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ــر  غيــر مباشــرين تســتند إلــى عــدد مــن المعايي

االتفاقيــات  عليهــا  نّصــت  التــي  والمبــادئ 

القوانيــن  إلــى  إضافــًة  الدوليــة،  والمواثيــق 

الوطنيــة التــي تراعــي وتنســجم مــع القوانيــن 

الدوليــة.

الدوليــة  للمعاييــر  دليــاًل  يوفــر  الكتيــب  وهــذا 

جبــر  لتحقيــق  عليهــا  المنصــوص  والوطنيــة 

الضــرر وتعويــض الضحايــا، فضــاًل عــن تزويــد 

األفــراد باإلجــراءات والمعامــالت المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون تعويــض المتضرريــن جــراء 

العســكرية  واألخطــاء  الحربيــة  العمليــات 

 2009 لســنة   20 رقــم  اإلرهابيــة  والعمليــات 

حصولهــم  بكيفيــة  والمتعلقــة  وتعديالتــه 

علــى التعويــض المناســب المنصــوص عليــه 

علــى  للحصــول  الســعي  القانــون  هــذا  فــي 

المناســب. التعويــض 

يغطــي  أن  الدليــل  هــذا  فــي  راعينــا  وقــد 

لجبــر  المختلفــة  والبرامــج  الحقــوق  جميــع 

جــراء  المتضرريــن  وتعويــض  الضحايــا  ضــرر 

العســكرية  واألخطــاء  الحربيــة  العمليــات 

عليهــا  نــصَّ  والتــي  اإلرهابيــة  والعمليــات 

القانــون رقــم 20 لعــام 2009 وتعديالتــه، إضافــة 

اإلجــراءات  جميــع  ومعالجــة  توضيــح  إلــى 

علــى  للحصــول  المختلفــة  والمعامــالت 

القانــون. هــذا  وفــق  المناســب  التعويــض 

تتضمــن  بخالصــة  الكتيــب  هــذا  ونختتــم 

مجموعــة من النتائــج والتوصيات والمقترحات 

التــي تســاهم فــي معالجــة بعــض اإلشــكاليات 

فــي  والنقــص  الخلــل  مواطــن  تشــكل  التــي 

ــات  ــن جــراء العملي ــون تعويــض المتضرري قان

والعمليــات  العســكرية  واألخطــاء  الحربيــة 

2009 وتعديالتــه. لعــام   20 رقــم  اإلرهابيــة 

وضعــت الحكومــات فــي عــدٍد مــن الــدول التــي 

تعــرض أفرادهــا النتهــاكات جســيمة للقانــون 

الدولــي لحقــوق اإلنســان وانتهــاكات خطيــرة 

للقانــون الدولــي اإلنســاني برامــج مخصصــة 

لجبــر الضــرر وتعويــض الضحايــا، حيــث تتوقــف 

تضــم  مــا  غالبــًا  والتــي  البرامــج  هــذه  نجــاح 

مئــات اآلالف مــن األفــراد علــى قــدرة الدولــة 

تســجيل  وعلــى  الضحايــا  إلــى  الوصــول  علــى 

مطالبهــم إلحقــاق العدالــة علــى نحــو فعــال 

الحكوميــة  للمؤسســات  ويمكــن  ُومجــٍد، 

إدارة  تتولــى  أن  واإلداريــة  القضائيــة  واللجــان 

برامــج جبــر الضــرر، وذلــك بموجــب مــا ينــُص 

عليــه قانــون أو سياســة أو حكــم صــادر عــن 

محكمــة قضائيــة. وفــي جميــع األحــوال ُتعــدُّ 

عمليــة تحديــد األشــخاص الذيــن يحــق لهم جبر 

الضــرر والتعويــض، والتحقــق مــن هوياتهــم 

وتســجيلهم عمليــة أساســية ال غنــى عنهــا.

ومعاييــر تقييــم الضــرر وجبــره وتحديــد أشــكاله 

يســتحقون  الذيــن  األشــخاص  عــن  فضــاًل 

أو  مباشــرين  ضحايــا  بصفتهــم  التعويــض 

تصدير
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الظــروف  تهيئــة  علــى  الحكومــات  عملــت 
وتحقيــق  الضحايــا  كرامــة  لصيانــة  المالئمــة 
العــدل بواســطة التعويــض عــن بعــض مــا 

لحــق بهــم مــن ضــرر.

علــى  لزامــًا  أصبــح  اإلنســان،  حقــوق  النتهــاكات  الواســع  االنتشــار  أمــام 

الــدول والحكومــات ضمــان حقــوق الضحايــا، حيــث تســعى البرامــج الخاصــة 

خــالل  مــن  اإلنســان  لحقــوق  المنهجيــة  االنتهــاكات  لجبــر  بالتعويضــات 

تقديــم طائفــٍة مــن التعويضــات الماديــة والرمزيــة للضحايــا. ولذلــك، عملــت 

الحكومــات علــى تهيئــة الظــروف المالئمــة لصيانــة كرامــة الضحايــا وتحقيــق 

العــدل بواســطة التعويــض عــن ب عــض مــا لحــق بهــم مــن ضــرر.

وفــي هــذا الصــدد، أقــر البرلمــان العراقــي القانــون رقــم )20( لســنة 2009 بشــأن 

العســكرية  واألخطــاء  الحربيــة  العمليــات  جــراء  المتضرريــن  تعويــض 

والعمليــات اإلرهابيــة، والقانــون رقــم )57( لســنة 2015، وهــو قانــون التعديــل 

األول للقانــون رقــم )20( الــذي تضمــن سلســلة مــن التغييــرات المهمــة 

علــى هــذا القانــون.

وفــي الواقــع، تواجــه عمليــة تعويــض المتضرريــن نتيجــة األعمــال اإلرهابيــة 

والعســكرية فــي العــراق عــدة إشــكاليات، حيــث ال يتوقــف األمــر عنــد حــدود 

إصــدار القانــون بــل ينتقــل إلــى ميــدان اإلجــراءات التوثيقيــة الخاصــة بــه، وقــد 

ال يقتصــر الحــال علــى إحــدى الحــاالت فقــط التــي ينطبــق عليهــا القانــون 

فقــط كاالستشــهاد واالصابــة أو الممتلــكات الثابتــة المشــيدة، بــل فــي 

طبيعــة المعالجــات اإلجرائيــة التــي حــاول المشــرع العراقــي تجــاوز بعــض 

اإلشــكاليات ّعبــَر تعديلــه القانــون رقــم 20 لســنة 2009، إضافــة إلــى إصــداره 

التعليمــات التنفيذيــة لهــذه القانــون والتــي تســهل تطبيقــه وتفســيريه فــي 

بعــض الجوانــب.

ولمعالجــة تلــك اإلشــكاليات جــاءت النيــة إلصــدار دليــل إرشــادي ومعلوماتــي 

يوضــح آليــات تعويــض المتضرريــن وفــق هــذا القانــون وتعديالتــه، وتفصيــل 

الحــاالت التــي ينطبــق عليهــا القانــون، وماهيــة اإلجــراءات الخاصــة بــكل حالــة 

مــن الحــاالت. وذلــك عبــر تقســيم هــذا الدليــل الــى ثالثــة اقســام، يتضمــن 

القســم األول بيــان ماهيــة التعويــض، أمــا القســم الثانــي فيوضــح الفئــات 

المســتهدفة بالتعويــض، بينمــا يعــرض القســم الثالــث إجــراءات معاملــة 

التعويــض. ويأتــي هــذا العمــل فــي إطــار تعزيــز الجهــود والمبــادرات التــي 

يخــص  فيمــا  للمواطنيــن  القانونيــة  والثقافــة  الوعــي  بنــاء  فــي  تســاهم 

معامــالت وإجــراءات التعويــض لهــم بصفتهــم متضرريــن، ولكــي ال يضطــر 

المواطــن لدفــع مبالــغ ماليــة لقــاء بعــض االستشــارات القانونيــة، فضــاًل 

عــن بيــان بعــض اإلجــراءات لتوضيــح األخطــاء والمعلومــات الشــائعة. وفــي 

الحقيقــة، شــكل نقــص المــوارد وعــدم قــدرة الحكومــة العراقيــة علــى توفيــر 

اإلمكانيــات الماديــة التــي تغطــي األمــوال الالزمــة للتعويــض والجبــر تأخــر فــي 

النهــوض والســرعة فــي إنجــاز ملــف التعويــض وتصفيتــه بالكامــل خــالل 

ــن، ــرة للمتضرري ســنة واحــدة، وذلــك نتيجــة األعــداد الكبي

إضافــًة إلــى انشــغال الحكومــة بأزمتهــا الماليــة فــي ظــل انعــكاس وبــاء 

فيــروس كورونــا علــى االقتصــاد العالمــي والمحلــي، ويمكــن أن يضــاف اليهــا 

مســألة اإلرهــاق الــذي أصــاب الخزينــة العراقيــة نتيجــة أعمــال الحــرب ضــد 

تنظيــم داعــش اإلرهابــي والــذي تطلــب توفيــر أمــوال هائلــة لعجلــة الحــرب 

مــن أجــل تحريــر المواطنيــن والمــدن مــن ذلــك التنظيــم اإلرهابــي.

المقدمة

“
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يعرف التعويض اصطالحاً 
بأنه ما يُلزم به المسؤول مدنياً 

كجزاء للمسؤولية المدنية.

كجــزاء  مدنيــاً  المســؤول  بــه  يُلــزم  مــا  بأنــه  اصطالحــاً  التعويــض  يعــرف 

للمســؤولية المدنيــة )1(، وفــي تعريــف آخــر يعــرف التعويــض بأنــه وســيلة 

القضــاء لجبــر الضــرر أو تخفيــف وطأتــه إذا لــم يكــن محــوه ممكنــاً، والغالــب 

أن يكــون مبلغــاً مــن المــال يحكــم بــه للمتضــرر علــى مــن أحــدث الضــرر، أو 

هــو ذلــك الجــزاء المدنــي الــذي فرضــه القانــون علــى كل شــخص ســبب ضــرراً 

لغيــره وجبــره ســواء أكان ماديــاً أو أدبيــاً )٢(.

ومــن جهــة أخــرى، يعــرف الضــرر بأنــه: األذى الــذي يصيــب اإلنســان فــي جســمه 

أو مالــه أو شــرفه، أو عواطفــه، ال يكفــي لقيــام المســؤولية المدنيــة أن يقــع مــن 

المســؤول فعــل خاطــئ، وإنمــا يجــب أن يترتــب علــى هــذا الفعــل ضــرر، فــإذا 

انتفــى هــذا الضــرر فــال مســؤولية وال تعويــض )٣(، والضــرر هــو ركــن المســؤولية 

األســاس إذا ال يتصــور وجــود التــزام بالتعويــض دون وجــود الضرر، ومن ثم فهو 

إخــالل بمصلحــة مشــروعة لشــخص )4(، وحتــى يتــم التعويــض عــن الضــرر الــذي 

أصــاب المضــرور يجــب أن يتأكــد قاضــي الموضــوع مــن توافــر أركان المســؤولية 

المدنيــة وهــي الخطــأ والضــرر والعالقــة الســببية، إذ بــدون توافــر تلــك األركان ال 

تترتــب المســؤولية المدنية.

ــى نوعيــن، ضــرر  ــون الحديــث الضــرر إل وفــي هــذا الســياق، قســم فقهــاء القان

مــادي وضــرر أدبــي، وجعلــوا مــن الخســارة الماليــة أساســاً للتقســيم، فــكل ضرر 

يصيــب الشــخص يرتــب خســارة ماديــة عليــه فهــو ضرر مــادي، أمــا إذا رتــب ضرراً 

بشــعور وإحســاس الشــخص فهــو ضــرر أدبــي أو معنــوي.

كل  أن  بمعنــى  الضــارة،  أفعالــه  عــن  كل شــخص مســؤواًل  اعتبــار  علــى 

)1( حسن علي ذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية - الضرر، شركة التأمين للطباعة والنشر، بغداد، 1991، ص 355.

)٢(  عبد الحكيم فودة، موسوعة التعويضات المدنية، نظرية التعويض المدني، الجزء األول، المكتب الدولي لموسوعة 

القانونية، اإلسكندرية، 2006، ص 15.

)٣( مصطفى المرعي، المسؤولية المدنية في القانون المصري، مطبعة عبد هللا وهبة، القاهرة، 1944، ص 103.

)4( محمد لبيب شنب، الوجيز في مصادر االلتزام، ط3، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 1990، ص 367.
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شــخص تســبب بضــرر يقــع عليــه واجــب إزالتــه، ويكــون ذلــك بالتعويــض، 

تغطيــة  عــن  عاجــزة  المدنيــة  للمســؤولية  العامــة  القواعــد  كانــت  ولمــا 

األضــرار التــي تنتــج للمتضرريــن فــي األعمــال اإلرهابيــة التــي تطــال األرواح 

والممتلــكات إذ أن التعويــض أقــل مــا يجــب أن يقــدم للمتضرريــن لجبــر 

رقــم  القانــون  نواقــص  لتالفــي  العراقــي  المشــرع  مــن  ورغبــًة  ضررهــم، 

نتيجــة  الشــهداء والمصابيــن  بتعويــض  والخــاص  الملغــى   2004 10 لســنة 

األعمــال اإلرهابيــة )5(، واألمــر رقــم )17( لســنة 2004 )6(، فقــد شــرع القانــون 

رقــم 20 لســنة 2009 )7( بغيــة إيجــاد تعويــض عــادل يتناســب مــع حجــم األضــرار 

والــذي ينصــف المتضــرر لكنــه خطــوة فــي الطريــق نحــو تكامــل التشــريع.

ونظــرا لعــدم كفايــة المــواد القانونيــة لمعالجــة كافــة قضايــا التعويضــات 

وجــاء فــي األســباب الموجبــة القــرار قانــون رقــم )57( لســنة 2015 )8(، وهــو 

التعديــل األول علــى قانــون رقــم )20( لســنة 2009، بانــه جــاء بهــدف مســاواة 

واالمتيــازات  الحقــوق  حيــث  مــن   20 رقــم  قانــون  بأحــكام  المشــمولين 

للمشــمولين بأحكام قانون مؤسســة الشــهداء رقم 3 لســنة 2006. ويضيف 

المشــرع بانــه لتبســيط اإلجــراءات الخاصــة بعمــل اللجــان الفرعيــة واللجنــة 

وتحســين  للقانــون  العملــي  التطبيــق  اثنــاء  الخلــل  ومعالجــة  المركزيــة 

ــات وتعويضهــا عمــا أصابهــا مــن ضــرر.  الواقــع المعيشــي لتلــك الفئ

كذلــك صــدر قانــون مؤسســة الشــهداء رقــم 2لســنة 2016 )٩(، وحــدد فيهــا ذوي 

الشــهداء فــي المــادة )1( الفقــرة ثانيــا بأنهــم:

 أ( الولدان. ب( الزوج والزوجات. ج( االخوة واالخوات.

د( أوالد االبن وأوالد البنت. 

وقــد اســتمرت التجربــة بإقــرار قانــون رقــم )2( لســنة 2020 )1٠(، وهــو التعديــل 

الثانــي لقانــون تعويــض المتضرريــن رقــم 20 لســنة 2009.

