وعلى على أن العودة الطوعية اآلمنة والكرمية جيومع التشديد   
ضرورة أن ُتتاح لالجئني واملشردين معلومات كاملة وموضوعية ومستوفاة ودقيقة عن أمور منها املسائل املتعلقة 

  بالسالمة اجلسدية واملادية والقانونية يف البلدان أو األماكن األصلية،

ات الالجئات واملشردات، وإقراراً بضرورة اختاذ تدابري إجيابية  على حقوق النساء والفتيومع التأكيد جمدداً  
  لضمان حقوقهن يف استرداد املساكن واألراضي واملمتلكات،

 مبا مت يف السنوات األخرية من إنشاء العديد من املؤسسات الوطنية والدولية لضمان حقوق ومع الترحيب  
ك بالعديد من القوانني الوطنية والدولية واملعايري وبيانات السياسة الالجئني واملشردين يف االسترداد، ومع الترحيب كذل

  العامة واالتفاقات واملبادئ التوجيهية اليت تعترف باحلق يف استرداد املساكن واألراضي واملمتلكات وتؤكد عليه،

لسلم والعودة بأن احلق يف استرداد املساكن واملمتلكات عنصر أساسي يف تسوية الرتاعات وبناء اواقتناعاً   
اآلمنة واملستدامة وإقرار سيادة القانون يف فترات ما بعد انتهاء النـزاعات، وبأن رصد برامج الرد رصداً متأنياً 

  من جانب املنظمات الدولية والدول املتضررة هو أمر ال غىن عنه من أجل ضمان تنفيذ تلك الربامج بفعالية،

ساكن واألراضي واملمتلكات بنجاح، كعنصر أساسي من عناصر  بأن تنفيذ برامج رد املواقتناعاً أيضاً  
  .العدالة التعويضية، يسهم بفعالية يف تاليف حاالت التشريد يف املستقبل ويف بناء سلم مستدام

   النطاق والتطبيق- الفرع األول
   النطاق والتطبيق- 1

شردين، املدرجة هنا، إىل مساعدة اجلهات ترمي املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني وامل  1- 1
املعنية كافة، الوطنية والدولية، على معاجلة املسائل القانونية والفنية ذات الصلة برد املساكن واألراضي واملمتلكات 
يف احلاالت اليت يؤدي فيها التشرد إىل حرمان أشخاص، بصورة تعسفية أو غري قانونية، من مساكنهم أو أراضيهم 

  .لكاهتم السابقة أو أماكن إقامتهم املعتادةأو ممت

تسري املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين َسَرياناً متساوياً على مجيع   2- 1
الالجئني واملشردين داخلياً وغريهم من املشردين يف أوضاع مشاهبة الذين فروا عرب احلدود الوطنية ولكن قد ال 

الذين ُحرموا، بصورة ") الالجئون واملشردون"ُيشار إليهم فيما يلي بعبارة ( التعريف القانوين لالجئني ينطبق عليهم
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تعسفية أو غري قانونية، من مساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاهتم السابقة أو أماكن إقامتهم املعتادة، بغض النظر عن 
  .طبيعة الظروف اليت أّدت أصالً إىل تشريدهم

   احلق يف استرداد املساكن واملمتلكات-  الفرع الثاين
   احلق يف استرداد املساكن واملمتلكات- 2

أو ممتلكات ُحرموا منها، بصورة /حيّق جلميع الالجئني واملشردين أن يستعيدوا أي مساكن أو أراضي و  1- 2
ذر عملياً إعادهتا أو ممتلكات يتع/تعسفية أو غري قانونية، أو أن حيصلوا على تعويض عن أي مساكن أو أراضي و

  .إليهم، حسبما ختلص إليه حمكمة مستقلة حمايدة

تويل الدول أولوية َبيِّنة للحق يف االسترداد باعتباره سبيل االنتصاف املفضَّل فيما يتعلق بالتشريد وعنصراً   2- 2
منه العودة الفعلية ويقوم احلق يف االسترداد كحق مستقل بذاته، ال تنتقص . أساسياً من عناصر العدالة التعويضية

  .لالجئني واملشردين املستحقني السترداد مساكن وأراض وممتلكات أو عدم عودهتم

   مبادئ أساسية- الفرع الثالث 
   احلق يف عدم التعرض للتمييز- 3

جلميع األشخاص احلق يف محايتهم من التمييز ضدهم بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو   3-1
  . السياسي أو غريه من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي أو املمتلكات أو اإلعاقة أو املولد أو أي وضع آخرالرأي

