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مذكرة الدعوة بشأن برنامج تعويض الممتلكات في العراق

التحديات والتوصيات



2

نظرة عامة

معقد  وضعٍ  يف  تسببت  النزوح  من  هائلة  موجة  مؤخرًا  العراق  شهد 
املواطنني  للعديد من  امللكية  تعرضت حقوق  واملمتلكات.  كام  لألرايض 
أو  ممتلكاتهم  حيازة  فقدانهم  مثل  الرصاع،   أثناء  لإلنتهاكات،  العراقيني 
تعرض ممتلكاتهم ألرضار أو تدمريها من قبل مختلف الجهات الفاعلة.1 
منازلهم ومغادرة  ترك  اىل  مليون عراقي2    8.5 يقرب من  ما  اضطر  وقد 
ديارهم األصلية نتيجة الخوف من العنف، وانعدام حرية التنقل، وعدم 
املناطق املترضرة من جراء الرصاع،  الخدمات األساسية. يف  الحصول عىل 
كان االستيالء غري املرشوع عىل املمتلكات وبيعها ونهبها وتدمريها بصورة 
عىل  قادرين  غري  هؤالء  أصبح  فقد  وبالتايل  للغاية،  شائًعا  أمرًا  ممنهجة 

العودة إىل ديارهم أو إعادة بناء منازلهم وحياتهم يف الوقت الحارض. 

أسايس من حقوق  السكن  حٌق  والحصول عىل  الحيازة  بأمن  التمتع  إن 
والجهات  اإلنساين  املجال  يف  الفاعلة  الجهات  عاتق  عىل  وتقع  اإلنسان، 

الحكومية مسؤولية ضامن استعادة حقوق الناس واحرتامها.

املتعلقة  التحديات  الضوء عىل  تسليط  الوثيقة هو  الهدف من هذه  إن 
بهيكل نظام التعويضات الحايل يف العراق وسبل الوصول إليه، باإلضافة إىل 

توصيات حول كيفية التغلب عىل هذه العقبات.

قانون التعويضات يف العراق

التعويضات  لجنة  املتحدة يف عام 1991  التابع لألمم  األمن  أنشأ مجلس 
العراق  غزو  ضحايا  لبعض  تعويضات  لتقديم  املتحدة  لألمم  التابعة 
للكويت. يف وقت الحق، و بعد إزاحة صدام حسني من السلطة، تم إنشاء 
هيئة دعاوى امللكية العراقية )التي أعيدت تسميتها فيام بعد باسم هيئة 
باألرايض  املتعلقة  االنتهاكات  للتعامل مع  العقارية(  امللكية  نزاعات  حل 
املبذولة يف هذا  الجهود  أحدث  فإن  أخريًا،  نظامه.  ارتكبت يف ظل  التي 
العمليات  جراء  من  املترضرين  تعويض  قانون  هو  العراق  يف  الصدد 
العسكرية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية رقم 02 لعام 9002 
اإلنتهاكات  لضحايا هذه  التعويض  يقدم  والذي   ،)5102 عام  )املعدل يف 

منذ عام 3.3002 

إن التعويضات املتعلقة باملمتلكات كانت وما تزال محل نقاش يف العراق. 
ضد  الحرب  عن  الناتجة  املطالبات  من  موجة  أحدث  فإن  ذلك،  ومع 

الجامعات املتطرفة يحكمها حرصاً القانون رقم 02 لعام 9002. 

من الواضح أن الحكومة العراقية تعترب التعويضات مبثابة خطوة أساسية 
نحو املصالحة، ومع ذلك، هنالك العديد من التحديات املتعلقة بتطبيق 
اآللية الحالية وسهولة الوصول إليها ومدى فاعليتها. وبالتايل من الرضوري 
أن تضمن السلطات نرش التدابري السليمة وتوفري الحلول املناسبة لتمكني 
األرس املترضرة من جراء الرصاع من أن يتم تعويضها بشكل منصف عن 

خسائرها. 

وفًقا لذلك، فيام ييل قامئة بالتحديات الرئيسية واإلجراءات املوىص بها التي 
واملمتلكات  واألرايض  اإلسكان  بقضايا  املعنية  الفرعية  املجموعة  حددتها 

والتي من شأنها تعزيز كفاءة وفعالية نظام التعويضات الحايل. 