وقبــل ذلــك صــدرت فــي عــام 2018 تعليمــات رقــم )4( لســنة 2018 )11( بعنــوان: 

تعليمــات تســهيل تنفيــذ احــكام قانــون تعويــض المتضرريــن رقــم 20 لســنة 

.2009

واخــر التشــريعات التــي صــدرت فــي موضــوع جبــر الضــرر هــو قانــون الناجيات 

االيزيديــات رقــم )8( لســنة 2021 )1٢(. ومــن الضــروري أن نذكــر هنــا موقــف 

المشــرع العراقــي والــذي نــص عليــه القانــون رقــم )20( لســنة 2009 )قانــون 

العســكرية  واألخطــاء  الحربيــة  العمليــات  جــراء  المتضرريــن  تعويــض 

والعمليــات اإلرهابيــة(. نــصَّ علــى أن هــذا القانــون يهــدف إلــى تعويــض 

الحربيــة  العمليــات  جــراء  ضــرر  أصابــه  معنــوي  أو  طبيعــي  شــخص  كل 

وجســامته  الضــرر  وتحديــد  اإلرهابيــة،  والعمليــات  العســكرية  واألخطــاء 

وأســس التعويــض عنــه وكيفيــة المطالبــة بــه، والمالحــظ أن هــذا القانــون 

تحــدث ليــس فقــط عــن ضحايــا اإلرهــاب بــل عــن ضحايــا العمليــات الحربيــة 

واألخطــاء العســكرية، وبالتالــي أن هــذا القانــون يجمــع فــي التعويــض بيــن 

مســؤولية اإلدارة علــى أســاس الخطــأ وعلــى أســاس المخاطــرة مجتمعتــًا. 

أمــا فــي مجــال القانــون الدولــي، فانــه ثمــة تأكيــد فــي اإلعالنــات والمواثيــق 

الدوليــة علــى حــق االنســان في التعويض فقد جــاءت المادة )8( من اإلعالن 

العالمــي لحقــوق اإلنســان لســنة 1948، علــى أن “لــكل شــخص حــق اللجــوء 

إلــى المحاكــم الوطنيــة المختصــة إلنصافــه الفعلــي مــن أيــة أعمــال تنتهــك 

أدرج  الدســتور والقانــون”. وكمــا  إيــاه  التــي يمنحهــا  الحقــوق األساســية 

)5( الوقائع العراقية العدد 3989 في 2004/11/11.

)6(  الوقائع العراقية العدد 3990 في 2004/12/25.

)7( الوقائع العراقية العدد 4140 في 28/ 2009/12.

)8( الوقائع العراقية العدد 4395 في 2016/1/25.

)٩( الوقائع العراقية ، العدد 4395 في 2016/1/25.

)1٠( الوقائع العراقية ، العدد 4571 في 2020/1/13.

القسم األول: مفهوم التعويض وجبر الضرر

)11( الوقائع العراقية ، العدد 4516 في 2018/11/5.

)٢(  الوقائع العراقية ، العدد 4621 في 15/ 2021/3 . علما ان هذا القانون لم يطبق حتى اعداد هذه الدراسة ألنه اشترط في المادة )10( 

تشكيل لجنة خاصة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون ، وعدم اصدار التعليمات من مجلس 
الوزراء مثلما اشترطت المادة )12( من القانون والتي نصت )على مجلس الوزراء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا 

القانون خالل مدة ال تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(.

دليل إجراءات جبر الضرر وتعويض المتضررين العراقيين
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)1٣( قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في 16/ 2005/12 .رمز الوثيقة 147/60 وثيقة المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق 

في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق االنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني.

حــق التعويــض فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

لســنة 1966، المــادة )2( التــي تعهــدت بمقتضــاه كل دولــة طــرف فــي هــذا 

العهــد بــأن تكفــل آليــات فعالــه للتظلــم ألي شــخص انتهكــت حقوقــه أو 

حرياتــه المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، بمــا فــي ذلــك االنتهــاكات الصــادرة 

عــن أشــخاص يتصرفــون بصفتهــم الرســمية.

الصــادرة  التوجيهيــة  والمبــادئ  األساســية  المبــادئ  وثيقــة  تعــد  كمــا 

عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا )60( بشــأن الحــق فــي 

الدولــي لحقــوق اإلنســان  القانــون  انتهــاكات  االنتصــاف والجبــر لضحايــا 

تــم  التــي  الوثائــق  أهــم  بيــن  مــن   ،2005 لعــام  اإلنســاني  الدولــي  والقانــون 

اســتحضار مضامينهــا مــن قبــل عــدد مــن لجــان الحقيقــة فــي العالــم، أثنــاء 

ــر الضــرر. وتعــرف هــذه الوثيقــة فــي  صياغتهــا لمقاربتهــا فــي موضــوع جب

أصيبــوا  الذيــن  األشــخاص   « بأنهــم:  الضحايــا  منهــا  )الخامــس(  المبــدأ 

بضــرر فرديــًا أو جماعيــًا، بمــا فــي ذلــك الضــرر البدنــي أو العقلــي أو المعانــاة 

النفســية أو الخســارة االقتصاديــة أو الحرمــان بدرجــة كبيــرة مــن التمتــع 

بحقوقهــم األساســية، وذلــك مــن خــالل عمــل أو امتنــاع عــن عمــل يشــكل 

خطيــرًا  انتهــاكًا  أو  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  جســيمًا  انتهــاكًا 

المحلــي،  للقانــون  ووفقــًا  االقتضــاء  وعنــد  اإلنســاني.  الدولــي  للقانــون 

يشــمل مصطلــح »ضحيــة« أيضــًا أفــراد األســرة المباشــرة أو مــن تعيلهــم 

أثنــاء تدخلهــم  الضحيــة المباشــرة، واألشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضــرر 

.)1٣( لمســاعدة الضحايــا المصابيــن أو لمنــع تعرضهــم للخطــر« 

وبذلــك فــأن حــق التعويــض هــو مــن الحقــوق االساســية لإلنســان علــى غرار 

الحقــوق االساســية االخــرى ومنهــا حــق التعليــم والتنقــل والصحــة وغيرهــا 

مــن الحقــوق المشــرعة دوليــًا ودســتوريًا، وبهــذا يعــد الحــق بالتعويــض 

إلــزام حكومــي يقــع علــى عاتــق الدولــة االلتــزام بتعويــض الضحايــا عــن ايــة 

اضــرار تســببت بهــا ســواء بصــورة مباشــرة أم غيــر مباشــرة، وهــذا االلتــزام 

الملزمــة،  األمميــة  والقــرارات  الدوليــة  المواثيــق  هــو  القانونــي  اساســة 

خاصــة وان العــراق هــو عضــو اصيــل وفاعــل بالمنظمــة الدوليــة وداخــل 

ــي. المجتمــع الدول

ونتيجــة ذلــك فــإن التشــريعات القانونيــة المتالحقــة للقوانيــن المختصــة 

ــة واهتمــام حكومــي ومؤسســي بتعويــض  ــه نوعي بالتعويــض تمثــل انتقال

الضحايــا وااللتــزام بالتشــريعات الدوليــة التــي تمثــل حجــر األســاس، ونقطــة 

انطــالق وشــروع بتحقيــق العدالــة والمعاملــة المنصفــة.

دليل إجراءات جبر الضرر وتعويض المتضررين العراقيين القسم األول: مفهوم التعويض وجبر الضرر
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القسم الثاني

أشكال جبر الضرر 
والفئات المشمولة 

بالتعويض

تبنــى المشــرع العراقــي فــي القانــون رقــم 20 لســنة 2009 مبــدأ التعويــض 

التعويــض  إلــى  إضافــًة  الجســدي،  الضــرر  عناصــر  جميــع  عــن  الشــامل 

التعويــض الضــرر  أنــه شــمل بنطــاق  البحتــة، كمــا  الماليــة  عــن األضــرار 

المســتقبل وذلــك بمنــح راتــب لمــن يعجــز عــن العمــل مــرة أخــرى، إال أنــه لــم 

يشــمل مســألة تفاقــم الضــرر بشــكل كلــي.

وحيــث نصــتَّ المــادة األولــى منــه )تــم تعديلهــا لتكــون أكثــر ســعة لألهداف(، 

شــخص  كل  تعويــض  أواًل:  الفقــرة  وفــق  القانــون  هــذا  هــدف  أن  علــى 

عراقــي طبيعــي أو معنــوي أصابــه ضــرر جــراء العمليــات الحربيــة واألخطــاء 

العســكرية والعمليــات اإلرهابيــة وجرحــى الحشــد الشــعبي والبيشــمركة 

وتحديــد جســامة الضــرر وأســس التعويــض عنــه وكيفيــة المطالبــة بــه(. 

واســتكملت فــي )الفقــرة - ثانيــًا: تقديــم الرعايــة والبرامــج والتســهيالت 

والمســاعدات للمشــمولين بأحــكام هــذا القانــون فــي المجــاالت القانونيــة 

والثقافيــة  والتعليميــة  والصحيــة  والماليــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

وغيرهــا(.

وبينمــا نصــت المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2009 علــى أنــه يشــمل 

التعويــض المنصــوص عليــه فــي هــذا القانــون األضــرار المتمثلــة في:

أواًل: االستشــهاد أو الفقــدان أو االختطــاف أو اإلصابــة جــراء العمليــات 

المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. )التعديــل األول للقانــون(

ثانيًا: العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة.

ثالثــًا: اإلصابــات والحــاالت األخــرى التــي تتطلــب عالجــًا مؤقتــا بنــاء علــى 

تقريــر اللجنــة الطبيــة المختصــة فــي هــذا المجــال.

رابعًا: األضرار التي تصيب الممتلكات.

خامسًا: األضرار المتعلقة بالوظيفة العامة والدراسة.

األشخاص

الوظيفة والدراسة

الممتلكات

دليل إجراءات جبر الضرر وتعويض المتضررين العراقيين
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يتضــح مــن نــص المــادة أن مبــدأ التعويــض الــذي تبنــاه المشــرع العراقــي 

يشــمل جميــع عناصــر الضــرر الجســدي بذاتــه: »االستشــهاد، الفقــدان، 

)الخســارة  ماليــة  أضــرار  مــن  يســببه  وبمــا  اإلصابــة  االختطــاف،  العجــز، 

الالحقة والكسب الفائت(، وإذ أن األضرار ثالثة أنواع وهي الضرر الجسدي 

والضــرر المــادي والضــرر األدبــي الــذي يعنــي اآلالم الحســية والنفســية التــي 

يتعــرض لهــا المتضــرر مــن اإلصابــة إال أن المشــرع العراقــي فــي القانــون 

رقــم 20 لــم يــدرج الضــرر األدبــي ضمــن أنــواع الضــرر المشــمولة بالتعويــض، 

فــال يشــمل التعويــض ســوى األضــرار الجســدية البحتــة، وليــس مــن بينهــا 

اآلالم التــي يعانيهــا المصــاب، بينمــا األســاس الــذي يقــوم عليــه التعويــض 

وفقــًا للقواعــد العامــة هــو جبــر الضــرر والــذي ينبغــي أن يشــمل جميــع 

عناصــره بمــا فيهــا اآلالم الحســية والنفســية الناشــئة عــن الفعــل الضــار.   

 اإلستشهاد

•  مدنيين وعسكريين )الجيش، منتسبي وزارة الداخلية، األجهزة 

األمنية، البيشمركة، الحشد الشعبي(.

•  ورثة الشهداء )األب واألم والزوجة وأطفالها( في حالة كونه أعزب 

األخوة واألخوات األشقاء، وفي حالة عدم وجود اخوة اشقاء فيكون 

التعويض لألخوة غير األشقاء )التعديل الثاني لقانون 20(.

 الفقدان أو االختطاف

•  مــن مفقوديــن ومختطفيــن وكذلــك الناجيــات االيزيديــات وفق 

قانــون رقم 8 لســنة 2021.

 اإلصابة 

•  وتحــدد نســبة العجــز بنــاء علــى لجنــة طبيــة مختصة ويتم 

المصادقــة عليها.

األشخاص

القسم الثاني: أشكال جبر الضرر والفئات المشمولة بالتعويض

الفئات المشمولة بالتعويض هي:

 الممتلكات المنقولة

•  األثاث المنزلي، السيارات بأنواعها، المكائن الصناعية، السلع 

الموجودة في المحل أو المخزن مع وثائقها الرسمية، الحيوانات، 

والمحاصيل الزراعية.

 الممتلكات غير المنقولة

•  منــازل، أبنيــة التجاريــة، دكاكيــن، معامــل، مطاحــن، المخازن 

)الجملونــات(، وحظيــرة حيوانات.

•  أراضــي زراعية ومغروســات )بســتان، مزرعــة، حقل( وأحواض 

األسماك.

الممتلكات

 الوظيفة 

• يعاد تعيين الشخص المتضرر

• تمديد الخدمة الوظيفية استثناء الى عمر 65 سنة

• الحصول على تقاعد مبكر نتيجة اإلصابة ونسبة العجز فيها

 الدراسة

• إعــادة الى مقاعد الدراســة 

• إمتيــازات تتعلــق بالقبــول فــي الكليــات والدراســات العليا.

الوظيفة والدراسة

دليل إجراءات جبر الضرر وتعويض المتضررين العراقيين
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 بالرغــم مــن أن هــذه الفئــات هــي المشــمولة بالتعويــض إال أن القانــون 

اســتثنى بعــض الحــاالت مــن الحصــول علــى التعويــض وفــق قانــون رقــم 

20، حيــث جــاء فــي المــادة )8(: ) ال يجــوز الجمــع بيــن التعويــض المنصــوص 

عليــه فــي هــذا القانــون والتعويــض عــن ذات اإلضــرار وفقــا لقانــون آخــر، 

وفــي حالــة حصــول المتضــرر علــى تعويــض يقــل عمــا يســتحقه بموجــب 

ــه ومــا اســتحقه بموجــب هــذا  ــن مــا صــرف ل ــح الفــرق بي ــون يمن هــذا القان

القانــون( ، إذ ال يجــوز وفــق مــا جــاء فــي هــذه المــادة الحصــول علــى تعويــض 

عــن ذات الضــرر حتــى وأن نــص عليــه قانــون آخــر إال إذا كان هنــاك فروقــات 

بيــن المبلغيــن الخاصيــن فــي التعويــض فيجــوز عندئــذ صــرف التعويــض 

بنــاء علــى الفــرق بيــن مــا صــرف ومــا يســتحقه فــي قانــون اخر ، أما االســتثناء 

الثانــي فقــد جــاء فــي المــادة )17 ( مــن قانــون رقــم 20 إذ نــص المــادة علــى: 

) ُيســتثنى مــن أحــكام هــذا القانــون مــن صــدرت بحقهــم )قــرارات قضائيــة 

إلــى حيــن ثبــوت براءتهــم( عــن جرائــم اإلرهــاب المنصــوص عليهــا فــي قانــون 

مكافحــة اإلرهــاب المرقــم )13( لســنة 2005 ( أي كل شــخص ارتكــب جريمــة 

إرهابيــة وثبــت الحكــم القطعــي عليــه بأنــه ارتكــب هــذه الجريمــة، وكذلــك 

المشــمولون بقانــون المســاءلة والعدالــة بالنســبة لمعامــالت الشــهداء 

الثانــي  التعديــل  مــن   17 المــادة  إلــى  اســتنادا  والمصابيــن  والمفقوديــن 

لقانــون رقــم 20 ، والمــادة )5( أواًل وثانيــًا مــن قانــون مؤسســة الشــهداء 
رقــم 2 لســنة 2016. )14(

)14( اشترطت المادة )5( الفقرة أوال وثانيا ما يلي: أوال: ال يعد مشموال بأحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية 

حزبية او سلطوية او خالفات لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في اجهزته القمعية )االمن العام، المخابرات، االمن الخاص، 
الحمايات الخاصة، االمن القومي، االمن العسكري، فدائيو صدام، االستخبارات العسكرية والتشكيالت القمعية األخرى( او كان 
متعاونا معهم او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة. ثانيا: ال يعد من ذوو الشهداء ممن ينطبق عليه الوصف بما جاء 

الفقرة أوال والعصابات اإلرهابية واي مسمى إرهابي اخر او كان متعاونا معهم او من كان السبب في وفاة الشهيد. لذلك وضعت 
ضمن إجراءات المعاملة منذ التعديل الثاني 2020 لقانون رقم 20 بانه تحال استمارة مساءلة والعدالة لمعاملة كل شهيد ومفقود 

ومصاب الى هيئة المساءلة والعدالة لبيان مدى شمولهم بالقانون من عدمه وممن هم مواليد 1987 واعلى من ذلك.