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

   يف املساواة بني الرجل واملرأة احلق- 4

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

والكرمية، ويف الضمان القانوين للحيازة، ويف امللكية، ويف املساواة يف اإلرث، وكذلك يف العودة الطوعية اآلمنة 
  .استعمال املساكن واألراضي واملمتلكات والتحكم فيها واحلصول عليها

ينبغي للدول أن تكفل أن الربامج والسياسات واملمارسات اخلاصة برد املساكن واألراضي واملمتلكات   2- 4
مللكية املشتركة رب وربة األسرة على السواء كعنصر صريح من عناصر عملية الرد، وأن ُيّتبع يف تعترف حبقوق ا

  .هذه الربامج والسياسات واملمارسات هنج يراعي حقوق اجلنسني

تضمن الدول أال تكون الربامج والسياسات واملمارسات اخلاصة برد املساكن واألراضي واملمتلكات   3- 4
  .وينبغي للدول أن تعتمد تدابري لضمان املساواة بني اجلنسني يف هذا الصدد. لفتياتجمحفة حبق النساء وا
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   احلق يف احلماية من التشريد- 5

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

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

  .اخلاضعني لواليتها القانونية أو لسيطرهتا الفعلية

الزراعية ومصادرة األراضي أو االستيالء عليها حتظر الدول اإلخالء القسري وهدم املنازل وتدمري املناطق   3- 5
  . تعسفاً كإجراء تأدييب أو كوسيلة أو أسلوب للحرب

تتخذ الدول خطوات لضمان عدم تعريض أحٍد للتشرد، سواًء من قبل جهات تابعة للدولة أو غري تابعة   4- 5
 لواليتها القانونية أو لسيطرهتا وتضمن الدول أيضاً امتناع األفراد والشركات واهليئات األخرى اخلاضعة. هلا

  . الفعلية عن القيام مبثل هذا التشريد أو املشاركة فيه بأية طريقة أخرى

   احلق يف احترام احلياة اخلاصة وحرمة املسكن- 6

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

  .ان ضمانات وافية ضد التدخل التعسفي أو غري املشروع يف حياته اخلاصة ومسكنهتكفل الدول لكل إنس  2- 6

   احلق يف التمتع السلمي باملمتلكات- 7

  . لكل إنسان احلق يف التمتع سلمياً مبمتلكاته  1- 7

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

  .يقتصر معناها على التدخل املؤقت أو احملدود يف حق التمتع السلمي باملمتلكات

   احلق يف سكن الئق- 8

  . لكل إنسان احلق يف سكن الئق  1- 8

ابري إجيابية للتخفيف من معاناة الالجئني واملشردين الذين يعيشون يف مساكن ينبغي للدول أن تعتمد تد  2- 8
  .غري الئقة

   احلق يف حرية التنقل- 9

وال جيوز إجبار أي شخص تعسفاً أو . لكل إنسان احلق يف حرية التنقل واحلق يف اختيار مكان إقامته  1- 9
وكذلك، ال جيوز إرغام أي شخص . طقة معينةبصورة غري مشروعة على البقاء يف إقليم أو مكان معني أو من

  .تعسفاً أو بصورة غري مشروعة على مغادرة إقليم أو مكان معني أو منطقة معينة
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تضمن الدول أال ختضع حرية التنقل واختيار املسكن إىل أي قيود باستثناء القيود اليت ينص عليها القانون   2- 9
عام أو الصحة العامة أو األخالق أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، والضرورية حلماية األمن القومي أو النظام ال

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

   احلق يف العودة الطوعية بسالمة وكرامة- الفرع الرابع
   احلق يف العودة الطوعية بسالمة وكرامة- 10

جلميع الالجئني واملشردين احلق يف أن يعودوا طوعاً إىل مساكنهم أو أراضيهم أو أماكن إقامتهم املعتادة   1- 10
وينبغي أن . وجيب أن تستند العودة الطوعية اآلمنة والكرمية إىل خيار حر ومطّلع وفردي. السابقة بأمان وكرامة

ة ودقيقة، مبا يف ذلك عن املسائل املتعلقة بالسالمة ُتتاح لالجئني واملشردين معلومات كاملة وموضوعية ومستوفا
  . اجلسدية واملادية والقانونية يف البلدان أو األماكن األصلية

تسمح الدول لالجئني واملشردين الراغبني يف العودة طوعاً إىل مساكنهم أو أراضيهم أو أماكن إقامتهم   2- 10
هذا احلق ألسباب تتعلق خبالفة الدول أو إخضاعه لقيود زمنية وال ميكن تضييق . املعتادة السابقة بالعودة إليها

  .تعسفية أو غري مشروعة

ال جيوز إجبار الالجئني واملشردين أو إكراههم، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على العودة إىل مساكنهم   3- 10
دين وسيلة فعالة إلجياد حلول وينبغي أن ُتتاح لالجئني واملشر. أو أراضيهم أو أماكن إقامتهم املعتادة السابقة