1.  وفًقا للتقييم الذي أجري يف كانون الثاين 8102 من قبل برنامج األمم املتحدة  للمستوطنات البرشية ووزارة التخطيط، هناك 

نحو 000,06 منزل تم تدمريها خالل الرصاع املسلح. يستند تقييم الرضر / الدمار إىل صور األقامر الصناعية وال يشمل سوى الفئتني 

3 و 4 من تدمري املنازل. وفًقا ملسح تقييم األرضار وإحتياجات  املحافظات املترضرة  للحكومة العراقية، فإن من بني 150,831 

منزاًل من املنازل التي لحقت بها أرضار أو دمرت، ميتلك قضاء املوصل  الواقع يف محافظة نينوى  الحصة األكرب من العدد املسجل 

من املنازل املترضرة، مقارنة باألقضية يف املحافظات املترضرة األخرى، تقرير إعادة اإلعامر واإلستثامر يف العراق، تقييم األرضار 

واحتياجات املحافظات املترضرة، الجزء 2، كانون الثاين 8102. 

  )qari/seirtnuoc/tni.moi.www//:sptth 2. صفوفة تتبع النزوح

3. تعويضات ضحايا الرصاع يف العراق، الدروس املستفادة من املامرسة املقارنة، صفحة 4. مركز وقف إطالق النار للحقوق املدنية 

واملجموعة الدولية لحقوق األقليات، كالرا ساندوفال ومرييام بوتيك، 7102.

التحديات والتوصيات

1( عدم وجود توجيهات واضحة حول كيفية تقديم طلبات الحصول 

عىل التعويض 

ال يقدم قانون التعويضات توجيهات واضحة بشأن إجراءات تقديم طلبات 
عن  الصادر  املترضرين  تعويض  دليل  أن  يبدو  التعويض.  عىل  الحصول 
األمانة العامة ملجلس الوزراء  مّعد للقضاة واملحامني والخرباء القانونيني، 
بدالً من مقدمي الطلبات أنفسهم. وهذا واضح بسبب اللغة واملصطلحات 

القانونية املعقدة املستخدمة يف هذا الدليل. 

التوصية: ينبغي أن تسعى لجنة التعويضات املركزية أو غريها من الجهات 
بهدف  الحايل،  التعويضات  نظام  بشأن  توجيهات  وضع  إىل  الصلة  ذات 
يُحتمل  الذين  لألشخاص  محددة  معلومات  وتوفري  املصطلحات  تبسيط 
واألهلية  واملواقع  باإلجراءات  يتعلق  فيام  التعويض  طلبات  يقدموا  أن 

وتوقيتات إنجاز العملية.

2( الكلفة والتوقيت 
تعترب العملية الحالية مكلفة وتتستغرق وقتاً طويالً . يتحمل فيها مقدم 
الطلب كلفة عملية التقدير التي يقوم بها خبري التقييم، إىل جانب تكاليف 
النقل الخاصة به، يف حني قد يستغرق ترويج الطلب املقدم بنجاح مدة قد 

تصل إىل سنة واحدة إلنجازه. 

يف  الفرعية  ولجانها  املركزية  التعويضات  لجنة  تنظر  أن  ينبغي  التوصية: 
تغطية تكاليف خبري التقييم فيام يتعلق بالرسوم املهنية والنقل، حيث أن 

التكلفة يف كثري من األحيان تشكل رادًعا لبدء العملية وتقديم الطلبات. 

3( عدم إتساق اإلجراءات املتبعة يف املحافظات املختلفة 
أظهر استطالع أجرته املجموعة الفرعية املعنية بقضايا اإلسكان واألرايض 
إجراءات  وجود  عدم  التعويض  طلب  تقديم  إجراءات  حول  واملمتلكات 
يخلق  هذا  املحافظات.  مختلف  يف  الطلبات  ترويج  لعمليات  موحدة 
وكذلك  النازحني  وغري  النازحني  من  الطلبات  ملقدمي  باالرتباك  إحساًسا 

للمحامني، وبالتايل يعوق كفاءة سري العملية. 

التوصية: ينبغي أن تسعى لجنة التعويضات املركزية إىل مواءمة إجراءات 
املطلوبة  باملستمسكات  يتعلق  فيام  املحافظات،  بني  الطلبات  تقديم 

وتوقيتات إنجاز العملية والكيانات املعنية والرسوم. 