من حصل على تعويض على نفس الضرر ال يجوز له االستفادة 

من التعويض مرتين إال فرق المبالغ ما بين الحكمين

 الفئات

جميع الفئات من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة واألشخاص 

الممتلكات غير المنقولة.

 المالحظات

في حالة تقديم الشخص لمعاملة مرة ثانية عن ذات الضرر.

المشمولون بأحكام قضائية وفق قانون مكافحة اإلرهاب 

المرقم 1٣ لسنة ٢٠٠5 

 الفئات

جميع الفئات التي جاء بها القانون. 

 المالحظات

ثبوت الحكم القطعي عليه. 

المشمولون بأحكام قانون المساءلة والعدالة

 الفئات

معامالت األشخاص االستشهاد الفقدان أو االختطاف 

 المالحظات

ثبوت الحكم القطعي عليه. 

المستثنون من االستفادة:

دليل إجراءات جبر الضرر وتعويض المتضررين العراقيين القسم الثاني: أشكال جبر الضرر والفئات المشمولة بالتعويض
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القسم الثالث

األحـــكـــــــــــــام اإلجـــــرائـيـة 
لتعـويــــــــض المتضررين 
جراء العمليــات الحربية 
واألخطــــــــاء العسكــرية 
ـــابية  والعمليـــــات اإلرهـــ
وفـــق القــــــــــانون رقم ٢٠ 

لسنة ٢٠٠٩ وتعديالته 

بعــد أن أخــذت الدولــة علــى عاتقهــا تعويــض المتضرريــن مــن العمليــات 

الحربيــة واألعمــال اإلرهابيــة، ال بــد مــن توفــر مجموعــة مــن اإلجــراءات علــى 

طالــب التعويــض اتخاذهــا والتقيــد بهــا، تضعهــا الدولــة أمامــه فــي ســبيل 

الحصــول علــى التعويــض الممنــوح.

الفئــة  وحســب  إجــراءات  عــدة  التعويــض  معاملــة  تتبــع  الواقــع،  وفــي 

المشــمول بهــا ســواء شــخص طبيعــي أم معنــوي أم ممتلــكات منقولــة 

وغيــر منقولــة وحســب مــا إذا كان موظــف أو منتســب الــى أحــد الــوزارات 

المدنيــة أو األمنيــة وكذلــك إذا كان غيــر موظــف )االستشــهاد، اإلصابــة، 

الفقــدان، االختطــاف( ويمكــن البــدء بــكل معامــالت التعويــض مــن أول 

نقطــة وهــي تقديــم طلــب الــى محكمــة التحقيــق ضمــن المنطقــة القضائيــة 

االســتئنافية، ويفتــرض ألي مواطــن يقــدم علــى أي معاملــة تعويــض أن 

يمتلــك المستمســكات الرســمية األربعــة )المربــع الذهبــي ويشــمل هوية 

األحــوال المدنيــة، وبطاقــة الجنســية العراقيــة، وبطاقــة الســكن ،وكذلــك 

البطاقــة التموينيــة(؛ وإذ لــم يكــن يمتلــك مثــل هــذه المستمســكات يتوجب 

الرســمية  المستمســكات  عــن فقــدان  أوليــة   تكــون هنــاك معاملــة  ان 

وتتضمــن مــا يلــي:

المربع الذهبي

هوية األحوال المدنية 

الجنسية العراقية 

بطاقة السكن )البطاقة الخضراء(

البطاقة التموينية 

دليل إجراءات جبر الضرر وتعويض المتضررين العراقيين
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هوية األحوال المدنية 

الجنسية العراقية 

محكمــة  الــى  المدنيــة  األحــوال  هويــة  فقــدان  طلــب  تقديــم  اإلجــراءات: 

التحقيــق ومــن ثــم اعمــام الــى ثالثــة مراكــز شــرطة ضمــن الرقعــة الجغرافيــة 

ومــن ثــم الرجــوع الــى المحكمــة بغيــة اغــالق الدعــوى وتثبيــت ضيــاع الهويــة، 

ــرة األحــوال المدنيــة فــي المنطقــة الجغرافيــة لغــرض إصــدار  ــى دائ كتــاب ال

ــدة لصاحــب الطلــب. ــة جدي هوي

اإلجــراءات: تقديــم طلــب الــى محكمــة التحقيــق( فــي معاملــة هويــة األحــوال 

أو األخ  لــالب  العراقيــة  الجنســية  المدنيــة مــع إضافــة مستمســك وهــو 

ــة إذا كان االب متوفــي. ــد وفــاة مــن األحــوال المدني ــر أو صــورة قي االكب

 مدة اإلجراءات: ٢ إلى ٣ أيام

مع الرسوم والطوابع والنقل

 مدة اإلجراءات: ٢ إلى ٣ أيام

تتضمن هذه المعاملة رسوم طوابع ونقل بين مراكز الشرطة ومن ثم 

العودة الى دائرة األحوال المدنية.

بطاقة السكن )البطاقة الخضراء(

البطاقة التموينية 

اإلجــراءات: تقديــم طلــب الــى محكمــة التحقيــق، مــع إضافــة ضــرورة الرجــوع 

الــى المنطقــة وعمــل مضبطــة تأييــد ســكن مــن مختــار المنطقــة بحضــور 

ــي ومصادقــة اســتخبارات الشــرطة فــي  شــهود عــدد 2 مــع مربعهــم الذهب

المنطقــة الجغرافيــة علــى مضبطــة تأييــد الســكن ومراجعــة مركــز الشــرطة 

أو دائــرة المعلومــات للمنطقــة لغــرض اصــدار البطاقــة، مــع صــورة مــن 

ســند عقــار البيــت إذا كان المالــك الشــرعي أو صــورة عقــد ايجــار البيــت إذا 

كان مؤجــر .

اإلجــراءات: تقديــم طلــب الــى محكمــة التحقيــق، مــع اخــذ نســخة مــن قــرار 

محكمــة التحقيــق وتقديــم طلــب الــى دائــرة التمويــن فــي المحافظــة مــع 

نســخة مــن المستمســكات الجديــدة لــكل األســماء الموجــودة فــي البطاقــة 

ــة. ــة للعائل التمويني

 مدة اإلجراءات: 7 إلى 1٠ أيام

بسبب كثرة التنقل بين الدوائر من المحكمة الى دائرة االستخبارات في 

المنطقة والمختار ومن ثم الرجوع الى دائرة المعلومات.

 مدة اإلجراءات: يومين تقريبًا

بعد استكمال اصدار المستمسكات الثالثة األولى.

ــة تعويــض أن  ــى أي معامل ويفتــرض ألي مواطــن يقــدم عل
يمتلــك المستمســكات الرســمية األربعــة )المربــع الذهبــي 
ويشمل هوية األحوال المدنية، وبطاقة الجنسية العراقية، 

وبطاقــة الســكن ،وكذلــك البطاقــة التموينيــة(.

“
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معامالت التعويض للشهداء 
يتضمن سير اجراء معاملة التعويض للشهداء اإلجراءات األتية:

•  يتقــدم أوال للحصــول علــى شــهادة وفــاة )اخــراج الجثمــان أو رفــاة الشــهيد 

الــى  ثــم تحويلهــا  مــن قبــل الدفــاع المدنــي وتثبيــت محضــر بذلــك ومــن 

ــي  ــرة االمــن الوطن ــام بتدقيــق اســم المتوفــى فــي دائ ــي والقي الطــب العدل

واالســتخبارات، أو إذا تــم اخــراج الجثــة مــن اهــل الشــهيد فيجــب المــرور أوال 

الــى دائــرة الطــب العدلــي وتثبيــت فحــص الطبيــب العدلــي للوفــاة(.

الوفــاة  شــهادة  مــع  بالشــكوى  التحقيــق  محكمــة  الــى  طلــب  •  يقــدم 

تثبيــت  ويتــم  للشــهيد  الذهبــي)15(  المربــع  أو  األربعــة  والمستمســكات 

ــن إفــادات شــهود  شــهادة المشــتكي وهــو صاحــب الطلــب، وكذلــك تدوي

االثبــات )شــاهدين( مــع مقــدم الطلــب والمستمســكات الرســمية )هويــة 

أحــوال مدنيــة، جنســية عراقــي، بطاقــة ســكن أو البديــل عنهمــا البطاقــة 

التموينيــة(.  البطاقــة  الوطنيــة، 

الــى مركــز الشــرطة إلجــراء كشــف مخطــط حــادث  •  يتــم تحويــل الطلــب 

االستشــهاد مــن قبــل مركــز الشــرطة، وبيــان إذا كان مطلــوب وفــق المــادة 

1/4 مكافحــة إرهــاب، وتدويــن إفــادات المشــتكي والشــهود، طلــب ســالمة 

موقــف مــن مختــار المنطقــة مــع الشــهود.

• يتم اكمال األوراق وترسل الى محكمة التحقيق مرة ثانية.

•  تقــوم محكمــة التحقيــق بإرســال كتــاب عــدم مطلوبيــة الــى الجهــات األمنيــة 

مديريــة االمــن الوطنــي فــي المحافظــة.

والقســام  بالقيمومــة  الشــخصية  األحــوال  محكمــة  الــى  طلــب  •  يقــدم 

الشــرعي وحجــة الوصايــة وفتــح ملــف فــي دائــرة رعايــة القاصريــن إذا كان 

.)18 والبنــات )دون ســن  األبنــاء  الشــهيد  ورثــة 

•  يتــم اكمــال المعاملــة مــن محكمــة التحقيــق واحالتها الى لجنــة التعويضات 

الفرعيــة فــي المحافظة أو المنطقة.

•  تقديم طلب الى اللجنة الفرعية لغرض اتخاذ قرار اعتباره شهيد.

ــي  ــد المدن ــم النظــر بالطلــب مــع كتــب تأييــد صحــة صــدوره لصــورة القي •  يت

وكذلــك شــهادة الوفــاة والمحكمــة المختصــة.

االتحاديــة  والتحقيقــات  االســتخبارات  وكالــة  الــى  المعاملــة  إحالــة  •  يتــم 

األمنيــة. الناحيــة  مــن  االســم  تدقيــق  لغــرض 

الوطنيــة  الهيئــة  الــى  بكتــاب  وتحــال  والعدالــة  المســاءلة  •  إســتمارة 

عدمهــا. مــن  القانــون  بأحــكام  شــموله  لبيــان  والعدالــة  للمســاءلة 

•  تتخــذ اللجنــة باعتبــاره شــهيدا واحالــة نســخة مــن القــرار الــى المدعــي العــام، 

وتبليــغ صاحــب الطلــب بقــرار اللجنــة.

الــى مؤسســة الشــهداء ضمــن المحافظــة مــع  •  يتــم تحويــل المعاملــة 

كافــة األوليــات الخاصــة بهــا.

•  تســتكمل اإلجراءات بمؤسســة الشــهداء باألرشفة االلكترونية ويتم احالتها 

الــى دائــرة التقاعــد بكتــاب رســمي لصــرف راتب تقاعدي لورثة الشــهيد. وهــي  المعامــالت  اغلــب  فــي  المطلوبــة  األربعــة  بالمستمســكات  الدارجــة،  العراقيــة  اللهجــة  وفــق  الذهبــي  بالمربــع  يقصــد   )15(

)هويــة األحــوال المدنيــة، الجنســية العراقيــة، بطاقــة الســكن )البطاقــة الخضــراء(، البطاقــة التموينيــة( وقــد يســتعاض عــن ثالثــة 
مستمســكات وهــي هويــة األحــوال المدنيــة والجنســية العراقيــة وبطاقــة الســكن إذا كان المواطــن يمتلــك البطاقــة الوطنيــة، ولكــن 
لعــدم فتــح دائــرة البطاقــة الوطنيــة فــي نينــوى اال فــي أوائــل 2020 فــان معظــم المواطنيــن يمتلكــون المستمســكات األربعــة وهــي 

المطلوبــة فــي ايــة معاملــة للتعويــض وفــق قانــون رقــم 20.
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أخطاء شائعة:

تصحيح:

ال يمكــن لــألخ أو األخــت فــي حالــة كــون الشــهيد أعــزب ال ورثــة له االســتفادة من 

امتيــازات التعويــض وفــق قانــون 20 التعديــل الثاني المادة 12 التي تم تعديلها.

يمكــن لــألخ أو األخــت االشــقاء فــي حالــة وفــاة االب واالم أو عــدم وجــود ورثــة 

مباشــرين لــه االســتفادة مــن ذلــك، وفــي حالــة عــدم وجــود اشــقاء يمكــن ان 

يكــون االخــوة واالخــوات غيــر االشــقاء مــن األب. 

شرح سير إجراءات معاملة 
التعويض للشهداء:

1.  إصــدار شــهادة وفــاة من قســم الطــب العدلي في 
المحافظــة المعنيــة مع تثبيت أســباب الوفاة 

٢.  تقديم طلب الى محكمة التحقيق 
ضمن الرقعة الجغرافية 

4.  كتاب الى دائرة االمن الوطني 
ودائرة االستخبارات 

٣.  كتــاب الــى مركــز الشــرطة لعمــل مخطــط كشــف 
للحــادث ومحضــر تحقيــق لتثبيت اقــوال المدعين 

وشــهود االثبات 

اخــراج  تقريــر  أو  للشــهيد،  الذهبــي  المربــع  المطلوبــة:  المستمســكات 

ــة مــن مركــز الشــرطة أو  ــي أو محاضــر تســليم الجث ــة مــن الدفــاع المدن الجث

دائــرة اإلســعاف االولــي فــي مديريــة الصحــة بعــد كل حــادث تفجيــر وكذلــك 

تقريــر المستشــفى إذا كان مصــاب وتوفــي اثنــاء معالجتــه فــي المستشــفى. 

المستمســكات المطلوبــة: شــهادة الوفــاة للشــهيد والمربــع الذهبي 

للشــهيد وصاحــب الدعــوى وشــهود االثبات.

ــد الســري فقــط يرســل معلومــات عــن  ــة: البري المستمســكات المطلوب

اســم الشــهيد ومعلومــات أصحــاب الطلــب لبيــان مطلوبيــة مــن عدمهــا. 

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي لصاحب 

الطلب وشهود االثبات وحضور مختار المنطقة.

 أسبوع الى شهرين تقريبا 

وذلك بحسب التدقيق األمني واالستخباري قبل اصدار شهادة الوفاة.

 مدة اإلجراءات: يومين تقريبا 

في محكمة التحقيق 

 1 إلى ٣ أشهر

بسبب المسح المني المعلوماتي الخاص بالدوائر األمنية وسؤال 

مختار المنطقة والمصادر األمنية الخاصة بتلك الدوائر

 أسبوع تقريبا 

بسبب البريد الرسمي من المحكمة الى مركز الشرطة 
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5.  عمــل قســام شــرعي فــي محكمــة األحــوال الشــخصية 
رعايــة  دائــرة  فــي  ملــف  فتــح  يؤيــد  كتــاب  وكذلــك 
القاصريــن فــي حالــة وجــود ورثــة للشــهيد دون ســن 18

والشــهود  الطلــب  صاحــب  اقــوال  6.  تثبيــت 
وإصــدار قــرار بغلــق الدعــوى وتحويلهــا الــى 

لجنــة التعويضــات الفرعيــة 

7.  اســتالم المعاملــة فــي لجنــة التعويضــات وارســال 
كتــب صحــة صــدور الــى الدوائــر ذات العالقــة 

المستمســكات المطلوبــة: طلــب ومستمســكات جميــع الورثــة للشــهيد 

وذلــك بعــد تثبيــت وفاتــه فــي دائــرة الجنســية واالحــوال المدنيــة وتثبيــت ذلــك 

فــي ســجالتهم وصــورة قيــد وفــاة مــن الدائــرة.