  .مستدمية للتشريد غري العودة، إذا رغبوا يف ذلك، دون املساس حبقهم يف استرداد مساكنهم وأراضيهم وممتلكاهتم

أو /ينبغي للدول، عند الضرورة، أن تطلب من الدول األخرى أو املنظمات الدولية املساعدة املالية و  4- 10
  .الالجئني واملشردين عودةً طوعيةً فعالةً بأمان وكرامةالتقنية الالزمة لتيسري عودة 

   آليات التنفيذ القانونية والسياسية واإلجرائية واملؤسسية-الفرع اخلامس
وقانون الالجئني الدويل التوافق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان   - 11

   واملعايري ذات الصلة اإلنساين الدويلوالقانون

من توافق كافة اإلجراءات واملؤسسات واآلليات واألطر القانونية املتعلقة برد املساكن ينبغي للدول أن تض  1- 11
 اإلنساين  الالجئني الدويل والقانونالقانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانونواألراضي واملمتلكات توافقاً تاماً مع 

  .ية بأمان وكرامة واملعايري ذات الصلة، وأن تتضمن االعتراف باحلق يف العودة الطوعالدويل

   اإلجراءات واملؤسسات واآلليات الوطنية- 12

ينبغي للدول أن تضع إجراءات ومؤسسات وآليات عادلة ومناسبة يف توقيتها ومستقلة وشفافة وغري   1- 12
 ويف. متييزية وأن تدعمها هبدف تقييم املطالبات املتعلقة برد املساكن واألراضي واملمتلكات وإنفاذ هذه املطالبات

احلاالت اليت تكون فيها اإلجراءات واملؤسسات واآلليات القائمة قادرة على معاجلة هذه القضايا بفعالية، ينبغي أن 
  .تتاح املوارد املالية والبشرية واملوارد األخرى املالئمة لتيسري عملية الرد على حنوٍ منصف وآين
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آلليات املتعلقة برد املساكن واألراضي ينبغي للدول أن تضمن أن تكون اإلجراءات واملؤسسات وا  2- 12
واملمتلكات مراعية لألعمار وللفروق بني اجلنسني، وأن تعترف باملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة وكذلك بني 

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

 والتشريعية والقضائية املناسبة لدعم عملية رد املساكن ينبغي للدول أن تتخذ كل اإلجراءات اإلدارية  3- 12
وينبغي للدول أن توفر املوارد املالية والبشرية الوافية وغريها من املوارد جلميع . واألراضي واملمتلكات وتيسريها

  . الوكاالت املعنية ليتسىن هلا إجناز عملها على حنوٍ منصف ويف الوقت املناسب

ضع مبادئ توجيهية لضمان فعالية كافة اإلجراءات واملؤسسات واآلليات املتعلقة برد ينبغي للدول أن ت  4- 12
املساكن واألراضي واملمتلكات، مبا فيها املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنظيم املؤسسي، وتدريب املوظفني وعدد 

 أو غريها من حقوق امللكية، احلاالت املعروضة، وإجراءات التحقيق وتقدمي الشكاوى، والتحقق من ملكية األموال
وجيوز للدول إدراج آليات بديلة أو غري رمسية لتسوية املنازعات . وكذلك آليات اختاذ القرارات واإلنفاذ والتظلم

  الالجئني الدويل والقانونالقانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانونضمن هذه العملية ما دامت هذه اآلليات تتفق مع 
  .عايري ذات الصلة، مبا فيها احلق يف احلماية من التمييز واملاإلنساين الدويل

يف حال َتَعطُّل سيادة القانون بشكل عام أو عندما تعجز الدول عن تنفيذ اإلجراءات واملؤسسات   5- 12
واآلليات الالزمة لتيسري عملية رد املساكن واألراضي واملمتلكات على حنوٍ منصف ويف الوقت املناسب، ينبغي 

 تطلب املساعدة والتعاون التقنيني من الوكاالت الدولية ذات الصلة بغية وضع أنظمة مؤقتة تتيح لالجئني للدول أن
  .واملشردين اإلجراءات واملؤسسات واآلليات الضرورية لضمان سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق باالسترداد

املساكن واألراضي واملمتلكات يف ينبغي للدول إدراج اإلجراءات واملؤسسات واآلليات املتعلقة برد   6- 12
وينبغي تضمني اتفاقات السلم تعهدات حمددة من األطراف . اتفاقات السلم واتفاقات العودة الطوعية إىل الوطن