التعويض  لجان  يف  العاملني  التحقيق  قضاة  عدد  كفاية  عدم   )4

الفرعية
يوجد قايض تحقيق واحد فقط يف كل لجنة تعويض فرعية، وهو املسؤول 
أو ترويجها. عالوة عىل ذلك، ال  التعويض  الفصل يف طلبات  الوحيد عن 
األسبوع،  وهذا يخلق زخامً  إال مرتني يف  الفرعية  التعويض  لجان  تعمل 
بسبب تراكم الطلبات غري املنجزة، يف حني أن من املتوقع أن يرتفع حجم 

الطلبات املقدمة مع إزدياد حاالت العودة. 

القضاء  ومجلس  املركزية  التعويضات  لجنة  تسعى  أن  ينبغي  التوصية: 
األعىل إىل تعيني قضاة تحقيق إضافيني يف كل لجنة فرعية، مع الرتكيز عىل 
اللجان الفرعية املوجودة يف املناطق عالية الكثافة والتي تستقبل الحجم 
األكرب من الطلبات. باإلضافة إىل ذلك، فإن من املحبذ  أن تعمل اللجان 

الفرعية بشكل أكرث تواتراً للحد من تراكم الطلبات غري املنجزة.  
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5( قلة اللجان الفرعية يف أنحاء املحافظات

املمتلكات  عدد  ارتفاع  إىل  األخري  للرصاع  الجغرايف  النطاق  اتساع  أدى 
املترضرة / املدمرة املنترشة يف جميع أنحاء البالد، ويف العديد من املناطق 
التي يصعب الوصول إليها. بيد أن انخفاض عدد اللجان الفرعية وتغطيتها 
يقدموا  أن  يُحتمل  الذين  األشخاص  عىل  عبئا  يشكل  الصغرية  الجغرافية 
السيطرات  نقاط  ذلك  ويشمل  بالنقل.  يتعلق  فيام  التعويض  طلبات 
مبثابة  تعترب جميًعا  والتي  للرحلة،  الطويلة  واملدة  النقل،  وأجور  األمنية، 
عوائق أمام األشخاص الذين يُحتمل أن يقدموا طلبات التعويض يف مامرسة 

حقهم يف الحصول عىل تعويض.  

التوصية: ينبغي أن تنظر لجنة التعويضات املركزية يف إنشاء لجان فرعية 
أكرث فاعلية عىل مستوى األقضية والنواحي، من أجل تخفيف العبء عن 
األشخاص الذين يُحتمل أن يقدموا طلبات التعويض فيام يتعلق بالنقل. 
ميكن أن يشمل ذلك إنشاء فرق جوالة متنقلة تعمل عىل مستوى األقضية 

والنواحي، ويف املناطق التي يصعب الوصول إليها. 

6( ضعف التنسيق بني اللجنة املركزية واللجان الفرعية 
إىل  الفرعية  ولجانها  املركزية  التعويضات  لجنة  بني  التنسيق  غياب  أدى 
فيام  اختناقات  تسبب يف  وبالتايل  املعلومات،  انسيابية  فجوة يف  إحداث 
يتعلق بالقضايا والتحديات التي تواجهها مكاتب اللجان الفرعية دون أي 
دعم، يف حني أن لجنة التعويضات غري قادرة عىل تقديم الحلول بسبب 
سري  كفاءة  تقويض  إىل  التنسيق  غياب  يؤدي  قد  التنسيق.  بنية  ضعف 
العملية، وخلق تحديات إضافية أمام األشخاص الذين يُحتمل أن يقدموا 

طلبات التعويض. 

تعزيز  الفرعية  ولجانها  املركزية  التعويضات  لجنة  عىل  يجب  التوصية: 
التنسيق بينهام، بهدف معالجة اإلحتياجات والتحديات املتعلقة بعملية 

التعويض بشكل مشرتك. 

اللجان  يف  يعملون  الذين  املتمرسني  غري  اإلداريون  املوظفون   )7

الفرعية للتعويضات 
التوظيف الرصيحة واملعايري املحددة يف قانون  الرغم من متطلبات  عىل 
التعويضات، فقد لوحظ أن هناك حاالت ال ميتلك فيها املوظفون اإلداريون 
إىل  الدقيقة  املعلومات  بتقديم  واملكلفون  الفرعية،  اللجان  يف  العاملون 
األشخاص الذين يُحتمل أن يقدموا طلبات التعويض، املستوى املطلوب من 
املعرفة حول هذه العملية. ويشمل ذلك معلومات مضللة عن متطلبات 

املستمسكات وإجراءات تقديم الطلب. 