والورثــة  الطلــب  لصاحــب  الذهبــي  المربــع  المطلوبــة:  المستمســكات 

المنطقــة. مختــار  وحضــور  االثبــات  وشــهود 

المستمســكات المطلوبــة: كتــاب االرســال يمكــن لصاحــب الطلــب أن 

يقــوم بتســليمه بنفســه ويرجــع عبــر البريــد الرســمي.

أسبوع إلى أسبوعين 

 ٢ إلى ٣ أيام 

بسبب كثرة المراجعين الى محكمة األحوال الشخصية 

٢ إلى ٣ أيام 

8.  كتاب الى دائرة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 

٩. إستمارة مساءلة وعدالة 

1٠. تدقيق المعاملة في اللجنة واتخاذ قرار 

11.  ارسال المعاملة الى المدعي 
العام للمصادقة على قرار اللجنة 

المستمســكات المطلوبــة: ســري ويرســل فيــه معلومــات صاحــب 

الطلــب واســم الشــهيد.

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي لصاحب الطلب والشهيد 

)من مواليد 1987 فما دون غير مشمولين بهذه اإلجراءات(

بــاي  مطالــب  غيــر  الطلــب  صاحــب  المطلوبــة:  المستمســكات 

بعــدم  تعهــد  واســتمارة  التبليــغ  علــى  يوقــع  فقــط  مستمســكات 

المعاملــة.  ذات  عــن  تعويــض  أي  اســتالم 

أسبوع إلى أسبوعين

أسبوع إلى أسبوعين

شهرين إلى ستة أشهر  

ستة أشهر إلى سنة تقريبا
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كتــاب  وعمــل  الشــهداء  مؤسســة  الــى  1٢.  تحويلهــا 
مــن مؤسســة الشــهداء الــى دائــرة التقاعــد لغــرض 

صــرف راتــب تقاعــدي للورثــة 

1٣.  استكمال إجراءات المعاملة في دائرة التقاعد 

المستمســكات المطلوبــة: المربــع الذهبــي للشــهيد والورثــة ونســخة مــن 

قــرار لجنــة التعويــض امــا باقــي المعاملــة فيتــم ارســالها بالبريــد الرســمي 

مــن اللجنــة الفرعيــة الــى مؤسســة الشــهداء.

المستمســكات المطلوبــة: المربــع الذهبــي للورثــة مــع كتــاب مؤسســة 

الشــهداء وتوقيــع اســتمارات تعهــد بكونــه غيــر موظــف أو مشــمول برواتب 

الرعايــة االجتماعيــة أو كتــاب مــن دائــرة الرعايــة االجتماعيــة بإيقــاف رواتــب 

الرعايــة عــن الوريــث.

أسبوع الى أسبوعين

أسبوع الى أسبوعين

الئحة إجراءات معاملة التعويض للشهداء:

1.  إصدار شهادة وفاة من قسم الطب العدلي في المحافظة المعنية مع تثبيت 

أسباب الوفاة 

2.  تقديم طلب الى محكمة التحقيق ضمن الرقعة الجغرافية

3.  كتاب الى مركز الشرطة لعمل مخطط كشف للحادث ومحضر تحقيق لتثبيت 

اقوال المدعين وشهود االثبات

4.  كتاب الى دائرة االمن الوطني ودائرة االستخبارات

5.  عمل قسام شرعي في محكمة األحوال الشخصية وكذلك كتاب يؤيد فتح ملف في 

دائرة رعاية القاصرين في حالة وجود ورثة للشهيد دون سن 18

6.  تثبيت اقوال صاحب الطلب والشهود وإصدار قرار بغلق الدعوى وتحويلها الى 

لجنة التعويضات الفرعية

 7.  استالم المعاملة في لجنة التعويضات وارسال كتب صحة 

صدور الى الدوائر ذات العالقة

8.  كتاب الى دائرة االستخبارات والتحقيقات االتحادية

9. إستمارة مساءلة وعدالة

10. تدقيق المعاملة في اللجنة واتخاذ قرار

11.  ارسال المعاملة الى المدعي العام للمصادقة على قرار اللجنة

12.  تحويلها الى مؤسسة الشهداء وعمل كتاب من مؤسسة الشهداء الى دائرة 

التقاعد لغرض صرف راتب تقاعدي للورثة

13.  استكمال إجراءات المعاملة في دائرة التقاعد
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معامالت المفقودين 
والمختطفين 

معامالت المفقودين والمختطفين تتضمن اإلجراءات االتية: 

الجغرافيــة  الرقعــة  ضمــن  التحقيــق  محكمــة  الــى  دعــوى  طلــب  •  تقديــم 

للمنطقــة ســواء دفــي مراكــز المــدن أو فــي االقضيــة والنواحــي. إذا كان 

متــزوج يكــون عــن طريــق الزوجــة واألب واألم، امــا إذا كان غيــر متــزوج يكــون 

االب واالم حصــرًا، وإذا كان األب واألم متوفيــان فيقــدم أحــد اخوتــه مــع 

للمفقــود(. األربعــة  )المستمســكات 

•  تقــوم المحكمــة بمفاتحــة دائــرة االمــن الوطنــي ودائــرة االســتخبارات لبيــان 

المطلوبيــة.

•  تحويــل الدعــوى الــى مركــز الشــرطة ضمــن الرقعــة الجغرافيــة وتنظيــم 

محضــر تحقيــق مــن مركــز الشــرطة بذلــك مــع تدويــن إفــادات المدعيــن 

والشــهود.

•  اإلعــالن فــي صحــف )جريــدة رســمية( عــدد اثنيــن عــن فقدانه وتاريــخ فقدانه 

ومعلوماتــه ووســائل االتصــال مــع اهل المفقــود أو المختطف.

•  تقوم المحكمة بتدوين اقوال المدعين وشهود االثبات )مع المستمسكات 

الرسمية المربع الذهبي(.

•  يتــم تقديــم طلــب محكمــة االحــوال الشــخصية فــي الرقعــة الجغرافيــة 

وحجــة  الشــرعي  القســام  عــن  )انابــة   )16( وقيمومــة  حجــر  قــرار  إلصــدار 

الوفــاة(. وشــهادة  الوصايــة 

•  كتــاب يؤيــد فتــح اضبــارة خاصــة بالمفقــود أو المختطــف لــدى دائــرة رعايــة 

القاصريــن )للمفقــود المتــزوج ولديــه أبنــاء وبنــات دون ســن 18(.

•  يتــم غلــق الدعــوى مــن محكمــة التحقيــق بعــد صــدور قــرار التمييــز الوجوبــي 

وارســالها الــى لجنــة التعويضــات.

الكتــب  لبيــان صحــة صــدور  الدوائــر  بمخاطبــة  التعويضــات  لجنــة  •  تقــوم 

والوثائــق.

للتأكــد مــن عــدم  الجــوازات والهجــرة واإلقامــة  دائــرة  الــى  •  ارســال كتــاب 

مغــادرة المدعــى بفقدانــه أو اختطافــه للعــراق مــن أحــد المنافــذ بمــا فيهــا 

منافــذ إقليــم كردســتان. )كتــاب المنافــذ الحدوديــة فــي بغــداد شــهرين، مــن 

إقليــم كردســتان ســنة الــى ســنة ونصــف(.

•  يتــم ارســال كتــاب الــى دائــرة االســتخبارات والتحقيقــات االتحاديــة لبيــان 

المطلوبيــة.

الوطنيــة  الهيئــة  الــى  بكتــاب  وتحــال  والعدالــة  المســاءلة  •  اســتمارة 

عدمهــا. مــن  القانــون  بأحــكام  شــموله  لبيــان  والعدالــة  للمســاءلة 

•  يتــم اصــدار قــرار مــن لجنــة التعويضــات وتحويلــه الــى المدعــي العــام للنظــر 

فيــه وبعــد ان يتــم المصادقــة مــن المدعــي العــام يتــم تحويــل المعاملــة الــى 

مؤسســة الشــهداء.

دائــرة  الــى  وتحويلهــا  الشــهداء  مؤسســة  فــي  المعاملــة  اســتالم  •  يتــم 

التقاعديــة. الرواتــب  لصــرف  التقاعــد 

)16( المقصود بقرار الحجر والقيمومة الخاص بمعاملة المفقودين ألنه ال يوجد من يمارس حقوق التصرف في أمواله لذلك يطلب 

هذا القرار وهو مؤقت لحين صدور قرار الوفاة النهائي عندئذ يصدر قرار وصاية بالنسبة للورثة فإذا كان هناك قاصرين فتكون 
دائرة رعاية القاصرين شريك أساسي في الوصاية لحين بلوغهم السن القانوني. وقرار الحجر والقيمومة هو البديل الذي يسير 

األمور التي تخص المتعلقات القانونية للشخص المفقود وهو يكون من ذوي المفقود كاألب او االم او الزوجة او احد االخوة
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أخطاء شائعة:

تصحيح:

شــهداء  اعتبارهــم  عــدم  بســبب  للمفقوديــن  معاملــة  تقديــم  يمكــن  ال 

الفقــدان. اثبــات  طــرق  وصعوبــة 

يمكــن بســهولة اثبــات الفقــدان أو االختطــاف عبــر شــهود االثبــات والمســح 

األمنــي وكذلــك مخاطبــة المنافــذ الحدوديــة علــى الرغــم مــن ان المعاملــة 

ــات بعــض اإلجــراءات اال ان إجــراءات  ــة بســبب متطلب ــرة زمني تســتغرق فت

المحاكــم تتبــع االن مــن تاريــخ الفقــدان وليــس مــن اإلعــالن فــي الجريــدة.

شرح سير إجراءات معاملة 
التعويض  للمفقودين 

والمختطفين:

1.  تقديــم طلــب الــى محكمــة التحقيــق بالفقــدان مــع 
المستمســكات الثبوتيــة 

٢.  فتح محضر تحقيق في مركز الشرطة مع تثبيت اقوال 
صاحب الطلب وشهود االثبات ومختار المنطقة 

4.  كتاب يؤيد فتح ملف بدائرة رعاية القاصرين في 
حالة وجود ورثة دون سن 18 

٣.  ارســـــــــــال مـحـضـــــــر التحقيـــــــق الـــى الـمـحــكــــمـــة 
والقيــام باإلعــالن بصحيفتيــن معتمدتيــن عــن 

فقــدان الشــخص 

المستمســكات المطلوبــة: طلــب يتضمــن حالــة الفقــدان والمربع 

الذهبــي لصاحــب الطلب. 

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي 

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي للورثة جميعهم.

المستمسكات المطلوبة: اسم المفقود وصورته ان 

وجدت مع تحديد وسائل االتصال بذوي المفقود.

 يومين تقريبًا

لغاية تحويل الطلب الى مركز الشرطة في المنطقة وإصدار كتب الى 

الدوائر األمنية.

7 إلى 1٠ أيام 

اسبوع تقريبا

 7 إلى 1٠ أيام 

لغاية اإلعالن مع رسوم اإلعالن 
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الشــخصية  األحــوال  محكمــة  الــى  طلــب   5.  تقديــم 
القســام  عــن  )انابــة  وقيمومــة  حجــر  قــرار  إلصــدار 

الوفــاة( وشــهادة  الوصايــة  وحجــة  الشــرعي 

6.  غلــق الدعــوى بعــد تثبيــت اقــوال المدعييــن وشــهود 
االثبــات وارســالها للتمييــز الوجوبــي

اللجنــة  وتقــوم  التعويضــات  لجنــة  الــى  تحويلهــا   .7
بمفاتحــة الدوائــر ذات العالقــة بصحــة صــدور الكتــب 

والورثــة  المفقــود  لــذوي  الذهبــي  المربــع  المطلوبــة:  المستمســكات 

االثبــات. شــهود  مــع  بــه  الخاصــة 

المستمسكات المطلوبة: انتظار قرار التمييز الوجوبي على قرار التحقيق.

المستمســكات المطلوبــة: كتــاب الــى الدوائــر يســلم باليــد ويرجــع 

يــد الرســمي  بالبر

أسبوع الى أسبوعين تقريبا

7 إلى 1٠ أيام 

٢ إلى ٣ أيام 

8.  ارسال كتاب الى دائرة االستخبارات 
والتحقيقات االتحادية 

٩.  كتاب الى المنافذ الحدودية في 
بغداد وإقليم كردستان 

1٠.  كتاب الى المساءلة والعدالة مع استمارة 
معلومات المساءلة والعدالة )إذا كان من مواليد 

1٩87 فما دون غير مشمول بهذه اإلجراءات(

11.  إصدار قرار من اللجنة الفرعية وتحويله 
للمدعي العام للمصادقة عليه 

المستمسكات المطلوبة: بيان مطلوبية 

المستمسكات المطلوبة: بيان عدم مغادرة المفقود لألراضي العراقية 

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي لصاحب الطلب والمفقود 

شهر الى ستة أشهر تقريبا

شهر تقريبا

شهر الى ستة أشهر تقريبا

من سنة الى سنة ونصف تقريبا 

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

المستمسكات المطلوبة: مصادقة المدعي العام

معامالت التعويض للمفقودين والمختطفين
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1٢.  تبليغ ذوي المفقود وتحويل المعاملة الى 
مؤسسة الشهداء 

1٣.  ارشــفة المعاملــة وتحويلهــا بكتــاب مــن مؤسســة 
الشــهداء الــى دائــرة التقاعــد لغــرض صــرف الراتــب 

التقاعــدي 

المستمســكات المطلوبــة: نســخ مــن قــرار لجنــة التعويضــات والمربــع 

الذهبــي ألصحــاب العالقــة.

أسبوعين الى شهر تقريبًا

أسبوعين الى شهر تقريبًا

الئحة إجراءات معاملة التعويض للمفقودين والمختطفين:

1.  تقديم طلب الى محكمة التحقيق بالفقدان مع المستمسكات الثبوتية 

2.  فتح محضر تحقيق في مركز الشرطة مع تثبيت اقوال صاحب الطلب وشهود 

االثبات ومختار المنطقة 

3.  ارسال محضر التحقيق الى المحكمة والقيام باإلعالن بصحيفتين معتمدتين 

عن فقدان الشخص

4.  كتاب يؤيد فتح ملف بدائرة رعاية القاصرين في حالة وجود ورثة دون سن 18 

5.  تقديم طلب الى محكمة األحوال الشخصية إلصدار قرار حجر وقيمومة )انابة عن 

القسام الشرعي وحجة الوصاية وشهادة الوفاة(

6.  غلق الدعوى بعد تثبيت اقوال المدعيين وشهود االثبات وارسالها للتمييز الوجوبي

7.  تحويلها الى لجنة التعويضات وتقوم اللجنة بمفاتحة الدوائر ذات العالقة 

بصحة صدور الكتب

8.  ارسال كتاب الى دائرة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 

9. كتاب الى المنافذ الحدودية في بغداد وإقليم كردستان 

10.  كتاب الى المساءلة والعدالة مع استمارة معلومات المساءلة والعدالة )إذا كان 

من مواليد 1987 فما دون غير مشمول بهذه اإلجراءات(

11. إصدار قرار من اللجنة الفرعية وتحويله للمدعي العام للمصادقة عليه 

12. تبليغ ذوي المفقود وتحويل المعاملة الى مؤسسة الشهداء 

13.  ارشفة المعاملة وتحويلها بكتاب من مؤسسة الشهداء الى دائرة التقاعد 

لغرض صرف الراتب التقاعدي 

معامالت التعويض للمفقودين والمختطفينالقسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين
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معامالت اإلصابة

معامالت اإلصابة فهي تتضمن ما يلي

•  تقديــم طلــب الــى محكمــة التحقيــق ضمــن الرقعــة الجغرافيــة، فضــاًل عــن 

تدويــن افــادة صاحــب الطلــب والشــهود )المستمســكات األربعــة للمدعــي 

والشــهود(.

عــدم  لبيــان  االســتخبارات  ودائــرة  والوطنــي  االمــن  دائــرة  الــى  •  كتــاب 

. بيــة لمطلو ا

•  كتــاب الــى اللجــان الطبيــة لتحديــد اإلصابــة المســببة لإلعاقــة الكليــة أو 

الجزئيــة وتحديــد نســبة العجــز.  