وتقتضي سبل انتصاٍف مبوجب القانون الدويل أو هتدد . بتسوية أي مسائل تتعلق باملساكن واألراضي واملمتلكات
و ُتركت دون تسوية، مع إيالء األولوية الواضحة حلق االسترداد باعتباره وسيلة بتقويض عملية السلم فيما ل

  .االنتصاف املفضلة يف هذا الصدد

  تيسري إمكانية االستفادة من إجراءات تقدمي مطالبات االسترداد - 13

إمكانية ينبغي أن تتاح لكل شخص ُحرم تعسفاً أو بصورة غري مشروعة من مسكنه أو أرضه أو ممتلكاته   1- 13
َبلَّغ بذلك/تقدمي مطالبة باالسترداد و وينبغي للدول . أو التعويض إىل هيئة مستقلة وحمايدة، وأن ُيبّت يف مطالبته وُي

  .أالّ تفرض أي شروط مسبقة لتقدمي مطالبات االسترداد

، التظلم مبا فيها إجراءات االسترداد،مجيع جوانب عملية مطالبات أن تضمن أن تكون لدول ينبغي ل  2- 13
وينبغي للدول أن تعتمد تدابري إجيابية . عادلةً ويف حينها ومتاحة وجمانية ومراعية للعمر وللفروق بني اجلنسني

  .لضمان متكني املرأة من املشاركة على قدم املساواة يف هذه العملية

شاركة ومن متثيلهم ينبغي للدول أن تضمن متكني األطفال املنفصلني عن ذويهم أو غري املصحوبني من امل  3- 13
متثيالً تاماً يف عملية مطالبات االسترداد، وأن يكون أي قرار متعلق مبطالبة استرداد ألطفال منفصلني عن ذويهم أو 

  .اجلوهري" مصاحل الطفل الفضلى"مبدأ غري مصحوبني متوافقاً مع 
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ين اآلخرين بغض النظر عن ينبغي للدول أن تضمن إتاحة عملية مطالبات االسترداد لالجئني واملشرد  4- 13
وينبغي . مكان إقامتهم أثناء فترة التشريد، مبا يف ذلك يف بلدان املنشأ أو بلدان اللجوء أو البلدان اليت فّروا إليها

للدول أن تضمن إحاطة مجيع األشخاص املعنيني بإجراءات عملية مطالبات االسترداد ووضع املعلومات املتعلقة 
  .ل اجلميع، مبا يف ذلك يف بلدان املنشأ أو بلدان اللجوء أو البلدان اليت فّروا إليهاهبذه العملية يف متناو

ينبغي للدول أن تسعى إىل إنشاء مراكز ومكاتب ملعاجلة مطالبات االسترداد يف خمتلف املناطق املتضررة   5- 13
رين على أوسع نطاق ممكن، ينبغي وتيسرياً للوصول إىل هؤالء املتضر. اليت يقيم فيها أصحاب املطالبات احملتملون

وينبغي أن تنظر الدول . إتاحة إمكانية إرسال مطالبات االسترداد بالربيد أو بالوكالة إىل جانب املطالبة الشخصية
  .أيضاً يف إنشاء وحدات متنقلة لضمان الوصول إىل كافة أصحاب املطالبات احملتملني

ملساكن أو األراضي أو املمتلكات أو مجيعها، مبن فيهم ينبغي للدول أن تضمن أن يكون ملستعملي ا  6- 13
  .املستأجرون، حق املشاركة يف عملية مطالبات االسترداد، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي مطالبات استرداد مجاعية

ينبغي للدول أن تضع استمارات مطالبة استرداد تكون بسيطة ويسهل فهمها واستعماهلا، وأن تتيحها   7- 13
كما ينبغي توفري مساعدين أكفاء ملساعدة األشخاص على ملء ما قد . اللغات األساسية للفئات املتضررةباللغة أو 

  .يلزم من استمارات وتقدميها، وينبغي توفري هذه املساعدة بصورة تراعي العمر والفروق بني اجلنسني

ب التعقيدات اليت تّتسم هبا عملية عندما ال يتسىن تبسيط استمارات مطالبات االسترداد تبسيطاً كافياً بسب  8- 13
املطالبة، ينبغي للدول أن توظف أشخاصاً أكفاء ملقابلة أصحاب املطالبات احملتملني يف جو من الثقة ومع مراعاة 

  .العمر والفروق بني اجلنسني، بغية احلصول على املعلومات الالزمة وملء استمارات املطالبات بالنيابة عنهم

وينبغي نشر هذه املعلومات على .  حتدد فترة زمنية واضحة لتقدمي مطالبات االستردادينبغي للدول أن  9- 13
نطاق واسع وأن تكون الفترة طويلة مبا يكفي لضمان حصول مجيع املتضررين على فرصة مناسبة إليداع مطالبات 