الفرعية  ولجانها  املركزية  التعويضات  لجنة  تقدم  أن  ينبغي  التوصية: 
اللجان  يف  العاملني  للموظفني  القدرات  لبناء  وتدريبات  شاملة  تدريبات 
املستمسكات  معلومات حول  ذلك  يتضمن  التعويض.  آلية  الفرعية عىل 

املطلوبة واإلجراءات واملواقع والتوقيتات. 

8( غياب الدعم املايل واللوجستي

يعاين عدد من اللجان الفرعية من عجز مايل ولوجستي يعيق قدرتها عىل 
مواصلة عملها أو تقدميها الدعم يف الوقت املناسب. يف بعض االحيان تم 
اإلبالغ عن قيام األشخاص الذين يُحتمل أن يقدموا طلبات التعويض بدعم 
اللجان الفرعية من الناحية اللوجستية يك يتم ترويج طلباتهم بنجاح. إن 
أي دعم يقدمه األشخاص الذين يُحتمل أن يقدموا طلبات التعويض للجان 

الفرعية يشكل تضاربًا يف املصالح ويقوض الخدمة الحكومية ككل. 

التوصية: ينبغي أن تسعى لجنة التعويضات املركزية للحصول عىل مصادر 
متويل إضافية لتمكني اللجان الفرعية من تقديم الخدمات بشكل صحيح، 

وتجنب تقويض كفاءة وشفافية عملية التعويض. 

9( عجز يف امليزانية املخصصة للتعويض
الحكومية  امليزانية  خطة  مبوجب  للتعويض4  املخصصة  امليزانية  تفي  ال 
باملبلغ الالزم لتعويض جميع األرس املترضرة. كام أنه من غري الواضح نوع 

األرضار التي تغطيها امليزانية املخصصة للتعويضات.5 

اىل رضورة تخصيص  الدعوة  املركزية  التعويضات  للجنة  ينبغي  التوصية: 
القانون  باملمتلكات مبوجب  املتعلقة  األرضار  عن  للتعويض  كافية  أموال 

رقم 02 لعام 9002. 

1٠( عدم رقمنة البيانات
 / و  املعلومات  تكنولوجيا  من  يلزم  ما  الفرعية  اللجان  من  عدد  تفتقر 
أو املعدات الالزمة لحامية الطلبات املقدمة واملستمسكات املتعلقة بكل 
واملرياث.  املدنية  بالهوية  املتعلقة  الوثائق  تشمل  أن  ميكن  والتي  منها، 
ينطوي هذا  عىل مخاطر من حيث حامية البيانات والخصوصية. باإلضافة 
إىل ذلك، ال توجد قاعدة بيانات مركزية لتخزين الطلبات رقميًا وتسجيلها، 
أن  الفرعية. ميكن  اللجان  أو مستوى  املركزية  اللجنة  سواء عىل مستوى 

تتعرض امللفات الورقية اىل مخاطرٍمنها النهب أو التلف. 

قاعدة  إنشاء  إىل  املركزية  التعويضات  لجنة  تسعى  أن  ينبغي  التوصية: 
بيانات مركزية من شأنها أن تربط اللجان الفرعية بنظام الكرتوين خادم 
البيانات  حامية  يضمن  احتياطي  إسناد  بنظام  مزود  مشرتك   )revres(
قاعدة  وجود  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  الطلبات.  أصحاب  قبل  من  املقدمة 
وإعداد  إحصايئ  تحليل  إجراء  السلطات من  رقمية مركزية ميّكن  بيانات 
الحاالت  عدد  املثال،  سبيل  )عىل  الجارية  التعويض  عملية  حول  تقارير 
املقدمة واملعلقة واملنجزة بنجاح - التوزيع حسب نوع الجنس - التوزيع 

الجغرايف - املبالغ املرصوفة لكل محافظة(. 