•  تحويــل الطلــب الــى مركــز الشــرطة المختــص واجــراء تحقيــق ومخطــط 

للحــادث. لكشــف 

•  كتــاب االستشــفاء مــن اللجــان الطبيــة متضمــن اإلفــادة بــأن المصــاب 

تماثــل للشــفاء وان نســبة العجــز واالصابــة تبلــغ مقــدار نســبة معينــه %.

•  يتم غلق الدعوى وتحويلها الى لجنة التعويضات.

•  تقديم طلب الى لجنة التعويضات للشمول بالقانون رقم 20.

•  تتخــذ اللجنــة القــرار بعــد التأكــد مــن صحــة صــدور القــرار وبيــان عــدم المطلوبيــة فــي دائــرة 

االتحاديــة.  والتحقيقــات  االســتخبارات 

•  اســتمارة المســاءلة والعدالــة وتحــال بكتــاب الــى الهيئــة الوطنيــة للمســاءلة والعدالــة لبيــان 

ــون مــن عدمهــا. شــموله بأحــكام القان

•  مخاطبة اللجان الطبية بإعادة فحص المصاب وتحديد نسبة العجز مرة أخرى.

ــى  •  تصــرف مكافــأة إذا كانــت نســبة العجــز دون 30% وراتــب تقاعــدي إذا كانــت اعلــى مــن ذلــك ال

نســبة 50% راتــب تقاعــدي بالحــد األدنــى، 50%-74% ضعــف الحــد األدنــى للراتــب التقاعــد، مــا يزيــد عــن 

75% ثالثــة اضعــاف الحــد األدنــى للراتــب التقاعــدي.

معامالت التعويض للمصابين القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

معلومات نافعة:

يعامــل المصابــون المشــمولون بهــذا القانــون معاملــة 

الشــهداء عنــد وفاتهــم بســبب ذات اإلصابــة.

شرح سير إجراءات معاملة 
التعويض للمصابين:

1.  تقديم طلب الى محكمة التحقيق باإلصابة

المستمســكات المطلوبــة: المربــع الذهبــي لصاحــب الطلــب مــع أوراق 

دخولــه الــى المستشــفى وخروجــه من المستشــفى.

يومين الى أسبوع تقريبًا
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 ٢.  تحويلــه الــى مركــز الشــرطة لعمــل محضــر تحقيــق 
وكشــف مخطــط للحــادث 

واالســتخبارات  الوطنــي  االمــن  دائــرة  الــى  ٣.  كتــاب 
المطلوبيــة  عــدم  لبيــان 

صحــة  دائــرة  فــي  الطبيــة  اللجــان  الــى  إحالــة  4.  كتــاب 
المحافظــة مــع أخــذ كتــاب االستشــفاء مــن اإلصابــة 

وتحديــد نســبة العجــز فــي اإلصابــة

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي وشهود االثبات والمختار.

المستمسكات المطلوبة: سري

 المستمســكات المطلوبة:

أي أوراق تثبــت دخولــه للمستشــفى وصــور لإلصابة.

أسبوع الى أسبوعين تقريبا

يومين الى أسبوع تقريبا

شهر الى شهرين تقريبا 

6.  غلق الدعوى وتحويلها الى اللجنة الفرعية 
للتعويضات والقيام بمفاتحة الدوائر لبيان 

صحة صدور االرواق 

7.  تحويل الى اللجان الطبية مرة ثانية من لجنة 
التعويضات للنظر بنسبة العجز من جديد 

8.  كتاب الى دائرة االستخبارات والتحقيقات 
االتحادية لبيان المطلوبية

٩.  التوقيع على استمارة تعهد بعدم استالم 
مبالغ تعويض عن ذات اإلصابة 

المستمســكات المطلوبــة: كتــاب صحــة الصــدور يســلم باليــد ويرجــع 

بالبريــد الرســمي

المستمسكات المطلوبة: أوراق وصور تثبت اإلصابة 

والفحص الطبي من اللجنة 

المستمسكات المطلوبة: خاص باللجنة الفرعية للتعويضات 

شهر الى ستة أشهر تقريبا

يوم واحد تقريبا

أسبوع الى أسبوعين تقريبا

أسبوعين تقريبا 

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

المستمسكات المطلوبة: استمارة من كتاب العراض وتصادق في 

الوحدة القانونية في اللجنة.

5.  تثبيت اقوال صاحب الطلب 
والشهود امام محكمة التحقيق 

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي لصاحب الطلب والشهود 

يومين تقريبا 

معامالت التعويض للمصابين
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1٠.  كتاب الى المساءلة والعدالة مع استمارة 
المعلومات الخاصة بالمساءلة والعدالة 

11.   صدور قرار اللجنة وتحويلها 
للمدعي العام للمصادقة

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي مع االستمارة

شهر الى ستة أشهر تقريبا 

شهر تقريبًا

الئحة إجراءات معاملة التعويض للمصابين:

1.  تقديم طلب الى محكمة التحقيق باإلصابة 

2.  تحويله الى مركز الشرطة لعمل محضر تحقيق وكشف مخطط للحادث  

3.  كتاب الى دائرة االمن الوطني واالستخبارات لبيان عدم المطلوبية

4.  كتاب إحالة الى اللجان الطبية في دائرة صحة المحافظة مع أخذ كتاب 

االستشفاء من اإلصابة وتحديد نسبة العجز في اإلصابة

5. تثبيت اقوال صاحب الطلب والشهود امام محكمة التحقيق 

6.  غلق الدعوى وتحويلها الى اللجنة الفرعية للتعويضات والقيام بمفاتحة الدوائر 

لبيان صحة صدور االرواق

7.  تحويل الى اللجان الطبية مرة ثانية من لجنة التعويضات للنظر بنسبة العجز 

من جديد

8. كتاب الى دائرة االستخبارات والتحقيقات االتحادية لبيان المطلوبية 

9. التوقيع على استمارة تعهد بعدم استالم مبالغ تعويض عن ذات اإلصابة 

10. كتاب الى المساءلة والعدالة مع استمارة المعلومات الخاصة بالمساءلة 

والعدالة 

11. صدور قرار اللجنة وتحويلها للمدعي العام للمصادقة

12. تبليغ صاحب الطلب بقرار اللجنة حتى يتمكن من الطعن به خالل المدة 

القانونية لالعتراض

13. تحويل المعاملة الى دائرة التقاعد  

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

المستمسكات المطلوبة: مصادقة االدعاء العام على قرار اللجنة 

1٢.  تبليــغ صاحــب الطلــب بقــرار اللجنــة حتــى يتمكــن مــن 
الطعــن بــه خــالل المــدة القانونيــة لالعتــراض )ألن 
نســبة العجــز هــي مــن تحــدد اســتحقاقه فــي مكافــأة أو 

راتــب تقاعــدي ومقــدار الراتــب التقاعــدي(

خالل شهرين تقريبًا

المستمســكات المطلوبــة: المربــع الذهبــي مــع طلــب بإعــادة النظــر بقــرار 

اللجنــة حــول اعتمادهــا علــى نســبة اإلصابــة بعــد الرجــوع الــى اللجنــة الطبيــة 

1٣.  استكمال إجراءات المعاملة في دائرة التقاعد 

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي مع نسخة من قرار اللجنة

شهر تقريبًا ليتم تحويلها بالبريد الرسمي

معامالت التعويض للمصابين
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ثانيًا

الممتلكات

معامالت تعويض 
الممتلكات المنقولة 

والغير المنقولة



5٣ 5٢

معامالت تعويض 
الممتلكات المنقولة 

تشتمل معامالت التعويض للسيارات أو العجالت على ما يلي: 

بأحــد االعمــال  العجلــة  التحقيــق علــى تضــرر  الــى محكمــة  •  تقديــم طلــب 

المنصــوص عليهــا بقانــون رقــم 20 مــع وثيقــة العجلــة )ســنوية الســيارة(، 

)المستمســكات  لهــا  الشــرعي  المالــك  مــن  بالســيارة  خاصــة  وكالــة  أو 

الوكالــة  مــع  للحائــز  أو  الشــرعي  لصاحبهــا  العجلــة  وثيقــة  مــع  األربعــة 

األربعــة(. الشــرعي  المالــك  ومستمســكات 

ــة  ــة يثبــت عائدي ــان العائدي ــة المــرور لبي ــى مديري ــة ال ــل المعامل ــاب تحوي •  كت

العجلــة والتصرفــات القانونيــة التــي جــرت عليهــا فضــاًل عــن موقــف العجلــة 

مــن ترقيــن قيدهــا )تســقيط رقــم الســيارة(.

ــوع الحــادث  ــوع االضــرار ون ــت ن ــة المــرور يثب ــي فــي مديري ــراد االل •  كشــف الب

وقيمــة األضــرار.

التعويضــات  لجنــة  الــى  وتحويلهــا  التحقيــق  مــن محكمــة  الدعــوى  •  غلــق 

الفرعيــة.

الكتــب  صــدور  صحــة  لبيــان  الدوائــر  بمخاطبــة  الفرعيــة  اللجنــة  •  تقــوم 

. ت لمستمســكا ا و

ــازل عــن التعويــض مــن المالــك الشــرعي إذا كان صاحــب العجلــة  •  إقــرار تن

لديــه وكالــة فقــط.

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

تشــمل معامالت الممتلكات المنقولة الســيارات بأنواعها 

واالثــاث المنزلــي )مــن المفضــل ان يكــون في معاملــة واحدة 

إذا كان المنــزل متضرر(.

أخطاء شائعة:

تصحيح:

ال يمكــن تقديــم معاملــة تعويــض للعجــالت االنشــائية الموجودة 

فــي بعــض مواقــع العمــل أو الجــرارات أو الحاصــدات الزراعيــة.

ــر المــرور وفيهــا رقــم  ــة أو ســيارة مســجلة ضمــن دوائ كل عجل

مثبــت عليهــا تعــد مشــمولة بأحــكام القانــون.

شرح سير إجراءات معاملة التعويض 
للعجالت )السيارات بأنواعها(:

زراعية، انشائية، حمل، خصوصي، أجرة

1. تقديم طلب الى محكمة التحقيق

المستمســكات المطلوبــة: اســنوية الســيارة اذا كان المالــك الشــرعي 

مــع المربــع الذهبــي أو وكالــة قانونيــة مع ســنوية الســيارة والمربــع الذهبي 

لصحــاب الوكالــة والمالك الشــرعي. 

يومين تقريبًا

معامالت التعويض للممتلكات المنقولة: العجالت والسيارات
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 ٢.  تكتاب تحويل الى المرور لبيان عائدية السيارة

٣.  كشف البراد االلي في مديرية المرور 

4.  غلق الدعوى وتحويلها الى لجنة التعويضات 
بعد تثبيت اقوال صاحب الطلب والشهود 

المستمســكات المطلوبــة: يســلم باليــد وكذلــك اإلجابــة أيضًا

المستمســكات المطلوبة: جلب الســيارة برافعة ســيارات 

 المستمســكات المطلوبة:

المربــع الذهبــي لصاحــب الطلب وشــهود االثبات 

يومين تقريبًا

أسبوع تقريبًا

يوم واحد تقريبًا

8.  صدور قرار اللجنة وتحويله إلى 
المدعي العام للمصادقة 

٩.  تبليغ صاحب الطلب بالقرار 
والتوقيع عليه أو الطعن بالقرار

المستمسكات المطلوبة: مصادقة االدعاء العام

شهر تقريبًا

شهر الى شهرين تقريبًا

7.  إقــرار تنــازل امــام اللجنــة مــن صاحــب الســنوية أو 
المالــك الشــرعي إذا كان صاحــب الســيارة لديــه 

وكالــة فقــط 

المستمسكات المطلوبة: استمارة تنازل عن التعويض 

يوم واحد تقريبًا

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

 المستمسكات المطلوبة:

استمارة طلب طعن بقرار اللجنة إذا كان يرغب بالطعن 

5.  كتاب صحة صدور لألوراق من لجنة 
التعويضات الى الدوائر ذات العالقة 

المستمسكات المطلوبة: يسلم باليد ويرجع بالبريد الرسمي

أسبوع الى أسبوعين تقريبًا

معامالت التعويض للممتلكات المنقولة: العجالت والسيارات

6.  كتاب الى االستخبارات والتحقيقات لبيان مطلوبية 

المستمســكات المطلوبة: سري 

شهر الى ستة أشهر تقريبًا
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الئحة إجراءات معاملة تعويض العجالت والسيارات:

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

1.  تتقديم طلب الى محكمة التحقيق 

2. كتاب تحويل الى المرور لبيان عائدية السيارة   

3.  كشف البراد االلي في مديرية المرور 

4.  غلــق الدعــوى وتحويلهــا الــى لجنــة التعويضــات بعــد تثبيــت اقوال صاحب 

الطلب والشــهود 

5. كتاب صحة صدور لألوراق من لجنة التعويضات الى الدوائر ذات العالقة  

6.  كتاب الى االستخبارات والتحقيقات لبيان مطلوبية 

7. إقرار تنازل امام اللجنة من صاحب السنوية أو المالك الشرعي إذا كان صاحب 

السيارة لديه وكالة فقط 

8. صدور قرار اللجنة وتحويله الى المدعي العام للمصادقة 

9. تبليغ صاحب الطلب بالقرار والتوقيع عليه أو الطعن بالقرار 

معامالت التعويض للممتلكات المنقولة: العجالت والسيارات
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تشتمل معامالت التعويض لألثاث المنزلي على ما يلي: 

 يفضــل أن تربــط معامــالت االضــرار باألثــاث المنزلــي مــع الــدور والمســاكن 

اثنــاء  ونهــب  ســلب  عمليــات  الــى  المنــازل  بعــض  تتعــرض  أحيانــا  ولكــن 

معامــالت  يقدمــوا  ان  الــدور  تلــك  ألصحــاب  فيمكــن  اإلرهابيــة  االعمــال 

منفصلــة وتتضمــن معامــالت األثــاث المنزلــي كذلــك لمــن يســكنون فــي دور 

ومســاكن تابعــة لــوزارات الدولــة أيضــا وهــي كمــا يلــي: 

•  تقديــم طلــب الــى محكمــة التحقيــق مرفــق مــع الصــور التــي توثــق االضــرار 

فــي األثــاث المنزلــي مــع مســتندات المنــزل إذا كان ملــك صــرف أو عقــد 

ايجــار مــع صــورة ســند العقــار للحالتيــن.

الشــرطة ضمــن  الــى مركــز  الموضــوع  بتحويــل  التحقيــق  •  تقــوم محكمــة 

كشــف  محضــر  لعمــل  المدنــي  الدفــاع  مديريــة  أو  الجغرافيــة  الرقعــة 

لألضــرار وتثبيتهــا مــع تدويــن إفــادات المدعــي وشــهود االثبــات والمختــار.

•  كتاب الى الدوائر األمنية االمن الوطني واالستخبارات لبيان المطلوبية.

ــات فــي محكمــة التحقيــق  ــن اقــوال صاحــب الطلــب مــع شــهود االثب •  تدوي

ــة التعويضــات. ــى لجن ــق الدعــوى وتحويلهــا ال ــى غل والعمــل عل

• اســتالم المعاملــة فــي لجنــة التعويضــات الفرعيــة وعمــل صحــة صــدور 

لــكل األوراق الموجــودة فــي الدعــوة، وتســلم نســخة مــن المخاطبــات بيــد 

صاحــب الطلــب ويقــوم بتســليمها للدوائــر المختصــة فــي اليــوم ذاتــه وترجــع 

عبــر البريــد الرســمي مــن تلــك الدوائــر.

•  محضــر كشــف الخبيــر مــن لجنــة التعويضــات يثبــت فيــه حجــم االضــرار 

الماديــة. وقيمتهــا 

الــى  وتحويلــه  الفرعيــة  التعويضــات  لجنــة  مــن  بالتعويــض  قــرار  •  اصــدار 

بالقــرار. النظــر  إعــادة  أو  المصادقــة  لغــرض  العــام  المدعــي 

•  تبليــغ صاحــب الدعــوى بالقــرار واخــذ موافقتــه أو رغبتــه فــي الطعــن بقــرار 

اللجنــة ضمــن المــدة القانونيــة.