 مجع املعلومات واحلصول االسترداد، مع مراعاة عدد أصحاب املطالبات احملتملني، والصعوبات اليت قد ُتواجههم يف
عليها، 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 مساعدة خاصة ملن حيتاجون إليها، مثل األميني واملعوقني، لضمان عد 10- 13
  .حرماهنم من إمكانية االستفادة من عملية مطالبة االسترداد

تقدمي مساعدة قانونية مناسبة، جماناً إن أمكن، إىل من يسعى إىل تقدمي مطالبة السترداد ينبغي للدول أن تكفل  11- 13
، على أن تستويف )وطنية كانت أم دولية(وميكن تقدمي املساعدة القانونية من مصادر حكومية أو غري حكومية . أمالكه

  .معايري مناسبة من اجلودة وعدم التمييز واإلنصاف واحلياد، حىت ال تضّر بعملية مطالبات االسترداد

  .ينبغي للدول أن تضمن عدم تعرُّض أي شخص لالضطهاد أو العقاب بسبب تقدمي مطالبة االسترداد 12- 13



E/CN.4/Sub.2/2005/17 
Page 11 

  اراتإتاحة قدر واٍف من التشاور واملشاركة يف اختاذ القر - 14

 برامج العودة إىل الوطن ورد تنفيذينبغي للدول واجلهات الدولية والوطنية املعنية األخرى أن تضمن   1- 14
  .املساكن واألراضي واملمتلكات بقدرٍ واٍف من التشاور واملشاركة مع األشخاص والفئات واجلماعات املتضررة

ية املعنية األخرى، أن تكفل متثيل النساء ينبغي على وجه اخلصوص للدول واجلهات الدولية والوطن  2- 14
والسكان األصليني واألقليات العنصرية والعرقية واملسنني واملعوقني واألطفال متثيالً مناسباً وإشراكهم يف عمليات 

ي وينبغ. اختاذ القرارات املتعلقة باالسترداد، وإتاحة السبل واملعلومات املناسبة هلم لتمكينهم من املشاركة بفعالية
إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الضعفاء، مبن فيهم املسنون، والنساء الوحيدات الاليت يتولني رعاية 

  .األسرة، واألطفال املنفصلون عن ذويهم واألطفال غري املصحوبني، واملعوقون

   واملمتلكاتاملساكن واألراضيسجالت ومستندات  - 15

 أو غريها من وطنية متعددة األغراض مسح عقاري  إعادة إنشاء نظمإىل إنشاء أوأن تسعى لدول ينبغي ل  1- 15
النظم املناسبة لتسجيل حقوق السكن واألراضي وامللكية كعنصر أساسي يف أي برنامج من برامج الرد، مع مراعاة 

  .حقوق الالجئني واملشردين يف هذه العملية

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

لقانون وينبغي أن متتثل هذه القرارات ل. املمتلكات املعنية أو حتديد نطاقها على حنوٍ يكفل الضمان القانوين للحيازة
 واملعايري ذات الصلة، مبا فيها احلق يف  اإلنساين الدويل الالجئني الدويل والقانون اإلنسان وقانونالدويل حلقوق

  .احلماية من التمييز

أو تعترف مبا للجماعات /ينبغي للدول أن تضمن، عند االقتضاء، أن أنظمة التسجيل املعمول هبا تسجل و  3- 15
  . األراضي اجلماعيةالتقليدية والسكان األصليني من حقوق يف حيازة

ينبغي للدول والسلطات أو املؤسسات األخرى املسؤولة أن تضمن عدم إتالف أنظمة التسجيل القائمة يف   15-4
وميكن لتدابري منع إتالف سجالت املساكن واألراضي واملمتلكات أن . أوقات النـزاعات أو فترات ما بعد النـزاعات

وينبغي، إذا ُنقلت السجالت، إرجاعها يف . ا مؤقتاً إىل مكان آمن أو عهدة آمنةتتضمن محايتها يف املوقع نفسه أو نقله
وجيوز أيضاً للدول وغريها من السلطات املسؤولة النظر يف وضع إجراءات . أسرع وقت ممكن بعد وقف االشتباكات

  .سخونقلها بشكل مأمون واالعتراف بأصالة هذه الن) مبا يف ذلك يف صيغة رقمية(لنسخ السجالت 

ينبغي للدول وغريها من السلطات أو املؤسسات املسؤولة تزويد صاحب مطالبة ما أو وكيله، بناًء على   5- 15
وينبغي توفري . أو دعمها/طلبه، بنسخٍ مما قد يكون يف حوزهتا من أدلة مستندية يقتضيها تقدمي املطالبة باالسترداد و