11( طلبات متعددة لنفس العقار
أظهر استطالع أجرته املجموعة الفرعية املعنية بقضايا اإلسكان واألرايض 
بعض  يف  أنه  املحافظات  مختلف  يف  التعويض  عملية  بشأن  واملمتلكات 
الحاالت تم تقديم طلبات متعددة للتعويض لنفس العقارات - وترك مثل 
هذه الحاالت دون حل ميكن أن يقّوض رشعية ومصداقية عملية التعويض. 

قاعدة  إنشاء  إىل  املركزية  التعويضات  لجنة  تسعى  أن  ينبغي  التوصية: 
بيانات مركزية للتمكن من تسجيل األسامء ورقم القطعة واملوقع ومالك 
تحديد  يف  الفرعية  اللجان  ذلك  سيساعد  األرسة.   وأفراد  امللكية  سند 

الطلبات املكررة أو الطلبات غري املرشوعة / املزورة. 

4.  يف عام 9102، تم تخصيص 001 مليار دينار عراقي )حوايل 58 مليون دوالر(. هناك عدم وضوح يف املبلغ املخصص للتعويض 

عن األرضار املتعلقة باملمتلكات.

5.  املرجع نفسه
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12( وثائق امللكية املزورة واإلدعاءات الكاذبة
نظرًا للعدد الكبري من الوثائق املترضرة / التالفة أو املفقودة أو غري الصادرة 
املتعلقة باملساكن واألرايض واملمتلكات، فإن عدد وثائق امللكية املزورة أو 
هذا  ويبدو  للقلق.  يدعو  بشكل  للغاية  مرتفع  املرشوعة  غري  املطالبات 
واضحاً بشكل خاص يف املناطق التي يوجد بها عدد كبري من حاالت عدم 

السامح بالعودة واإلشغال الثانوي. 

جامعي  بشكل  اإللتزام  الفرعية  التعويضات  لجان  عىل  يجب  التوصية: 
بعملية مركزية للتحقق من امللكية، يتم وضعها من قبل لجنة التعويضات 
الكاذبة  اإلدعاءات  وتحديد  للوثائق  الدقيق  الفحص  لتمكني  املركزية، 

والطلبات املكررة. 

أو  القدمية  أو  املفقودة  واملمتلكات  واألرايض  املساكن  وثائق   )13

التالفة/ املدمرة
الرصاع  املحافظات خالل  العقاري6 يف مختلف  التسجيل  تم تدمري دوائر 
األخري، إما عن قصد من قبل الجامعات املتطرفة أو أثناء العملية العسكرية 
وثائق  أية  دون  فعيل  بشكل  األرس  األمر  ترك هذا  وقد  املناطق.  لتحرير 
متعلقة باملساكن واألرايض واملمتلكات، مبا يف ذلك سندات امللكية وعقود 
اإليجار وشهادات اإلشغال؛ وهي جميعاً مستمسكات مطلوبة عند تقديم 

طلب الحصول عىل التعويض.

التوصية: يجب عىل لجنة التعويضات املركزية وغريها من الجهات ذات 
جراء  من  املترضرة  املحافظات  يف  العقاري  التسجيل  دوائر  تزويد  الصلة 
لتمكني  )الطابو(7،  العقارات  ملكية  سندات  من  رقمية  بنسخ  الرصاع 
دوائر التسجيل العقاري من استعادة وثائق املساكن واألرايض واملمتلكات 
املفقودة أو القدمية أو التالفة/ املدمرة يف محافظاتها املعنية. وتعترب هذه 

الوثائق رشوط أساسية عند تقديم طلب الحصول عىل التعويض.  

14( تدين نوعية الطلبات املقدمة
أظهر استطالع أجرته املجموعة الفرعية املعنية بقضايا اإلسكان واألرايض 
واملمتلكات أن عدًدا كبريًا من الطلبات املقدمة يتم إرجاعها إىل أصحابها 
تدين  إىل  ذلك  ويرجع  اإلجرائية.  واألخطاء  املستمسكات  نقص  بسبب  
الطلبات.  أصحاب  قبل  من  اإلجراءات  حول  عام  بشكل  املعرفة  مستوى 
وهذا يخلق تأخريًا إضافيًا يف ترويج الطلبات وإحالتها إىل لجنة التعويضات 

املركزية. 

التوصية: ينبغي أن تسعى لجنة التعويضات املركزية إىل مواءمة إجراءات 
املطلوبة  باملستمسكات  يتعلق  فيام  املحافظات،  بني  الطلبات  تقديم 

وتوقيتات إنجاز العملية والكيانات املعنية والرسوم.  

6. تم هدم وتدمري دائرة التسحيل العقاري يف محافظة نينوى عىل يد داعش. وقد جرى إتالف جميع وثائق املمتلكات أيضا. قد 

ال يتمكن العديد من املواطنني الذين يواجهون مسألة وثائق اإلسكان واألرايض واملمتلكات املفقودة أو التالفة أو املدمرة من 

الحصول عىل الوثائق الخاصة بهم  وبالتايل عدم تقديم طلبات الحصول عىل التعويض

7. تحت إرشاف وزارة العدل، قامت دائرة التسجيل العقاري العامة )املركزية( يف بغداد برقمنة جميع سندات امللكية حتى عام 

4102، ثم جمدت جميع عمليات نقل ملكية العقارات يف املناطق الخاضعة لسيطرة الجامعات املتطرفة.

15( عدم وجود معايري لتقييم الرضر
ال يوفر قانون تعويض املترضرين رقم 02 لعام 9002 وال دليل تعويض 
محددة  معايري  أي  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  الصادرعن  املترضرين 
العقارات  يف  الرضر  تكلفة  أو   8 نوع  أو  مستوى  عن  بالتقييم  للقامئني 
يرتك  وال  مختلفة،  مبصادر  املقيّمني  لتأثر  املجال  ذلك  سيفسح  املترضرة. 
مجااًل كبريًا لصاحب الطلب للطعن يف تقرير املقيّم بسبب الطابع الذايت 

للمهمة. 

عامة  توجيهات  صياغة  املركزية  التعويضات  لجنة  عىل  يجب  التوصية: 
إضافية تحدد معايري التقييم وكيفية تقييم أرضار املمتلكات. باإلضافة إىل 
من  بدالً  املتخصصني  من  فريق  نرش  اىل  اللجنة  تسعى  أن  ينبغي  ذلك، 

اإلعتامد عىل أفراد، من أجل الحفاظ عىل مستوى عاٍل من الشفافية. 

القضايا الرئيسية

1. حقوق املرأة يف اإلسكان واألرايض واملمتلكات 

فيام  نسبياً  ضعفاً  أكرث  النساء  فإن  والثقافية،  التقليدية  األعراف  بسبب 
يتعلق بأمن الحيازة. وينطبق هذا بشكل خاص عىل األرامل واألرس التي 
تعيلها النساء. يف كثري من الحاالت، يتم إدراج الرجال أو أبنائهم الذكور 
فقط يف سند ملكية العقار )الطابو( - ونتيجة لذلك، تواجه النساء عوائق 
يعيق  مام  املرياث،  أو  امللكية  يف  الرشعية  بحقوقهن  املطالبة  يف  إضافية 

بدوره حقهن يف التقدم بطلب للحصول عىل تعويض. 

2. النازحون يف املخيامت

التقدم بطلب  املخيامت عوائق إضافية يف  النازحون يف  يواجه األشخاص 
التنقل خارج  املفروضة عىل  القيود  تعويض. ويشمل ذلك  الحصول عىل 
املخيامت، وصعوبة العودة إىل ديارهم األصلية، وتكاليف النقل، واملسائل 
أمام  رادعاً  التعقيدات  هذه  تشكل  ما  وغالباً  املدنية.  بالوثائق  املتعلقة 
عىل  الحصول  طلبات  تقديم  عن  يثنيهم  املخيامت  يف  املقيمني  النازحني 

التعويض.

3. األفراد الذين تحوم حولهم شبهة اإلنتامء إىل الجامعات املتطرفة

الذين  املواطنني  لجميع  حًقا  الحكومي  التعويض  نظام  اىل  الوصول  يعد 
ترضروا من جراء الرصاع األخري. ومع ذلك، يخضع جميع أصحاب طلبات 
التعويض لعمليات التدقيق األمني، والكثري منها غري حاسمة. يف املامرسة 
إىل  سيؤدي  درجته،  عن  النظر  بغض  محتمل،  انتامء  أي  فإن  العملية، 

استبعاد تلقايئ من جميع الخدمات الحكومية، مبا يف ذلك التعويض. 

8.  يغطي قانون التعويضات رقم 02 لعام 9002 فقط األرضار التي حدثت من جراء العمليات الحربية أو األخطاء العسكرية 

أو األعامل اإلرهابية.
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