معامالت التعويض للممتلكات المنقولة: األثاث المنزليالقسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

مالحظة:

يفضــل ان تقــدم معاملــة األثــاث المنزلــي مــع معاملــة المنــزل 

المتضــرر اال ذا كانــت اضــرار المنــزل ضئيلــة جــدا.
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معامالت طيور الدواجن وحضائر تسمين العجول واألغنام 

)المواشي( والمحاصيل الحقلية فتكون كاآلتي:

•  تقديــم طلــب الــى محكمــة التحقيــق مــع صــور ومســتندات االثبــات )تأييــد 

ــات. ــه( وشــهود االثب ــرة الزراعــة أو البيطــرة بإنشــاء المــكان ومتابعت دائ

وتثبيــت  الجغرافيــة  الرقعــة  الشــرطة ضمــن  مركــز  الــى  الطلــب  •  تحويــل 

محضــر تحقيــق وكشــف بالحــادث وكذلــك تدويــن إفــادات شــهود االثبــات 

المنطقــة. ومختــار 

•  كتــاب الــى الدوائــر األمنيــة االمــن الوطنــي واالســتخبارات بمطلوبيــة صاحــب 

الدعــوى مــن عدمهــا.

•  غلــق الدعــوى بعــد تثبيــت اقــوال المدعــي والشــهود وتحويلهــا الــى لجنــة 

التعويضــات.

• اســتالم المعاملــة بلجنــة التعويضــات الفرعيــة وتدقيقهــا وتعميــم كتــاب 

بصحــة صــدور الوثائــق والمســتندات الرســمية(.

•  مســتندات رســمية مــن دائــرة الزراعــة أو البيطــرة حــول اســتالم بــذور أو 

اعــالف أو اســمدة أو جرعــات ادويــة بيطريــة لصاحــب االدعــاء تقــدم الــى 

اللجنــة الفرعيــة.

•  تنظيم محضر كشف من خبير من لجنة التعويضات يتم تقدير االضرار وقيمتها النقدية.

•  كتاب الى االستخبارات لبيان مطلوبية صاحب الطلب من عدمه.

•  قرار من لجنة التعويضات بتعويض المتضرر بعد مصادقة المدعي العام على القرار.

•  تبليغ صاحب الدوى بقرار اللجنة للقبول به أو الطعن ضمن المدة المحددة بالقانون.

معامالت التعويض للممتلكات المنقولة: الحيوانات والمحاصيل الحقليةالقسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

أخطاء شائعة:

تصحيح:

ال يمكــن الحصــول علــى تعويــض ألحــواض تربيــة األســماك أو مــزارع 

األســماك أو المواشــي األغنــام واالبقــار، وكذلــك بالنســبة للمحاصيــل 

ــذرة الصفــراء وغيرهــا مــن المحاصيــل  ــة كالحنطــة والشــعير وال الحقلي

التــي تتضــرر نتيجــة االعمــال اإلرهابيــة أو األخطــاء العســكرية.

ــكات أو األمــوال ســواء  ــى تعويــض ألي ضــرر بالممتل يمكــن الحصــول عل

اكانت حيوانات أم مزروعات أم اســماك أو األشــجار في البســاتين كالنخيل 

والحمضيــات واشــجار الفاكهــة األخــرى فــي أراضــي البســاتين المعتمــدة 

فــي دوائــر الزراعــة.
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1.  تقديم طلب الى محكمة التحقيق 

٢.  كتاب تحويل الى مركز الشرطة 
لعمل محضر تحقيق وكشف 

٣.  كتاب الى االمن الوطني واالستخبارات 
الطلب والشهود 

ووثائــق  الذهبــي وصــور ومســتندات  المربــع  المطلوبــة:  المستمســكات 

بملكية الحيوانات أو المحاصيل الحقلية كالقمح أو الشعير أو الذرة الصفراء 

المستمســكات المطلوبــة: المربــع الذهبي لصاحب 

الطلب وشــهود االثبــات ومختار المنطقة 

المستمســكات المطلوبة: ســري

شهر الى ستة أشهر تقريبًا

يومين تقريبًا

أسبوع تقريبًا

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

6.  كتاب الى دائرة الزراعة أو البيطرة بتسجيل 
الفالح أو المربي ضمن سجالتهم 

7.  استمارة تعهد بعدم استالم مبالغ تعويض عن 
ذات الضرر ومن ثم صدور قرار اللجنة بالتعويض

المستمسكات المطلوبة: مستندات رسمية من الزراعة أو البيطرة 

باستالم بذور أو اعالف أو جرعات ادوية بيطرية 

أسبوع تقريبًا

شهر الى شهرين تقريبًا

5.  إكتاب بصحة صدور األوراق

8.  تبليغ بقرار اللجنة والتوقيع عليه أو الطعن به 

المستمسكات المطلوبة: يسلم باليد 

المستمسكات المطلوبة: تقديم طلب طعن الى اللجنة المركزية 

أسبوع الى عشرة أيام تقريبًا

شهر الى شهرين تقريبًا

المستمسكات المطلوبة: مصادقة المدعي العام وكذلك تحويلها 

الى اللجنة المركزية في حالة زيادة المبلغ عن ثالثين مليون دينار عراقي 

معامالت التعويض للممتلكات المنقولة: الحيوانات والمحاصيل الحقلية

4.  غلق الدعوى وتحويلها الى لجنة التعويضات 

المستمســكات المطلوبة: تســلم بالبريد الرســمي 

أسبوع تقريبًا

شرح سير إجراءات معامالت تعويض 
الحيوانات والمحاصيل الحقلية 
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الئحة إجراءات معاملة تعويض 
الحيوانات والمحاصيل الحقلية:

1.  تقديم طلب الى محكمة التحقيق  

2.  كتاب تحويل الى مركز الشرطة لعمل محضر تحقيق وكشف   

3.  كتاب الى االمن الوطني واالستخبارات 

4.  غلق الدعوى وتحويلها الى لجنة التعويضات 

5. كتاب بصحة صدور األوراق  

6.  كتاب الى دائرة الزراعة أو البيطرة بتسجيل الفالح أو المربي ضمن سجالتهم  

7.  استمارة تعهد بعدم استالم مبالغ تعويض عن ذات الضرر ومن ثم صدور 

قرار اللجنة بالتعويض

8. تبليغ بقرار اللجنة والتوقيع عليه أو الطعن به

معامالت التعويض للممتلكات المنقولة: الحيوانات والمحاصيل الحقليةالقسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين
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معامالت تعويض 
الممتلكات غير المنقولة 

تتضمن معامالت التعويض للدور والمساكن ما يلي: 

الدور والمساكن:

•  تقديــم طلــب الــى محكمــة التحقيــق ضمــن الرقعــة الجغرافيــة يتضمــن 

الصــور والوثائــق لضــرر المنــزل مــع األثــاث مــع صــورة ســند العقــار أو عقــد 

ايجــار مصــدق اصوليــًا عنــد كاتــب العــدل أو عقــد ايجــار مصــادق عليــه مــن 

المجلــس البلــدي أو اإلدارة المحليــة ضمــن الرقعــة الجغرافيــة ) وبالنســبة 

للــدور والمســاكن فــي األراضــي الزراعيــة أي فــي القــرى فيكــون بتأييــد مــن 

ــر الزراعــة  ــدار ضمــن الرقعــة المحــددة بدوائ ــه إن ال ــرة الزراعــة يثبــت في دائ

بوصفهــا قريــة وضمــن ارض مشــاع للقريــة المحــددة بالخرائــط المعتمــدة 

فــي دائــرة الزراعــة ، فضــاًل عــن المستمســكات الرســمية األربعــة لصاحــب 

الطلــب ) المربــع الذهبــي ( .

الجغرافيــة  المنطقــة  ضمــن  الشــرطة  مركــز  الــى  المحكمــة  مــن  •  كتــاب 

ألجــراء محضــر تحقيــق وكشــف بالحــادث وتقريــر مديريــة الدفــاع المدنــي 

لتحديــد االضــرار الخاصــة بالــدار واالثــاث وأســباب االضــرار ويتــم المصادقــة 

عليــه مــن مديريــة الدفــاع المدنــي فــي المحافظــة.

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

تشــمل معامــالت تعويــض الممتلــكات غيــر المنقولــة، الــدور 

والمســاكن واالبنيــة التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة.

أخطاء شائعة:

تصحيح:

ال يمكــن للمنــازل الموجــودة فــي القــرى أو فــي بســتان أو فــي ارض 

زراعيــة الحصــول علــى تعويــض أو عــدم إمكانية تقديــم تعويض.

كان  وان  حتــى  التعويــض  فــي  مشــمولة  الممتلــكات  جميــع 

كان  أو  بالتعويــض  مشــمول  فانــه  نائيــة  قريــة  فــي  المنــزل 

فــي وســط بســتان طالمــا هــو مثبــت ضمــن أراضــي المشــاع 

فــي القريــة المحــددة فــي دوائــر الزراعــة وضمــن حــدود القريــة 

التخطيــط. وزارة  فــي  المثبتــة 

معامالت التعويض للممتلكات الغير المنقولة: الدور والمساكن

•  تدويــن اقــوال مقــدم الطلــب مــع شــهود االثبات امــام قاضي التحقيق ومرفق 

معه المستمسكات الرسمية للشهود وكذلك افادة مختار المنطقة.

•  كتــاب الــى الدوائــر األمنيــة االمــن الوطنــي واالســتخبارات لبيــان المطلوبيــة 

مــن عدمهــا.

• غلق الدعوى واحالتها الى لجنة التعويضات.

•  اســتالم المعاملــة بلجنــة التعويضــات والقيــام بمخاطبــة الدوائــر لبيــان 

صحــة صــدور كل الكتــب الــواردة بمعاملــة التعويــض.

•  كتــاب الــى دائــرة االســتخبارات والتحقيقــات االتحاديــة لبيــان المطلوبيــة 

الطلــب. لصاحــب 

•  صــورة قيــد عقــار أو ســند عقــاري جديــد ضمــن الســنة التــي وصــل اليهــا 

معاملــة التعويــض مــن دائــرة التســجيل العقــاري فــي المنطقــة.

باألضــرار  كشــف  محضــر  لتنظيــم  التعويضــات  لجنــة  مــن  خبيــر  •  انتــداب 

النقديــة. األضــرار  قيمــة  وتقديــر 

•  اصدار قرار من لجنة التعويضات باألضرار.



6٩ 68

شرح سير 
إجراءات معاملة 
التعويض للدور 

والمساكن:

1.  تقديم طلب الى محكمة التحقيق 

4.  تثبيت اقوال صاحب الطلب 
وشهود االثبات أمام المحكمة 

5. غلق الدعوى وتحويلها الى دائرة التعويضات 

٢.  كتــاب الــى مركــز الشــرطة والدفــاع المدنــي ضمــن 
الرقعــة الجغرافيــة لعمــل محضــر وكشــف مخطــط 
الدفــاع المدنــي  الحــادث والمصادقــة علــى محضــر 

مــن مديريــة الدافــع المدنــي فــي المحافظــة 

المستمســكات المطلوبــة: المربــع الذهبــي ونســخة مــن ســند عقــار المنــزل 

أو كتــاب مــن دائــرة الزراعــة يؤيــد ان الــدار واقعــة ضمــن حــدود القريــة أو المشــاع 

وكمــا مثبــت فــي حــدود القريــة ورقــم القطعــة الزراعيــة للقريــة وإذا كان المنــزل 

ضمــن بســتان فيكــون عقــد األرض أو ســند ملكيتهــا فــي دائــرة الزراعــة

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي ونسخة 

من سند العقار والمربع الذهبي للشهود.

المستمسكات المطلوبة: كتاب الى لجنة التعويضات الفرعية 

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي 

وشهود اثبات اثنين وحضور المختار .

يومين تقريبًا

أسبوع تقريبًا

 أسبوع تقريبا 

بسبب البريد الرسمي من المحكمة الى مركز الشرطة 

أسبوع تقريبًا

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

٣.  كتاب الى االستخبارات واالمن 
الوطني لبيان المطلوبية 

المستمسكات المطلوبة: سري 

شهر الى ستة أشهر تقريبًا

6.  كتاب صحة صدور بالكتب الرسمية الموجودة في 
المعاملة مع صورة قيد عقاري لنفس السنة 

المقدمة فيها المعاملة 

المستمسكات المطلوبة: يسلم باليد ويرجع بالبريد الرسمي

أسبوع الى عشرة أيام تقريبًا

معامالت التعويض للممتلكات الغير المنقولة: الدور والمساكن



71 7٠

 8.  استمارة تعهد بعدم استالم بمالغ تعويض

٩.  إقــرار تنــازل عــن التعويــض فــي حالــة وجــود أكثــر مــن 
اســم فــي ســند العقــار مــن الشــركاء لشــخص واحــد 
أو ان يحســب بمبلــغ التعويــض بحســب حصتــه أو 

أســهمه فــي العقــار 

المستمســكات المطلوبــة: اســتمارة ومصادقــة الوحــدة القانونيــة

المستمسكات المطلوبة: استمارة مع المربع الذهبي للشخص وشركائه 

يوم واحد تقريبًا

يوم واحد تقريبًا

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

1٢.  تبليغ صاحب الطلب بقرار اللجنة 
والقبول به أو الطعن  

المستمســكات المطلوبة: طلب واســتمارة طعن بقرار 

شهر الى شهرين تقريبًا

7.  كتاب الى االستخبارات والتحقيقات 
االتحادية لبيان المطلوبية 

المستمسكات المطلوبة: سري 

شهر الى ستة أشهر تقريبًا

1٠.  كشف خبير من لجنة التعويضات وعمل 
محضر بتقدير حجم االضرار وقيمتها 

النقدية الطلب والشهود 

المستمســكات المطلوبــة: االتفــاق مــع الخبيــر على موعد الكشــف 

أسبوع تقريبًا

11.  صدور قرار اللجنة وتحويله للمدعي العام 
المستمسكات المطلوبة: مصادقة المدعي العام وكذلك موافقة 

اللجنة في حالة ان المبلغ كان أكثر من 30 مليون 

شهر الى شهرين تقريبًا

معامالت التعويض للممتلكات الغير المنقولة: الدور والمساكن
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القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

الئحة إجراءات معاملة تعويض للدور والمساكن:

1.  تقديم طلب الى محكمة التحقيق  

2.  كتــاب الــى مركــز الشــرطة والدفــاع المدنــي ضمــن الرقعــة الجغرافيــة لعمــل 

محضــر وكشــف مخطــط الحــادث والمصادقــة علــى محضــر الدفــاع المدنــي مــن 

ــي فــي المحافظــة    ــة الدافــع المدن مديري

3.  كتاب الى االستخبارات واالمن الوطني لبيان المطلوبية

4.  تثبيت اقوال صاحب الطلب وشهود االثبات أمام المحكمة 

5. غلق الدعوى وتحويلها الى دائرة التعويضات

6.  كتاب صحة صدور بالكتب الرسمية الموجودة في المعاملة مع صورة قيد 

عقاري لنفس السنة المقدمة فيها المعاملة

7.  كتاب الى االستخبارات والتحقيقات االتحادية لبيان المطلوبية

 8.  استمارة تعهد بعدم استالم بمالغ تعويض

9.  إقــرار تنــازل عــن التعويــض فــي حالــة وجــود أكثــر مــن اســم فــي ســند العقــار مــن 

أو  التعويــض بحســب حصتــه  بمبلــغ  ان يحســب  أو  واحــد  الشــركاء لشــخص 

أســهمه فــي العقــار

10.  كشــف خبيــر مــن لجنــة التعويضــات وعمــل محضــر بتقديــر حجــم االضــرار وقيمتهــا 

النقديــة الطلــب والشــهود

11.  صدور قرار اللجنة وتحويله للمدعي العام

12.  تبليغ صاحب الطلب بقرار اللجنة والقبول به أو الطعن  

معامالت التعويض للممتلكات الغير المنقولة: الدور والمساكن
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معامالت تعويض 
الممتلكات غير المنقولة 

تتضمن معامالت األبنية التجارية والصناعية والمحالت )الدكاكين( ما يلي:

األبنية التجارية والصناعية والزراعية:

مــع  الجغرافيــة  الرقعــة  ضمــن  التحقيــق  محكمــة  الــى  طلــب  •  تقديــم 

وســند  الطلــب  لصاحــب  الذهبــي(  )المربــع  الرســمية  المستمســكات 

العقــار فــي حالــة كونــه ملــك صــرف أو عقــد االيجــار أو المســاطحة او عقــد 

اســتيراد  واجــازات  والمصانــع  للمعامــل  بالنســبة  الصناعــي  االســتثمار 

الشــركة. تأســيس  إجــازة  مــن  نســخة  أو  للمصنــع  والمعــدات  المكائــن 

•  كتــاب تحويــل الــى مركــز الشــرطة والدفــاع المدنــي ضمن الرقعــة الجغرافية 

ــار مــع  وتثبيــت محضــر تحقيــق وكشــف الحــادث واقــوال الشــهود والمخت

المربــع الذهبــي.