  .زيمثل هذه األدلة املستندية جماناً أو لقاء رسم رم

ينبغي للدول والسلطات أو املؤسسات األخرى املسؤولة عن تسجيل الالجئني أو املشردين أن تسعى إىل   6- 15
مجع املعلومات الالزمة لتيسري عملية الرد، مثالً عن طريق تضمني استمارة التسجيل أسئلة تتعلق مبكان ووضع 
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وينبغي التماس هذه املعلومات يف . ان إقامته املعتاداملسكن األصلي لالجئ أو املشرد، أو أرضه أو ممتلكاته أو مك
  . كل مرة ُتجمع فيها معلومات من الالجئني واملشردين، مبا فيها وقت الفرار

جيوز للدول، يف حاالت التشريد اجلماعي حيث ال توجد أدلة مستندية كافية فيما يتعلق باحليازة أو   7- 15
بأن األشخاص الذين يفرون من ديارهم أثناء فترة تتصف بالعنف أو حقوق امللكية، أن تفترض افتراضاً جازماً 

الكوارث قد فعلوا ذلك ألسباب تتعلق بالعنف أو الكوارث وحيق هلم بالتايل استرداد مساكنهم وأراضيهم 
ويف هذه احلاالت، جيوز للسلطات اإلدارية والقضائية أن تعمل بشكل مستقل على إثبات الوقائع . وممتلكاهتم

  .صلة مبطالبات االسترداد غري املوثقةاملت

ينبغي للدول أال تعترف بصحة أي معاملة ختص مساكن أو أراضٍ أو ممتلكات، مبا فيها أي نقل مللكيتها،   8- 15
 بأي شكل من أشكال القسر أو اإلرغام، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، على حنو يتناىف مع اإلكراه، أوب تمتّ

  .وق اإلنساناملعايري الدولية حلق

  حقوق املستأجِرين وسواهم من غري املالكني - 16

وغريهم من أصحاب حقوق شغل املساكن االجتماعية  حقوق املستأجرين وينبغي للدول أن تضمن أن  1- 16
وينبغي . ردال يف إطار برامج  حتظى باالعترافأو املستعملني الشرعيني للمساكن واألراضي واملمتلكاتالشاغلني 

واسترجاعها   وممتلكاهتمأولئك األشخاص إىل مساكنهم وأراضيهمتكفل، إىل أقصى حد ممكن، عودة للدول أن 
  .ن ميلكون حقوق ملكية رمسيةممغريهم على غرار 

  نوالثانوي الشاغلون - 17

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

التقيد يف تلك العمليات بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان ومعايريه، مبا يضمن   تضمن الدول،األراضي أو املمتلكات
 وتوفري ة ومعقولللتشاور احلقيقي ومنحهم مهلة كافيةتشمل إتاحة الفرصة هلم ، للشاغلني الثانويني إجراءات عادلة

  .مبا يف ذلك فرص اجلرب القانوين،  هلمسبل انتصاف قانونية

الثانويني حبقوق املالكني للشاغلني  املمنوحة  ضمانات اإلجراءات العادلةتضر أالّينبغي للدول أن تضمن   2- 17
استرجاع مساكنهم وأراضيهم وممتلكاهتم على ني يف احلقوق الشرعيأصحاب واملستأجرين الشرعيني وغريهم من 

  .حنو عادلٍ ويف الوقت املناسب

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

الشاغلني أولئك وينبغي للدول أن تتعهد بتحديد هوية . الئقالسكن المن التشرد وغريه من انتهاكات احلق يف 
الالجئني اخلاصة ب واملمتلكات  واألراضيتيسري رد املساكن، ولو مؤقتة هلم، بغية أو أراض بديلة/مساكن ووبتوفري 
بيد أن غياب مثل هذه البدائل ينبغي أال يؤدي إىل تأجيل غري ضروري لتنفيذ وإنفاذ . اسب يف الوقت املنواملشردين

  .القرارات الصادرة عن اهليئات املعنية فيما يتعلق برد املساكن واألراضي واملمتلكات
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الثة حبسن يف احلاالت اليت يقوم فيها الشاغلون الثانويون ببيع املساكن واألراضي واملمتلكات إىل أطراف ث  4- 17
بيد أن فظاعة التشريد الكامن وراء ذلك . نية، جيوز للدول النظر يف وضع آليات لتعويض األطراف الثالثة املتضررة

قد تستتبع استنباط عدم مشروعية شراء ممتلكات مهجورة، مما يستبعد وجود مصاحل حسنة النية فيما يتعلق 
  .باملمتلكات املذكورة يف هذه احلاالت

  ري التشريعية التداب- 18

ينبغي للدول أن تضمن االعتراف حبق الالجئني واملشردين يف استرداد مساكنهم وأراضيهم وممتلكاهتم كعنصر   18-1
وينبغي للدول أن تضمن احلق يف استرداد املساكن واألراضي واملمتلكات جبميع . أساسي من عناصر سيادة القانون
اد القوانني أو اللوائح أو املمارسات ذات الصلة أو تعديلها أو إصالحها أو  اعتمالوسائل التشريعية الالزمة، مبا فيها

وينبغي للدول أن تضع إطاراً قانونياً واضحاً ومتسقاً، وعند االقتضاء مَوّحداً يف قانون واحد، حلماية احلق . إلغاؤها
  .يف استرداد املساكن واألراضي واملمتلكات

أو الفئات املتضررة اليت /لقوانني ذات الصلة حتدد بوضوح مجيع األشخاص وينبغي للدول أن تكفل أن مجيع ا  18-2
وينبغي كذلك االعتراف بأصحاب . حيق هلا قانوناً استرداد مساكنها وأراضيها وممتلكاهتا، وال سيما الالجئون واملشردون
والشركاء واملُعالون والورثة الشرعيون املطالبات الفرعيني، مبن فيهم أفراد العائلة املقيمون عندما حصل التشرد واألزواج 

  .وغريهم ممن ينبغي إعطاؤهم احلق يف املطالبة على قدم املساواة مع أصحاب املطالبات األساسيني

أن تكفل أن تكون التشريعات الوطنية املتعلقة برد املساكن واألراضي واملمتلكات منسجمة ينبغي للدول   3- 18
اقات السابق وجودها يف هذا الشأن، مثل اتفاقات السلم واتفاقات العودة داخلياً، وكذلك متوافقة مع االتف

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

  ية حظر القوانني التعسفية والتمييز- 19

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

 متييزية ينبغي للدول أن تتخذ خطوات فورية إلبطال القوانني اجملحفة أو التعسفية، وكذلك القوانني اليت هلا آثار  19-2
على التمتع حبق استرداد املساكن واألراضي واملمتلكات، وأن تضمن سبل انتصاف للمتضررين دون وجه حق من تطبيق 

  .هذه القوانني يف املاضي

ينبغي للدول أن تضمن أن مجيع السياسات الوطنية املتعلقة باحلق يف استرداد املساكن واألراضي واملمتلكات   19-3
  .ق املرأة والفتاة يف احلماية من التمييز ويف املساواة على صعيدي القانون واملمارسة على السواءتكفل بشكل تام حقو

   إنفاذ القرارات واألحكام املتعلقة بالرد- 20

ينبغي للدول أن تعيِّن وكاالت عامة حمددة ُيعَهد إليها بإنفاذ القرارات واألحكام املتعلقة برد املساكن   1- 20
  .اتواألراضي واملمتلك
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ينبغي للدول أن تكفل، بواسطة القانون وغريه من الوسائل املناسبة، أن تكون السلطات احمللية والوطنية   2- 20
ملَزمة قانوناً مبراعاة القرارات واألحكام الصادرة عن اهليئات املعنية برد املساكن واألراضي واملمتلكات، وبتطبيق 

  .هذه القرارات واألحكام وإنفاذها

 للدول أن تعتمد تدابري حمددة للحيلولة دون عرقلة إنفاذ القرارات واألحكام املتعلقة برد املساكن ينبغي  3- 20
وينبغي التحقيق التام يف حاالت هتديد أو االعتداء على املوظفني والوكاالت املسؤولة عن . واألراضي واملمتلكات

  .تنفيذ برامج الرد، وينبغي املقاضاة على ذلك

 أن تعتمد تدابري حمددة ملنع تدمري أو هنب املساكن واألراضي واملمتلكات املتناَزع عليها أو ينبغي للدول  4- 20
وتقليالً خلطر التدمري والنهب، ينبغي للدول أن تضع إجراءات جلرد حمتويات املساكن واألراضي واملمتلكات . املهجورة

  .اتاملطالَب بَردِّها يف إطار برامج رد املساكن واألراضي واملمتلك

ينبغي للدول أن تقوم حبمالت إعالمية عامة هتدف إىل توعية الشاغلني الثانويني واألطراف املعنية األخرى   20-5
حبقوقهم والنتائج القانونية املترتبة على عدم االمتثال للقرارات واألحكام املتعلقة برد املساكن واألراضي واملمتلكات، مبا 

  . أو األراضي أو املمتلكات طوعاً، وختريبها أو هنبها أو كالمهايف ذلك االمتناع عن إخالء املساكن

  التعويض - 21

. االسترداد ةال يتجزأ من عملياحلصول على تعويض تامٍ وفعال كجزء جلميع الالجئني واملشردين حيق   1- 21
ستخدم حل التعويض إال وتضمن الدول، امتثاالً ملبدأ العدالة التعويضية، أال ُي. قد يكون التعويض نقدياً أو عينياًو

عندما يكون حل الرد متعذراً عملياً أو عندما يرضى الطرف املتضرر عن علم وطواعية بالتعويض بدالً من 
  .االسترداد، أو عندما تكون شروط التسوية السلمية املتفاوض عليها تنص على اجلمع بني الرد والتعويض

ملياً إال يف حاالت استثنائية، وبالتحديد عندما يكون املسكن أو تضمن الدول عادة أال يعترب الرد متعذراً ع  21-2
وحىت يف هذه الظروف، . أو املمتلكات مدمرة أو عندما ال يعود هلا وجود، وفق ما تقرره حمكمة حمايدة مستقلة/األرض و

. ء عندما يكون ذلك ممكناًأو املمتلكات خيار التصليح أو إعادة البنا/ينبغي أن ُيتاح لصاحب احلق يف املسكن أو األرض و
  .ويف بعض احلاالت، قد يكون اجلمع بني التعويض والرد سبيل االنتصاف والعدالة التعويضية األنسب

   دور اجملتمع الدويل، مبا فيه املنظمات الدولية- الفرع السادس 
   مسؤولية اجملتمع الدويل- 22

ق يف استرداد املساكن واألراضي واملمتلكات، ينبغي للمجتمع الدويل أن يعمل على تعزيز ومحاية احل  1- 22
  .وكذلك احلق يف العودة الطوعية اآلمنة والكرمية

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

التشريد التعسفي كامل املراعاة، وخاصةً حظر ممارسة عمليات اإلخالء القسري مبوجب قانون حقوق اإلنسان 
  . الدويل واملعايري ذات الصلة
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لسياسات ينبغي للمنظمات الدولية أن تعمل مع احلكومات الوطنية وأن تتبادل معها اخلربات بشأن تنمية ا  3- 22
قانون حقوق والربامج الوطنية املتعلقة برد املساكن واألراضي واملمتلكات، وأن تساعد على ضمان امتثاهلا ل

كما ينبغي للمنظمات . اإلنسان الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين الدويل واملعايري ذات الصلة
  .ذكورةالدولية أن تدعم رصد تنفيذ الربامج والسياسات امل

ينبغي للمنظمات الدولية، مبا فيها األمم املتحدة، أن تعمل على ضمان إدراج أحكام تتعلق برد املساكن   4- 22
واألراضي واملمتلكات يف اتفاقات السلم واتفاقات العودة الطوعية إىل الوطن، بطرق منها وضع إجراءات وإقامة 

  .مؤسسات وآليات وأطر قانونية على الصعيد الوطين

ينبغي لعمليات السلم الدولية، يف إطار تنفيذها جممل املهام املسندة إليها، أن تساعد على احملافظة على بيئة   5- 22
  .آمنة ومستقرة تكفل جناح تنفيذ سياسات وبرامج رد املساكن واألراضي واملمتلكات وإنفاذها

سندة إليها، دعم محاية احلق يف استرداد ينبغي أن ُيطلَب من عمليات السلم الدولية، حسب سياق املهام امل  6- 22
وينبغي أن ينظر أعضاء جملس . املساكن واألراضي واملمتلكات، بطرق منها إنفاذ األحكام والقرارات املتعلقة بالرد

  .األمن يف إدراج هذا الدور يف والية عمليات السلم

ار أو شراء مساكن أو أراضي أو ينبغي للمنظمات الدولية وعمليات السلم أن تتفادى َشغل أو استئج  7- 22
كما ينبغي . ممتلكات غري خاضعة آنذاك لسيطرة صاحب احلق فيها، وأن تطلب من موظفيها أن حيذوا حذَوها

للمنظمات الدولية وعمليات السلم أن تضمن أن اهليئات أو اإلجراءات اخلاضعة لسيطرهتا أو إشرافها ال تعرقل رد 
  .ت، سواء بصورة مباشرة أم غري مباشرةاملساكن أو األراضي أو املمتلكا

  التفسري -   السابعالفرع
  التفسري - 23

 من احلقوق دُح على أهنا َت املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردينر املبادئال تفسَّ  1- 23
ساين الدويل واملعايري ذات املعترف هبا يف إطار قانون حقوق اإلنسان الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلن

قوانني واملعايري املعترف هبا مبقتضى  مع تلك الاملتوافقة باحلقوق تعدهلا أو ختل هبا على أي حنو آخر، أوأو الصلة، 
  .القانون الوطين
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