•  كتاب الى دائرة االستخبارات واالمن الوطني لبيان المطلوبية. 

•  تثبيت اقوال صاحب الطلب وشهود االثبات امام محكمة التحقيق.

•  غلق الدعوى وتحويلها الى اللجنة الفرعية للتعويضات في المحافظة.

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

تشــمل معامــالت تعويــض الممتلــكات غيــر المنقولــة، الــدور 

والمســاكن واالبنيــة التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة.

أخطاء شائعة:

تصحيح:

ال يمكــن ألصحــاب المعامــل أو المصانــع أو أصحــاب المحــالت 

الحصــول علــى تعويــض عــن مكائنهــم أو بضائعهــم.

يمكــن ألصحــاب المعامــل الحصــول علــى تعويــض عــن المكائن 

المحــالت  أصحــاب  وكذلــك  تضررهــا  حالــة  فــي  األبنيــة  وعــن 

التجاريــة مــع وجــود مــا يثبــت ذلــك مــن وصــوالت شــراء مختومــة 

بالنســبة  االســتيراد  وصــوالت  أو  الجملــة  بيــع  شــركة  مــن 

لمحــالت البيــع بالجملــة.

معامالت التعويض للممتلكات الغير المنقولة: األبنية التجارية والصناعية والزراعية

ــر  •  كتــاب صحــة صــدور لــكل الكتــب الموجــودة ضمــن المعاملــة يســلم باليــد ويرجــع عب

ــر. البريــد الرســمي بيــن الدوائ

•  كتــاب الــى دائــرة االســتخبارات والتحقيقــات االتحاديــة لبيــان المطلوبيــة لصاحــب الطلب 

أو شــركائه فــي حالــة وجــود أكثــر مــن اســم فــي المعاملــة.

•  اســتمارة إقــرار تنــازل مــن بقيــة الشــركاء عــن مبلــغ التعويــض وتوحيــد المعاملــة باســم 

شــخص واحــد.

•  استمارة تعهد بعدم استالم مبالغ التعويض.

•  تقديم األوراق والوثائق والصور عن مكان الحادث وحجم األضرار.

•  انتــداب خبيــر مــن لجنــة التعويضــات لعمــل محضــر كشــف لــكل االضــرار وتقديــر القيمــة 

النقديــة لألضــرار.

•  صدور قرار اللجنة بالتعويض وتحويله إلى المدعي العام للمصادقة عليه، ومن ثم إلى 

اللجنة المركزية في حالة ان المبلغ يزيد عن ثالثين مليون دينار عراقي. 

•  تبليغ صاحب طلب التعويض بقرار اللجنة الفرعية والموافقة عليه أو الطعن بالقرار.
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شرح سير إجراءات معاملة 
التعويض األبنية التجارية 

والصناعية والزراعية:

1.  تقديم طلب إلى محكمة التحقيق 

٢.  كتــاب تحويــل إلــى مركــز الشــرطة والدفــاع المدنــي 
تحقيــق  محضــر  لعمــل  الجغرافيــة  الرقعــة  ضمــن 

واســبابها  االضــرار  وتحديــد  الحــادث  وكشــف 

المستمســكات المطلوبــة: المربــع الذهبــي وصــورة ســند العقــار فــي حالــة 

أو المســاطحة أو عقــد االســتثمار واالجــازة  الملــك صــرف أو عقــد االيجــار 

أو  والمعــدات  المكائــن  اســتيراد  واجــازة  والمصانــع  للمعامــل  الصناعيــة 

وصــوالت شــراء الســلع الموجــودة ضمــن المحــل أو الــدكان.

المستمسكات المطلوبة: االمربع الذهبي لصاحب الطلب وشهود 

االثبات وحضور المختار أو تأييد المجلس البلدي أو المحلي 

أسبوع إلى أسبوعين تقريبًا

أسبوع تقريبًا

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

4.  تثبيت اقوال صاحب الطلب 
وشهود االثبات امام المحكمة 

5. غلق الدعوى وتحويلها إلى اللجنة الفرعية 

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي وصور 

ومستندات المعمل أو العمارة أو إجازة استيراد المكائن. 

المستمسكات المطلوبة: بالبريد الرسمي بين الدوائر 

أسبوع تقريبًا

أسبوع تقريبا 

٣.  كتاب إلى دوائر االستخبارات واالمن 
الوطني لبيان المطلوبية 

المستمسكات المطلوبة: سري 

شهر الى ستة أشهر تقريبًا

6.  كتاب صحة صدور للكتب الرسمية الموجودة في 
معاملة التعويض

المستمسكات المطلوبة: يسلم باليد ويرجع بالبريد الرسمي

أسبوع الى عشرة أيام تقريبًا

معامالت التعويض للممتلكات الغير المنقولة: األبنية التجارية والصناعية والزراعية
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 8.  استمارة تعهد عن عدم استالم 
مبالغ تعويض عن ذات الضرر

٩.  طلب واســتمارة إقرار بالتنازل عن مبالغ التعويض 
فــي حالــة وجود شــركاء كثيرون 

المستمســكات المطلوبــة: المربــع الذهبــي 

ومصادقــة الوحــدة القانونيــة فــي اللجنة 

المستمسكات المطلوبة: المربع الذهبي لصاحب الطلب والشركاء 

يوم واحد تقريبًا

يوم واحد تقريبًا

القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

1٢.  تبليغ بالقرار والتوقيع على القبول 
به أو الطعن بالقرار  

المستمســكات المطلوبــة: طلــب طعن بقرار. 

شهرين تقريبًا

7.  كتاب إلى االستخبارات والتحقيقات 
االتحادية لبيان المطلوبية 

المستمسكات المطلوبة: سري 

شهر الى ستة أشهر تقريبًا

1٠.  انتداب خبير من لجنة التعويضات وعمل محضر 
كشف بحجم االضرار وقيمتها النقدية 

المستمســكات المطلوبــة: االتفــاق مــع الخبيــر على موعد الكشــف 

أسبوع تقريبًا

11.  صدور قرار اللجنة وتحويله للمدعي العام 
المستمسكات المطلوبة: مصادقة المدعي العام وكذلك مصادقة 

اللجنة المركزية في حالة زيادة المبلغ عن 30 مليون. 

شهر الى شهرين تقريبًا

معامالت التعويض للممتلكات الغير المنقولة: األبنية التجارية والصناعية والزراعية
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القسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

الئحة إجراءات معاملة تعويض األبنية 
التجارية والصناعية والزراعية:

1.  تقديم طلب إلى محكمة التحقيق 

2.  كتــاب تحويــل إلــى مركــز الشــرطة والدفــاع المدنــي ضمــن الرقعــة الجغرافيــة 

لعمــل محضــر تحقيــق وكشــف الحــادث وتحديــد االضــرار واســبابها

3.  كتاب إلى دوائر االستخبارات واالمن الوطني لبيان المطلوبية

4.  تثبيت اقوال صاحب الطلب وشهود االثبات امام المحكمة

5. غلق الدعوى وتحويلها إلى اللجنة الفرعية

6.  كتاب صحة صدور للكتب الرسمية الموجودة في معاملة التعويض

7.  كتاب إلى االستخبارات والتحقيقات االتحادية لبيان المطلوبية

 8.  استمارة تعهد عن عدم استالم مبالغ تعويض عن ذات الضرر

9.  طلب واستمارة إقرار بالتنازل عن مبالغ التعويض في حالة وجود شركاء كثيرون

االضــرار  بحجــم  كشــف  محضــر  وعمــل  التعويضــات  لجنــة  مــن  خبيــر  10.  انتــداب 

النقديــة وقيمتهــا 

11.  صدور قرار اللجنة وتحويله للمدعي العام

12.  تبليغ بالقرار والتوقيع على القبول به أو الطعن بالقرار 

معامالت التعويض للممتلكات الغير المنقولة: األبنية التجارية والصناعية والزراعية
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ثالثًا

الوظيفة والدراسة:

تعويض الوظيفة 
والدراسة
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ــون رقــم 20 لســنة 2009 لتعالــج موضــوع الوظيفــة  جــاءت المــادة 14 مــن القان

الذيــن  الطلبــة  »ُيعــاد  علــى:  منهــا  أواًل  الفقــرة  فــي  نّصــت  إذ  والدراســة 

حرمــوا مــن الدراســة ألســباب تتعلــق بموضــوع هــذا القانــون إلــى مقاعــد 

وزارتــي  أن  أي  العالقــة«.  ذات  الجهــات  تحددهــا  ضوابــط  وفــق  الدراســة 

التربيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي العراقيــة هــي المســؤولة عــن 

إصــدار هكــذا ضوابــط وقــرارات لعــودة الطلبــة المرقنــة قيودهــم، وصــدرت 

عــدة قــرارات مــن الوزارتيــن بهــذا الشــأن ســمحت بعــودة الطلبــة المرقنــة 

قيودهــم الــى مقاعــد الدراســة. ولعــدم إصــدار ضوابــط تتعلــق بهــذا القانــون 

فــإن الوزارتيــن اكتفتــا بإصــدار قــرارات وتعميمــات حــول معالجــة انقطــاع 

الطلبــة عــن الدراســة وكيفيــة معالجتهــا.

كمــا أنَّ ضوابــط التقديــم للدراســات العليــا الســنوية التــي تصــدر مــن وزارة 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي تجعــل ضمــن خطــة القبــول والتنافــس 

علــى مقاعــد الدراســات العليــا فــي الجامعــات العراقيــة مقاعــد تســمى )خارج 

خطــة القبــول، وهــي مقعــد عــن فئــة مــن الفئــات المشــمولة بهــذا القانــون 

السياســيين،  الســجناء  اإلرهابيــة،  العمليــات  متضــرري  )الشــهداء،  وهــم 

هــم  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن  وقســم  الخاصــة(،  االحتياجــات  ذوي 

مــن المصابيــن نتيجــة العمليــات اإلرهابيــة واألخطــاء العســكرية كفقــدان 

الســمع أو البصــر أو أحــد األطــراف. وقســم منهــم ذوي االحتياجــات الخاصــة 

الوالديــة كالعــوق وغيرهــا. وتشــترط ضوابــط التقديــم الســنوية للدراســات 

العليــا أن يقتــرن ذلــك بالمصادقــة علــى اســتمارة خاصــة مــن مؤسســة 

الشــهداء أو كتــاب تأييــد مــن لجنــة التعويضــات إذا كان المتضــرر مــن علــى 

الممتلــكات حتــى يتمكــن المتقــدم مــن دخــول التنافــس ويتــم قبــول أوراقــه 

للتقديــم علــى هــذه المقاعــد.

تعويض الوظيفة والدراسةالقسم الثالث: األحكـام اإلجرائية لتعويض المتضررين

وفــي التعديــل الثانــي للقانــون رقــم 20 لعــام 2009 جــاءت المــادة 8 مــن القانــون رقــم 2 لســنة 2020 

وأضافــت فقرتيــن إلــى المــادة 12 مــن القانــون رقــم 57 لســنة 2015 المعــدل للقانــون رقــم 20 لعــام 2009، 

إذ جــاء فــي الفقــرة أحــد عشــر – ب- مــا يلــي: )تلــزم دائــرة الدراســات والتخطيــط فــي وزارة التعليــم 

العالــي والبحــث العلمــي بمنــح كل فئــة مــن فئــات الشــهداء )النظــام البائــد، ضحايــا اإلرهــاب، 

الحشــد الشــعبي، البيشــمركة( نســبة )10%( للدراســات األولية الصباحية، ونســبة )10%( للدراســات 

األوليــة المســائية(.

وأمــا مــا يتعلــق بالوظيفــة فقــد نّصــت الفقــرة ثانيــًا مــن المــادة 14 مــن القانــون رقــم 20 علــى مــا 

يلــي: )يتــم إعــادة الموظفيــن الذيــن اضطــروا إلــى تــرك وظائفهــم ألســباب تتعلــق بموضــوع هــذا 

القانــون إلــى وظائفهــم أو إلــى وظائــف مماثلــة لوظائفهــم وصــرف رواتبهــم ومســتحقاتهم عــن 

الفتــرة التــي اضطــروا لالنقطــاع عــن الــدوام فيهــا(.

ولكــن هــذا األمــر يخضــع مــن جهــة أخــرى إلــى قانــون الموازنــة الســنوي وتعليمــات تنفيــذ الموازنــة 

التــي تصــدر مــن وزارتــي الماليــة والتخطيــط التــي تجعــل موضــوع الحــذف واالســتحداث للدرجــات 

الوظيفيــة خاضعــًا لهــا بشــكل مباشــر، لذلــك فــإن الموظــف الــذي يتغيب أو ينقطع عن المباشــرة 

بعملــه يفصــل مــن الوظيفيــة وتحــذف درجتــه مــن الدرجــات الوظيفيــة، وبالتالــي فــإن إجــراءات 

العــودة إلــى الوظيفــة يتطلــب مــن  الدائــرة المعنيــة رفــع خطــاب أو كتــاب رســمي مــرة ثانيــة إلــى 

وزارة الماليــة مــن أجــل اســتحداث درجــة خاصــة للموظــف صاحــب الطلــب، إال إذ رجــع إلــى وظيفتــه 

خــالل الســنة الماليــة، وقبــل حصــول الحــذف لدرجتــه الوظيفيــة. لذلــك فــإن الحقــوق المنصوصــة 

عليهــا فــي القانــون ترتبــط شــرطيًا بوجــود الدرجــة الوظيفيــة أو اســتحداث درجــة وظيفيــة، وذلــك 

عبــر التنســيق مــع وزارة الماليــة، ممــا يعنــي بــأن تقديــم الطلــب للرجــوع إلــى الوظيفيــة قد يســتغرق 

مــدة ليســت بالقصيــرة وهــذا األمــر خاضــع بشــكل مباشــر لقانــون الموازنــة الســنوي وتعليمــات 

تنفيــذ الموازنــة الســنوية التــي ســبق ذكرهــا.

وفــي إطــار اســتكمال الحقــوق الخاصــة للموظفيــن بالتعويــض وفــق القانــون فقــد جــاء التعديــل 

ــل األول )ســبق ذكــره(، وذلــك فــي الفقــرة أحــد  ــذي عــدل المــادة 12 مــن التعدي ــون وال ــي للقان الثان

ــون رقــم 20 لســنة 2009 المعــدل الحاصــل  عشــر –أ – بالنــص علــى مــا يلــي: )للشــمول بأحــكام القان

علــى شــهادة أخــرى مســاوية أو أعلــى مــن الشــهادة المعيــن بهــا بعــد التعييــن حــق تغييــر العنــوان 

الوظيفــي حســب الشــهادة الحاصــل عليهــا والحــق باحتســاب ومعادلــة الشــهادة العليــا اســتثناء 

مــن تعليمــات رقــم )5( لســنة 1976(. 
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معامالت الطعن

هل يمكن للمواطن المتضرر ان يقدم 
اعتراض أو طعن بقرار اللجنة الفرعية 

للتعويض أو قرار اللجنة المركزية؟

يمكــن ألي متضــرر قــدم معاملــة تعويــض ســواء تخــص الممتلــكات 

المنقولــة أو غيــر المنقولــة أو األشــخاص )أي جميــع الفئــات المشــمولة 

بقانــون تعويــض المتضرريــن رقــم ٢٠ لســنة ٢٠٠٩( الطعــن بقــرار اللجنــة 

الفرعيــة أو المركزيــة وذلــك اســتنادا إلــى المــادة )7( مــن التعديــل األول 

فــي الفقــرات أوال وثانيــا. ويكــون ذلــك عبــر مــا يلــي: 

•  عنــد التبليــغ بقــرار اللجنــة الفرعيــة يمكــن للمواطــن المتضــرر عــدم التوقيــع 

بالموافقــة ويقــدم ضمــن مــدة ثالثيــن يــوم مــن تاريــخ التبليــغ بالقــرار بتقديم 

الطعــن بقــرار اللجنــة الفرعيــة.

•  تقديــم طلــب طعــن أو اعتــراض علــى قــرار اللجنــة مــع مجموعــة مــن الحجــج 

والوثائــق التــي يمكــن ان تنقــض قــرار اللجنــة.

•  ترســل اللجنــة الفرعيــة نســخة مــن طلــب االعتــراض إلــى اللجنــة المركزيــة 

وتقــوم اللجنــة المركزيــة بمراجعــة طلــب االعتــراض أيضــا، وتصــدر قرارهــا 

وقبــول  بالموافقــة  قــرار  أو  الفرعيــة  اللجنــة  قــرار  علــى  بالموافقــة  امــا 

االعتــراض المقــدم مــن صاحــب الطلــب.

•  فــي حالــة عــدم الموافقــة علــى قــرار اللجنــة المركزية، بإمــكان صاحب الطلب 

ان يقــدم إلــى محكمــة القضــاء اإلداري للطعــن بقــرار اللجنة المركزية.

•  فــي حالــة عــدم الموافقــة علــى قــرار محكمــة القضــاء اإلداري أيضــا يمكــن 

للمواطــن المتضــرر تقديــم طلــب اعتــراض أو وطعــن خــالل مــدة ثالثيــن 

ــا. ــة العلي ــوم امــام المحكمــة اإلداري ي

معامالت الطعن واإلعتراض

القسم الرابع
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1.  قرار اللجنة الفرعية / خالل ٣٠ يوم من التبليغ بالقرار 

٢.  قرار اللجنة المركزية / الطعن بالقرار خالل ٣٠ يوم 

محكمــة  امــام  المركزيــة  اللجنــة  بقــرار  ٣.  الطعــن 
القضــاء اإلداري / خــالل ثالثيــن يــوم مــن التبليــغ 

بقــرار اللجنــة المركزيــة 

4.  الطعــن بقــرار محكمــة القضــاء أمــام المحكمــة 
اإلداريــة العليــا / خــالل ثالثيــن يــوم مــن التبليــغ 

بقــرار المحكمــة 

المستمســكات المطلوبــة: طلــب اعتــراض يتــم ذكــر فيــه حجــج االعتــراض 

والوثائــق الخاصــة باالعتــراض ان وجــدت.

المستمســكات المطلوبــة: طلــب اعتــراض وطعــن بقــرار اللجنــة مــع 

ذكــر حجــج الطعــن.

اللجنــة  بقــرار  وطعــن  اعتــراض  طلــب  المطلوبــة:  المستمســكات 

المركزيــة مــع ذكــر الحجــج والوثائــق.

المحكمــة  إلــى  يقــدم  اعتــراض  طلــب  المطلوبــة:  المستمســكات 

للطعــن. الالزمــة  الحجــج  مــع  العليــا  اإلداريــة 

المالحظات: يتم ارساله إلى اللجنة المركزية خالل أسبوع تقريبًا

المالحظات: ال يوجد مدة محددة بالقانون تلزم اللجنة المركزية بإصدار 

قرار قبول الطعن أو رفضه.

المالحظات: ال يوجد مدة محددة للبت بقرار الطعن بقبول الطعن أو رفضه.

المالحظات: ال يوجد مدة محددة للبت بقرار قبول الطعن من عدمه.

القسم الرابع: معامالت الطعن واإلعتراض:

الئحة إجراءات معامالت الطعن واإلعتراض:

1.  قرار اللجنة الفرعية / خالل 30 يوم من التبليغ بالقرار 

2.  قرار اللجنة المركزية / الطعن بالقرار خالل 30 يوم   

3.  الطعن بقرار اللجنة المركزية امام محكمة القضاء اإلداري / خالل ثالثين يوم 

من التبليغ بقرار اللجنة المركزية

4.  الطعن بقرار محكمة القضاء أمام المحكمة اإلدارية العليا / خالل ثالثين يوم 

من التبليغ بقرار المحكمة
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ــمَّ إعــداد هــذا الدليــل والــذي يهــدف فــي جــزء  ت
العراقييــن  المواطنيــن  مســاعدة  إلــى  منــه 
المتضرريــن جراء العمليات الحربية واألخطاء 
ــة، وذلــك مــن  ــات اإلرهابي العســكرية والعملي
خــالل تحســين آليــات وصــول المتضرريــن الــى 

لجــان التعويــض. يمكــن وفــق القانــون لجميــع المتضرريــن جــراء العمليــات الحربيــة واألخطــاء 

العســكرية والعمليــات اإلرهابيــة الحــق فــي انصــاف فعــال وفــي جبــر الضــرر 

المبــادئ  عــن  فضــاًل  وتعديالتــه،   2009 لعــام   20 رقــم  القانــون  إلــى  اســتنادًا 

القانونيــة الدوليــة التــي تنظــم الحــق فــي اإلنصــاف والجبــر لضحايــا االنتهــاكات 

الجســيمة لحقــوق اإلنســان.

ــه  ــذي يهــدف فــي جــزء من ــمَّ إعــداد هــذا الدليــل وال ــى مــا ســبق ت واســتنادًا إل

إلــى مســاعدة المواطنيــن العراقييــن المتضرريــن جــراء العمليــات الحربيــة 

واألخطــاء العســكرية والعمليــات اإلرهابيــة، وذلــك مــن خــالل تحســين آليــات 

وصــول المتضرريــن الــى لجــان التعويــض، فضــاًل عــن مســاهمته فــي إعطــاء 

نبــذة مبســطة عــن جملــة اإلجــراءات الالزمــة التــي تتطلبهــا عمليــة تعويــض 

المتضرريــن، وهــذا يمثــل خارطــة طريــق مبســطه للتعويــض وفــق القانــون 

رقــم 20 لســنة 2009 وتعديالتــه. 

وفــي الحقيقــة، ال تخلــو هــذه الدراســة مــن بعــض اإلشــكاليات التــي تظهــر 

للمواطنيــن، والتــي لــم يتطــرق لهــا هــذا الدليــل، منهــا علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر، عــدم امكانيــة تزويــد المتضرريــن بســندات عقاريــة وقيــود ملكيــة 

نتيجــة اغــالق دائــرة التســجيل العقــاري فــي المنطقــة أو أن المواطــن فــي 

محافظــة أخــرى، فهــذا األمــر يحتــاج إلــى معالجــات قــد ال تتعلــق بهــذا الكتيب، 

وإنمــا بإجــراءات إداريــة وحكوميــة أخــرى، كمــا أنــه ثمة مشــكالت تتعلق بحصر 

اإلرث بالنســبة لألمــالك التجاريــة القديمــة أو وضــع بعــض الممتلــكات فــي 

الشــيوع أمــام المحاكــم، فضــاًل عــن بعــض اإلجــراءات األمنيــة المتعلقــة 

بتدقيــق األســماء ووجــود عمليــات بيــع وشــراء قبــل احتــالل عصابــات داعــش 

اإلرهابــي للمناطــق وظهــور بعــض األســماء فــي قاعــدة البيانــات األمنيــة 

كمطلوبيــن، وهكــذا، فــإن عمليــة فــرز كل تلــك المشــكالت ال تقــع ضمــن 

األجنــدة الخاصــة بعمليــة التعويــض، وإنمــا لهــا قواعدهــا اإلجرائيــة القانونيــة 

التــي تختلــف وتكــون منفصلــة عــن معاملــة التعويــض.

ومــن الجديــر ذكــره فــي هــذا الســياق أنــه ثمــة حلــول كثيــرة وضعهــا المشــرع 

ولتســهيل  ومنهــا  التعويــض  معامــالت  تســهيل  ميــدان  فــي  العراقــي 

اإلجــراءات علــى المواطنيــن وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر فقــد تــم فتــح 

ثــالث لجــان تعويــض فرعيــة فــي محافظــة نينــوى وهــي: 

1. اللجنــة الفرعيــة االولــى لتعويــض المتضرريــن ومقرهــا فــي مدينــة الموصــل 

/الجانــب األيمــن قــرب دورة الســواس.

2.  اللجنة الفرعية الثانية لتعويض المتضررين ومقرها في قضاء تلعفر.

قضــاء  فــي  ومقرهــا  المتضرريــن  لتعويــض  الثالثــة  الفرعيــة  3.  اللجنــة 

ســنجار ولديهــا مكاتــب تنســيق واســتالم المعامــالت فــي كل مــن قضــاء 

ناحيــة فايــدة. الشــيخان وكذلــك 

وفي ختام هذا الدليل تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، منها:

الخاتمة
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1.  أثبتــت عمليــة تطبيــق وتنفيــذ القانــون رقــم 20 لســنة 2009 وتعديالتــه بأنهــا لم 

تكــن بمســتوى الطمــوح، إذ لــم تخــل هــذه العمليــة مــن الثغــرات والفجوات 

ال ســيما فيمــا يتعلــق باإلجــراءات اإلداريــة الشــاقة والطويلــة، إضافــة إلــى 

آليــة التعويــض المعقــدة التــي يتطلبهــا هــذا القانــون إلثبــات الضــرر، فضــاًل 

عــن عــدم كفايــة مبالــغ التعويضــات المحــددة والممنوحــة للمســتفيدين 

مــن هــذا القانــون كتعويــض عــن األضــرار الناشــئة عــن العمليــات اإلرهابيــة.

2.  لــم ينــص قانــون تعويــض المتضرريــن جــراء العمليــات الحربيــة واألخطــاء 

العســكرية والعمليــات اإلرهابيــة رقــم 20 لســنة 2009 وتعديالتــه علــى جميــع 

ــي والقانــون العراقــي فيمــا يتعلــق  ــر الضــرر فــي القانــون الدول أشــكال جب

تمتــع ضحايــا  اإلرهــاب وحمايتهــم، ال ســيما ضــرورة  بتعويــض ضحايــا 

اإلرهــاب بالعــراق بالدعــم المعنــوي والنفســي، حيــث اختصــر التركيــز فقــط 

علــى التعويضــات الماديــة، وال يوجــد أيضــًا ظهــور واضــح لحقــوق الضحايــا 

المتعلقــة بســير العدالــة.

3.  النظــام القانونــي لحقــوق ضحايــا العمليــات الحربيــة واألخطــاء العســكرية 

والعمليــات اإلرهابيــة وجــد أساســه القانونــي بشــكل خــاص بالعديــد مــن 

االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة واإلقليميــة فضــاًل عــن القوانيــن الوطنيــة 

العراقيــة، كل هــذا أســس اللتــزام عــام على الدول بتأســيس نظــام قانوني 

وطنــي لتعويــض الضحايــا حتــى وإن لــم تكــن الدولــة مســببة للضــرر.

وبعد هذه النتائج، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات:

أواًل
االستنتاجات:

1.  حــث الحكومــة العراقيــة علــى ضــرورة مراجعــة التشــريعات القانونيــة الخاصــة بتعويــض الضحايا 

ــواردة  ــًا، ال ــرف بهــا دولي ــع الحقــوق المعت ــر ضررهــم بمــا يضمــن تمتعهــم بجمي العراقييــن وجب

فــي القــرارات واالتفاقيــات الدوليــة العامــة والخاصــة ذات الصلــة، والتــي لــم يتضمنهــا التشــريع 

القانونيــة العراقــي خاصــة فيمــا يتعلــق بالحقــوق الخاصــة بســير العدالــة وجبــر، إضافــة لجبــر 

الضــرر الرمزي)األدبــي(.

2.   ضــرورة النــص أو تضميــن القوانيــن العراقيــة الخاصــة بتعويــض الضحايــا وجبــر ضررهــم بالحــق 

فــي الوصــول إلــى المعلومــة بمــا فــي ذلــك تزويدهــم باالستشــارات والتوجيهــات الالزمــة لمعرفة 

حقوقهــم الممنوحــة لهــم بموجــب هــذه القوانيــن.

3.  العمــل علــى إيجــاد آليــة تمكــن الضحايــا الحصــول علــى حقوقهــم بالتعويــض بشــكل تلقائي دون 

أن يتوقــف األمــر علــى تقديــم طلــب مباشــر منهــم خاصــًة عندمــا يكــون بينهــم ضحايــا أطفــال أو 

عجــزة غيــر قادريــن علــى مباشــرة تقديــم الطلبــات بأنفســهم، ولضمــان تحقيــق ذلــك يجــب أن 

يتولــى الجهــاز اإلداري المســؤول عــن البــت فــي تقريــر حقــوق الضحايــا بنفســه تســجيل وتتبــع 

الضحايــا لضمــان حصولهــم علــى حقوقهــم.

4.  ضــرورة تبســيط اإلجــراءات اإلداريــة فــي تقديــم الطلبــات الخاصــة بإثبــات الضــرر، إضافــًة إلــى 

تســهيل آليــة الحصــول علــى التعويــض مــن خــالل تعديــل الهيــكل المؤسســي، فضــاًل عــن زيــادة 

التعويضــات ال ســيما إلــى عوائــل الشــهداء والمصابيــن بنســبة عجــز كبيــرة، والعمــل علــى تقديم 

الدعــم والتعويــض المعنــوي للضحايــا المتضرريــن مــن األعمــال اإلرهابيــة. 

5.  حيــث الحكومــة العراقيــة علــى إنشــاء صنــدوق وطنــي لتمويــل التعويضــات عــن األضــرار تكــون 

لــه الشــخصية االعتباريــة ويتــم تمويلــه مــن خزينــة الدولــة وعــدم تحميــل كاهــل المواطنيــن 

أعبــاءه وألجــل ضمــان تعويــض ســريع وعاجــل للمتضرريــن مــن األخطــاء العســكرية واألعمــال 

ــة.  اإلرهابي

الــذي يصيــب ضحايــا  األدبــي  الضــرر  عــن  التعويــض  علــى  بالنــص  العراقــي  المشــرع  6.  نوصــي 

العمليــات اإلرهابيــة، وذلــك بتعديــل نــص المــادة )2( مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2009 بإضافــة 

فقــرة إليهــا تشــير إلــى تعويــض األضــرار المعنويــة التــي ســببتها العمليــات اإلرهابيــة، وذلــك 

انســجامًا مــع موقــف التشــريعات الوطنيــة والدوليــة.

ثانيًا
التوصيات:
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المالحق

الملحق األول:

القانون رقم ٢٠ لعام ٢٠٠٩ المتعلق بتعويض 
المتضررين جراء العمليات الحربية واألخطاء 

العسكرية والعمليات اإلرهابية.

__

الملحق الثاني:

القانون رقم 57 لعام ٢٠15

https://www.inkline.co/branding
https://www.inkline.co/branding


 دليل إجراءات جبر الضرر وتعويض المتضررين العراقيين
وفق القانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديالته


