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في المناطق  زاع،بعد الن   اتوري  ساء الس  يات التي تواجه الن  حد  فهم الت  إلى هذا البحث  يهدف

، ة منهاسات الحكومي  انسحاب المؤس   مع ةا ، وخاص  وري  ظام الس  التي خرجت عن سيطرة الن  

 للحكومة لتنظيم أمورها.  غير تابعة   جديدة   سات  مؤس   تشكيلو

في مدينة كفر تخاريم في محافظة  من مائة امرأة   ة  قصدي   نة  قام البحث بأخذ عي   من أجل ذلك،

ظام من سيطرة الن   خرجت مبكراا التي  اتبلدمن الشمال غرب سورية، باعتبارها ، دلبإ

 ازحات. ازحين والن  من الن   اا كبير  اا وتحتضن عدد اا نسبي   أمنة   بلدة   ، وهيوري  الس  

 ة المختلفة للنساء، إلى جانباالجتماعي   األوضاعلجميع  نة شاملةا مراعاة أن تكون العي   تم   

نواع المشكالت التي أزوح واإلقامة، والفئات العمرية المتنوعة، بهدف اإلحاطة بحالة الن  

الملكيات  تسجيل ونقل ة، إلى جانبخصي  ة، والش  أحوالهن المدني  في ساء الن   اواجههت

 بأنواعها. 

 والموجودة قبل المرأة ضد   ةوري  الس   نيانوالقفي  مييزالت   :توصل إليها البحث تائج التيالن  أبرز  

واحي الن   جميع منزاع ة بعد الن  وري  الس   المرأة في وضع اا ر مؤث   عامالا  عد  ت  والتي ، الحرب نشوء

   .ةياسي  ة والس  ة واالجتماعي  االقتصادي  

 قانون تبناها والتي للرجل، تبعيتها كانت تزداد في تكريس سورية في الحرب قبل المرأة 

عن اشئة ة الن  المنظومة االقتصادي  أنتجت المختلفة. كما  أحكامه في ةخصي  الش   األحوال

تقتصر  ، إذللمرأة اا هش   اقتصادياا  واقعاا ؛ ةمييزي  من األعراف والقوانين والممارسات الت   مجموعة  

ة الموروثة. راعي  ة واألراضي الز  كني  ة أو البيوت الس  هبي  الذ   معظم ملكيات المرأة على الحلي  

ا مم   جاري  ق بالعمل الت  تتعل   اا كبرى أو مشاريع ةا اقتصادي   اا ال تملك المرأة مشاريع ؛أخرى بكلمة  

على  كبير   ة بشكل  مييزي  القوانين الت   ر. كما تؤث  جتماعي  وبالتالي نفوذها اال ،أضعف ثروتها

  .رثمن اإلملكية المرأة 

 ة  رسمي   أوراق   على افتقار الحصول هي ؛المرأة تواجهها التي ةاالجتماعي   المشكالت أما أهم  

 عوبةوالص   العمل عن ةسمي  الر   ساتالمؤس   فلتوق   ة،االجتماعي   وحالتها ةالمدني   بياناتها تثبت

 ساءالن   من الكثير فقداألمر الذي أ .ةوري  الس   للحكومة ابعةالت   ةالحكومي   وائرالد   مراجعة في

 للخدمات وصولهممن  والحد   ،وألوالدهن   لهن   ثبوتية   أوراق   الحصول علىالقدرة على 

 .ةاإلنساني   ماتالمنظ   مهاتقد   التي ةاالجتماعي  
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ة عبي  ر االحتجاجات الش  ث، على إعشر سنوات  الرب اة منذ ما يقمستمر  تشهد سورية حرباا     

األمر الذي  ؛مفرط   لطة بعنف  ت مواجهتها من قبل الس  والتي تم   ،٢٠١١عت بعد عام التي توس  

،  أصبح حرباا  ح  مسل   إلى صراع  وللثورة  لمي  حول المسار الس   واسع   ى إلى استقطاب  أد   أهليةا

 أو بالوكالة. مباشر   بشكل   ة  ودولي   ة  إقليمي   تشارك فيها أطراف   ة  دولي   حرب  إلى  ثم  

ي المستمر  راع الص   أسفر  فيجئين بلغ عدد الال   إذ، كبير   إلى حد   وري  المجتمع الس   إلى تشظ 

من  كبير   ، إلى جانب عدد  ( مليون نازح  6.6) اا ازحين داخلي  الن  و، ( مليون الجئ  5.6خارج سورية )

من المناطق في سورية عن سيطرة  راع خروج كثير  أنتج الص   ؛كذلك .والمعاقينحايا، الض  

 جراءات  إوخضوعها لحكم فصائل المعارضة التي حاولت تطبيق  ،في دمشق وري  ظام الس  الن  

  اس.لتسيير شؤون الن   سات  وإنشاء مؤس  

 مييز بناءا قبل االحتجاجات تعاني العديد من صنوف الت   وري  لما كانت المرأة في المجتمع الس  

ة؛ سيكون تأثير على مستوى القوانين المعمول بها، أو الحياة االجتماعي   على جنسها، سواءا 

ات يحاول قطة بالذ  ة. ومن هذه الن  بغيرها من الفئات االجتماعي   عليها مقارنةا  اا الحرب مضاعف

لمعامالت ل أكثر للنساء، وبشكل   الوضع القانوني   هذا البحث استعراض آثار الحرب على

ة، ة وغير العقاري  وتسجيل الملكيات العقاري   ةخصي  ة والش  األحوال المدني   ة بما يخص  القانوني  

سات ر تواجد المؤس  ا، وانحسوري  ظام الس  في المناطق التي خرجت عن سيطرة الن  

 ة فيها. الحكومي  

لفهم راا نموذجاا مصغ  ستكون دلب في شمال غرب سورية، إفي محافظة كفر تخاريم مدينة  

ازحات هناك ساء الن  العدد الكبير من الن  أولها  ؛ة  عد   العتبارات   ساءعلى الن   أثير القانوني  الت  

 . اا من نسبي  والوضع اآل

عن  الا مفص   ن شرحاا ، الباب األول من البحث يتضم  ينقسم البحث إلى بابين وأربعة فصول  

ركيز على ة وتوثيق الملكيات المعمول بها في سورية، بالت  ة والمدني  خصي  ألحوال الش  قوانين ا

ض لها ة التي تتعر  مييزي  الت   صوصن  ال ةاستعراض ماهي   أكثر، ومن ثم   ساء بشكل  الن   وضع

وع مييز القائم على الن  ة مكافحة الت  فاقي  ساء في هذه القوانين باالستناد إلى ات  الن  

 . االجتماعي  

نة ة، وعي  ساؤالت البحثي  ة البحث بما فيها اإلشكالية والت  ستعرض منهجي  فاني أما الباب الث   

ة، وصوالا إلى للبيانات والقراءة القانوني   حصائي  حليل اإللنتائج الت   البحث، إلى جانب استعراض  

 وصيات. ة والت  تائج العام  الن  

ة على وري  عتمد في تقييمه للقوانين الس  اهذا البحث  أن   إلىهاية أكيد في الن  من الت   بد   ال

 المرأة )سيداو(.  ة أشكال العنف ضد  ة مناهضة كاف  فاقي  نسان، وات  ات حقوق اإلفاقي  ات  
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  :وري  ة الس  خصي  قانون األحوال الش   -أولا 

سوريا  ة فيسالمي  ة اإلحكام الفقهي  لتقنين القضاء واأل ن  مدو   تشريع  صدور  يعود ،اا تاريخي      

 ،ةة األحكام العدلي  ى مجل  حينما صدر ما يسم   ،1876ة في عام ولة العثماني  الد  حكم  لفترة

مناحي ة كاف   شملت ،اا من ستة عشر كتاب نةا شريعات مكو  من الت   والتي شملت مجموعةا 

 .ةحول المدني  يوع واألمنها الب  بين األفراد العالقات  من الكثيرمت نظ  و ،لطةلرعايا الس  الحياة 

وقد  ،قنين جميع األديان والمذاهب األخرىت ي  اإلسالم قنين الفقهي  ان إلى جانب الت  ك

 سمي  والذي كان المذهب الر  ) اجح في المذهب الحنفي  أي الر  ة حينها الر  اعتمدت المجل  

ة القانوني   اد  ووقد بلغ عدد الم ،إلى بعض األحكام من المذاهب األخرى إضافةا  ،(للدولة آنذاك

 لتقنين كل   1915ة في عام ولة العثماني  بادرت الد   ثم  ، ةا قانوني   ةا ماد   1851ة التي حوتها المجل  

 39ة بروح الماد   ةا بقانون حقوق العائلة آخذ مي  فأصدرت ما س   ؛ةخصي  ل الش  احوق باألمايتعل  

ولم يعتمد ذات ، حكام بتغير األزمان()ال ينكر تغير األ هأن على والتي تنص   ،ةمن المجل  

 ،على المذهب الحنفي   األساسي   ااعتمادهة بة األحكام العدلي  دتها مجل  ة التي اعتمالمنهجي  

 (١٧-١٥، الصفحات ١٩٩٨)الصابوني،  .األخرى ةالثالمذاهب الث   حكامأبل أخذ القانون ب

 ةبيعي  فات الط  الص   من غيره ز به اإلنسان عنمجموعة ما يتمي  "ة خصي  المقصود باألحوال الش  

 نسان ذكراا ككون اإل ،ةاالجتماعي  حياته  في قانونيا   اا عليها أثر  ب القانونالتي رت  و ،ةوالعائلي  

 أو ناقصها لصغر سن   ةاألهلي   أو كونه تام   ،اا شرعي   أو أباا  قاا أو مطل   أو أرمالا  وكونه زوجاا  ،أوأنثىا 

، ١٩٩٨)الصابوني،  ."ةدها بسبب من أسبابها القانوني  قي  أو م   ةاألهلي  طلق أو كونه م   ،أوجنون  

  (١٢صفحة 

منه على أن  (306)ة ت الماد  وقد نص   ،1953ة عام خصي  في سورية لألحوال الش   ول قانون  أصدر  

 ،ةرزي  ائفة الد  ة بالط  الخاص   (307)تان سوى ما تستثنيه الماد   ،ينوري  ق على جميع الس  يطب  

واج ق بالخطبة والز  حكام التي تتعل  ة األالتي أبقت للطوائف المسيحي   (308)ة والماد  

ق يطب   حيث ،ه وانفكاك رباطهواج وحل  غير وشروط الز  ة ونفقة الص  وجي  فقة الز  والمتابعة والن  

 وهي:؛ ةقوانين للطوائف المسيحي   ستةفي سوريا 

 .2004لعام  23وم األرثوذكس رقم ة لطائفة الر  خصي  قانون األحوال الش   -

والذي صدر بالمرسوم  ،ةة األرثوذكسي  ة للطائفة األرمني  خصي  حوال الش  قانون األ -

 .1975عام  \234\ل بالقانون رقم والمعد   1953عام  59رقم  شريعي  الت  

 ريان األرثوذكس.ة لطائفة الس  خصي  قانون األحوال الش   -

 .ةالكاثوليكي  ة للطوائف خصي  قانون األحوال الش   -

 .في سوريا ولبنانة اإلنجيلي  ة المذهبي   ة للمحاكمخصي  حوال الش  قانون األ -

 ة للموسويين.خصي  الش  ة في األحوال رعي  كتاب األحكام الش   -

  1953النافذ عام  59رقم ة خصي  قانون األحوال الش  حكام أومصادر 

قانون حقوق ة مصادره من )خصي  قانون األحوال الش   يستمد   متهبحسب ما جاء في مقد  

نة مدو  ، عديالتمع بعض الت   وري  ة التي سبقت القانون الس  القوانين المصري  ، العائلة العثماني  

ستاذ علي مشروع األ، ة لمحمد قدري باشاخصي  ة في األحوال الش  رعي  الش  حكام األ

 .(٧، صفحة ٢٠٠١)الكويفي، (. نطاويالط  

ة دون حكامه من جميع المذاهب الفقهي  أ وري  ة الس  خصي  حوال الش  قانون األ استمد  كما 

ما لم يرد عليه  كل   ت حين صدوره على أن  نص   منه (305)ة رقم الماد    أن  إال   ن  معي   د بمذهب  قي  الت  
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، ١٩٧٩)شقفة،  في هذا القانون يرجع فيه إلى القول األرجح في المذهب الحنفي   نص  

 ونص  ، /رمكر   325 /ةالماد  وأصبحت  2019في عام ة لت هذه الماد  د  ع  ومن ثم  (١٢-١١الصفحات 

 عليها في هذا القانون إلى القول ص  ن   ة  قانوني   مسألة   يرجع في فروع كل   هعديل على أنالت  

ة، خصي  )قانون األحوال الش   .ت منه هذا المسألةالذي استمد   األرجح في المذهب الفقهي  

 ،الوالدة ونتائجها ،واجانحالل الز  ، اجوهي: الزو   ة  رئيسي   تضمن القانون ستة أقسام   (.1953

 المواريث. ،الوصية ،ةرعي  يابة الش  ة والن  هلي  األ

المعامالت التي اشترطها لتسجيل  دركانه وحد  أواج ولعقد الز   اا تعريف واجتضمن قسم الز   -

حكام أح ووض   ،واج الباطلواج الفاسد والز  حيح والز  واج الص  ق بين الز  كما فر   ،واج قانوناا الز  

ن أهم   ،منها كل   فقة واج وهي المهر والمسكن والن  اآلثار التي تنتج عن عقد الز   ثم بي 

 ة.وجي  الز  

نواج وقد اني من القانون قد أفرده المشرع ألحكام انحالل عقد الز  أما القسم الث   - فيه  بي 

 أوضحكما  ،ةمنها وآثاره القانوني   حكام كل  أالق البائن والط  و جعي  الق الر  الط   الفرق بين

فريق بين حكام الت  أ ق القانون إلىكما تطر   ،المخالعة( ،منفردة   بإرادة  الق الق )الط  نواع الط  أ

كما  ،وشروطه وآثاره عسفي  الق الت  ف الط  وعر   ،منها م كل  وعدد أنواعه وأحكا ،وجينالز  

فقد  ،القة الط  ها عد  هم  أوواج عقد الز   النحاللة ع بهذا القسم اآلثار القانوني  د المشرحد  

 .حكامهاأها وتنواعها ومدن القانون بهذا القسم أبي  

 من زواج   سواءا  ،سب وشروط ثبوتهالن   حكامأو الوالدةمن القانون الث القسم الث   وتضمن -

من كام الحضانة حأق إلى كما تطر   .سبن حكم مجهول الن  وبي   ،و بشبهة  أ و فاسد  أ ح  صحي

الحضانة  رتيب وسن  بالت  وبالحضانة  هم الحق  لد من وحد   ،ة الحاضنهلي  أحيث شروط 

 .ق بذلكما يتعل   ونفقة األقارب وكل   ،ضاعةالر   حكامأو

ف فيه من هو القاصر ومن وقد عر   ،ةرعي  حكام النيابة الش  ص ألص  ابع فقد خ  أما القسم الر   -

ن م ،ومن له الوصاية ،له الوالية عليه نواعها وأ ،ةوالوكالة القضائي   ،وامةهي الق   اكما بي 

 قة بذلك.ة المتعل  حكام القانوني  وشروطها وجميع األ

د وحد   ،ف فيه الوصيةقد عر  ف ،حكام الوصيةسم الخامس ألص المشرع القوقد خص   -

تها ولمن تجب وما هي وضح ماهي  أف الوصية الواجبة ووشروط صحتها وعر   ،أركانها

 .أحكامها

 .وطرائقه وموانعهأسبابه  ،عد فيه المشر  وقد حد   ،اإلرثفهو ادس القسم الس  أما  -

قانون أصول المحاكمات  فقد نص   أما من حيث االختصاص القضائي   ؛شريعهذا من ناحية الت  

ة بالحكم رعي  المحكمة الش   تختص   :(486)ة من الماد   2016لعام  1ادر بالقانون رقم ة الص  المدني  

 ةرعي  ثبات الوفاة وتعيين الحصص الش  إ، ةرعي  يابة الش  والوصاية والن  الوالية ) في قضايا: نهائياا 

 .(وجين واألوالدنفقة األقارب من غير الز  ، سبالن   المفقود، شدثبات الر  إه والحجر وفك  ، للورثة

ة خصي  في قضايا األحوال الش   اا ة بالحكم نهائي  رعي  المحكمة الش   تختص   (487)ة وجاء في الماد  

فقة بين الن  ، ضاعالحضانة والر  ، المهر والجهاز، واجانحالل الز  ، واجالز   وتشمل: ؛للمسلمين

، ٢٠١٦)عطري،  من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه. الوقف الخيري  ، وجين واألوالدالز  

 (١٢٨-١٢٧الصفحات 

 :1953ادر عام الص   59رقم عديالت التي طرأت على القانون الت  

سباب الموجبة له والذي جاء في األ 1974ادر عام الص   34بالقانون رقم  ة  قانون أول مر  الل د  ع  

عن  ستور...رفع القيود التي تمنع تطور المرأة فضالا الد   ولة بنص  من واجبات الد   انطالقاا "
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ة الحالي... يغدو واجب خصي  قانون األحوال الش   فإن   ،طنينمساهمتها في تطور حياة الموا

  (١٦، صفحة ٢٠٠١)الكويفي، . "فق وما وصل إليه ركب الحضارة ...عديل بما يت  الت  

فقة المستحقة رتيب بعد دين الن  يأتي في الت   ممتازاا  عديالت اعتبار مهر المرأة ديناا تضمنت الت  

ورية في المهر و الص  أ واطؤالت  و لمن يدعي  ،من القانون المدني   (1120)ة ليه في الماد  إالمشار 

د القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر حدهما حد  أفاذا ثبت  ،صوالا أثبات ذلك إى المسم  

يون الق من الد  الط  واج أو يرد في وثائق الز   دين   كل  عديل كما اعتبر الت   ،ى الحقيقيالمسم  

للقاضي عدم  34وأجاز القانون  ،اا ي  تة خط  سناد العادية المثب  ة اإلولها قو   ،ابتة بالكتابةالث  

وإذا لم  ،وجينعلى اإلنفاق على الز   قادر   غير بأن يتزوج على زوجته إذا كان ذن للزوجاإل عطاءإ

الحضانة إذا كانت  مان المرأة من حق  عديل حر لغى الت  أو ،للزواج ثانيةا  شرعي   غ  يكن للزوج مسو  

 القانون بتاريخل ثم عد   .لألنثى سنة   11للذكر و سنوات   9الحضانة وجعلها  تعمل ورفع سن  

 الثة عشر من عمره والفتاةالحضانة وجعلها تنتهي باكتمال الغالم الث   فقط سن   2003\3\25

 (١٧، صفحة ٢٠٠١)الكويفي،  الخامسة عشر.

 ،2019لعام  /4عديالت التي طرأت على القانون هي التي صدرت بالقانون رقم /الت   أهم   لكن  

واج ق بأحكام الز  تتعل   ةا حدى وسبعين ماد  اإلوتناولت ما يقارب  ،2019لعام  /20/والقانون رقم 

ل في خر عد  وبعضها اآل ة  قانوني   بعضها قام باستبدال مصطلحات   ،رثسب واإلالق والن  والط  

 عديالت هي:الت   هم  كان أو ،الحقوق والواجبات

 ةا د مراكز قانوني  يحد   اا قانوني   ( ليصبح تعريفاا 1ة واج )الماد  إعادة صياغة تعريف عقد الز   -

 .العقد يللرجل والمرأة باعتبارهما طرف متساويةا 

 تشترط المرأة مثالا  لمصلحتها )كأن   ة  خاص   واج بشروط  للمرأة بتقييد عقد الز   إعطاء الحق   -

وج هذه ها بالمطالبة بفسخ العقد في حال خالف الز  وحق   ،(ثانية   جل من زوجة  عدم زواج الر  

 (.14ة )الماد   روطالش  

 (.16ة )الماد   لكليهما دون تفريق   ةامنة عشر الث   ،جل والمرأةواج بين الر  ة الز  هلي  أتحديد  -

قي تزويج أوالدها فمنح المرأة الوالية  - في حال عدم  ،فيها شروط الوالية بشرط تحق 

 (.23ة من العصبات )الماد   ذكر   وجود ولي  

واج )على ة التي كان يملكها بتاريخ عقد الز  رائي  ة الش  وجوب استيفاء المهر بموجب القو   -

للزوجة أن تتراجع عن إبراءها للمهر في  ء الحق  وإعطا ،(54ة مهر المثل( )الماد    يتجاوزال  أ

 (.2فقرة  57ة )الماد   مشروع   حال قام زوجها بتطليقها دون سبب  

ة وجي  ا في مسكن الز  هة إذا امتنعت عن اإلقامة مع زوجوجي  فقة الز  الزوجة بالن   إسقاط حق   -

لى إومنح القاضي سلطة في الحكم للزوجة بنفقة تصل  ،(73ة )الماد   شرعي   دون عذر  

ن أقصى التي يمكن األ وزيادة الحد   ،(78 ةفقط )الماد   شهر  أ ةربعأمن  نتين بدالا ة الس  مد  

 (.84 ةعديل )الماد  كما كانت قبل الت   شهر  أمن تسعة  بدالا  ة بسنة  يحكم لها بنفقة العد  

عودتها لعصمة زوجها  أن   أي   ،بائن   ه طالق  بأن   ،ع لحالة طالق المرأة لنفسهاتحديد المشر   -

 .(4ف  87ة من المرأة من أجل العودة )الماد   اا صريح ن قبوالا يتضم   جديد   يحتاج لعقد  

حين ترد إليه  سري  صالح األعديل الجديد االستعانة بأحد مراكز اإلأجاز للقاضي في الت   -

قناع إو ،بينهمالح وجين ومحاولة الص  الخالف بين الز   من أجل حل   أو مخالعة   معاملة طالق  

لحاالت لفظ  جديدة   ضافة حاالت  إو ،(1ف 88ة الق )الماد  وج بالعدول عن فكرة الط  الز  

ى ولو الق حت  يقاع الط  إبها في  والتي كان ال يعتد   ،عديلالق المنصوص عنها قبل الت  الط  

الق دون أن وهي حاالت الجنون والعته والخطأ )الخطأ هو من لفظ الط   ،وجلفظها الز  

فريق بسبب العنة )المرض ة المخالعة والت  وتحديد وصف ماهي   ،(3-1ف89ة )الماد  . يقصده(
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 صراحةا  ص  والن   ،طالق  بوليس  ه فسخ  بأن   ،على ممارسة الجنس( وج غير قادر  الذي يجعل الز  

 نفيه أو فسد أو تم   ذكر بدل الخلع أو تم   عديل الجديد على صحة المخالعة سواءا بالت  

 (.108ة )الماد  ، (2ف 1ف  100ة عنه )الماد  كوت الس  

 ،فريق في حال استمرار غياب زوجها عنها أكثر من سنةللزوجة في طلب الت   عطاء الحق  إو -

في حال حكم  أيضاا  وأعطاها ذلك الحق   ،رها من غيابهلتضر   بشرط أن تحلف اليمين إثباتاا 

بذلك قام  ،عن ستة أشهر   ال تقل   ة  بعد مضي مد   تزيد عن ثالث سنوات   ة  جن لمد  عليه بالس  

في  عديل وهي ثالث سنوات  في القانون قبل الت   ليهاع اا ة التي كان منصوصبتقصير المد  

 جديدةا  كما أنه أضاف حالةا  ،(109ة جن )الماد  في حالة الس   وسنة   ،حالة الغياب غير المشروع

 (.111ة )الماد   أشهر   ةة أربعوهي الهجر لمد   ،فريقلها طلب الت   للحاالت التي يحق  

)يعود أمر  معقول   قها زوجها دون سبب  عويض في حال طل  للزوجة في الت   إعطاء الحق   -

الق قد سبب الط   لزمها بإثبات أن  عديل ي  في حين كان القانون قبل الت   ،تقديره للقاضي(

 (. 117ة عويض )الماد  من أجل الحكم لها بالت   اا شديد اا لها فقر 

 قضائي   ة في حال حصول نزاع  باالستفادة من استخدام البصمة الوراثي  ماح للقضاء الس   -

 (. 128ة فل )الماد  ثبات أو نفي نسب الط  إحول 

ى  تعديل سن   - إتمام المحضون )ذكراا كان أم أنثى( الخامسة عشر من العمر، الحضانة حت 

ز بعدها في اإلقامة عند أحد أبويه القاضي  ولمن اختاره القاصر أن يطلب من ،ويجي 

من هذا  /139ة /من الماد   /3اه وفق اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة /تسليمه إي  

 (146ة القانون )الماد  

رت المحكمة عن المحضون إال إذا قد   أجنبي   المرأة الحاضن خاليةا من زوج   أن تكوناشتراط  -

 .(137ة )الماد   خالف ذلك لمصلحة المحضون

فل في فترة ساوي بينهما باالعتراض على سفر الط  وجين بالت  كال الز   على حق   ص  الن   -

ثناء الحياة أوسمح لألم بأن تسافر بولدها  ،ةوري  ة الس  الحضانة خارج الجمهورية العربي  

 (.150 ة)الماد   ة داخلهاجي  الزو  

أصبحت الوصية الواجبة تشمل األحفاد من أوالد البنت، وكانت تقتصر على أوالد الولد،  -

 (.257ة )الماد   وهام   يجابي  إ ديل  وهذا تع

 

 

 ة: األحوال المدني   -ثانياا 

ث عن ويتحد   ،الق والوفاةواج والط  ة في تثبيت الز  جراءات المدني  هي اإل ة:األحوال المدني   

بالعقارات وطرق تثبيتها وتملكها والبيوع واآلجارات لألموال  خاص   العقارات من خالل قانون  

ركات الش  ومثل البيوت  ،موال غير المنقولةاأل، والمفروشاتوموال ارة واألي  مثل الس   ،المنقولة

المصطلحات  شرح أهم  ويمكن  ال يمكن نقله. ما يعني كل   ؛ةراعي  راضي الز  ة واألجاري  الت   المحال  

، وتـعـديـالتـه الالحـقـة 2007لعام  /26رقم / شـريعـي  ادر بالمـرسـوم الت  ة الص  ة باألحوال المدني  الخاص  

 :بالتالي

ة المواطنين ة لكاف  ن فيه واقعات األحوال المدني  جل الذي تدو  : هو الس  جل المدني  الس   -

عنها بالقانون، ويكون هذا  ومنصوص   واقعة   بكل   ة  ين استناداا إلى وثائق خاص  وري  الس  

 اا.اا أو حاسوبي  جل ورقي  الس  

وهي: تسجيل  جل المدني  أمانة الس   : هو المسؤول عن تنفيذ مهام  جل المدني  أمين الس   -

حدثت داخل القطر  ، سواءا ة  مدني   قيود المواطنين وما يطرأ عليها من واقعات أحوال  
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ة للمواطنين، وإصدار ة واألسري  خصي  عنها، وإصدار البطاقات الش   أوخارجه وإصدار صور  

ة التي تحدث في ين، وتسجيل واقعات األحوال المدني  ة للمواطنالبطاقات االنتخابي  

 صور عنها. افذة وإصدار  ين وفق األنظمة الن  وري  ة لغير الس  وري  ة الس  الجمهورية العربي  

 ع عنها.  وما يتفر   أو طالق   أو زواج   أو وفاة   من والدة   ة  مدني   حادثة أحوال   الواقعة: كل   -

ن واقعةا بت جل المدني  تصدر عن أمانة الس   البيان: وثيقة   -  .دةا محد   ي 

، جندارة الس  إ ،لة )مثل المختارر من قبل الجهات المخو  حر  هي الوثيقة التي ت   هادة:الش   -

 .ة  مدني   غيرها( لواقعة أحوال  و

تسجيله  ة، ولم يتم  وري  ة الس  لين في القيود المدني  المكتوم: من كان والده أو والداه مسج   -

 للتسجيل.دة ة المحد  ضمن المد  

قابة على شراف والر  تمارس اإل ة  رسمي   ة في المحافظة: هيئة  ؤون المدني  ة الش  مديري   -

 في نطاق المحافظة الواحدة.  جل المدني  أمانات الس  

ابعة عشر من عمره أن الر   كور واإلناث أتم  من الذ   سوري   عربي   مواطن   ن على كل  يتعي   -

المذكورة تحت طائلة  ن  من إتمامه الس   واحدة   خالل سنة   ة  شخصي   يحصل على بطاقة  

 ة.المسؤولي  

لزم جميع المواطنين والمواطنات بتسجيل جميع الواقعات التي تطرأ على حالتهم/ن ي   -

 ة.المدني  

ة اإلثبات ة بقو  ة أو اإللكتروني  ت الورقي  جال  نة في الس  ة المدو  تتمتع القيود المدني   -

 ة.القانوني  

للمواطن من البيانات اآلتية: اسمه ونسبته واسم والده ووالدته  ن القيد المدني  يتكو   -

وتاريخ تسجيله ومكان  ،ورقم قيده ومكان وتاريخ والدته ووضعه العائلي ودينه ومحل  

ورة الص   لكتروني  بشكله اإل ، ويضاف للقيد المدني  ورقمه األسري   ،إقامته ورقمه الوطني  

 ة.خصي  عند حصوله على البطاقة الش  ة للمواطن ة والبصمات العشري  خصي  الش  

هادة بليغ عنها، وتقديم الش  ة يجب الت  حوال المدني  قعات األامن و واقعة   عند حدوث أي  

، أو عن خص الذي حدثت له الواقعة مباشرةا المثبتة لحدوثها مع وثائقها إلى أمانة قيد الش  

اقعة لديها وإحالتها فوراا إلى ى هذه األمانة تدوين هذه الوطريق أمانة مكان حدوثها، وتتول  

 ذلك خالل ثالثين يوماا من حدوثها إذا وقعت داخل القطر، أمانة قيده لتسجيلها، على أن يتم  

ة وتأخر ة القانوني  هادة ضمن المد  مت الش  وإذا قد   .وتسعين يوماا إذا وقعت خارج القطر

، كما يجب فيما بعد دون غرامة  ل سج  حقيق أو غيره فإنها ت  تسجيلها بسبب المطابقة أو الت  

بالواقعة فور تسجيلها وتدوينها في  اا إعطاء أصحاب العالقة بيان جل المدني  على أمين الس  

ة ة القانوني  ل شهادات الوالدة أو الوفاة إذا قدمت بعد انقضاء المد  ة، وتسج  البطاقة األسري  

  .المختص جل المدني  مين الس  لدى أ إداري   على حدوثها بناءا على محضر   وقبل مرور سنة  

على حدوثها، وقبل بلوغ أصحابها تمام  بليغ عنها بعد انقضاء سنة  الت   أما الوالدات التي يتم  

على  تسجيلها بناءا  فيتم   على حدوثها، من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة   ةامنة عشر الث  

 من عمرهم إال بناءا  ةالثامنة عشر ل الوالدات بعد بلوغ أصحابها تمام رطة، وال تسج  ش  الضبط 

ل ال تسج  كما  .محافظة   من المحافظ في مركز كل   ف بقرار  تؤل   فرعية   يصدر عن لجنة   على قرار  

 ة إال بناءا ل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسي  والدات المواليد غير المسج  

 ة.اخلي  وزير الد   من ف بقرار  تؤل   ة  مركزي   يصدر عن لجنة   على قرار  

بليغ عن واقعات الوالدة على الوالد والوالدة أو أقرباء المولود البالغين، إضافة يقع واجب الت  

لزم هذه جون والمحاجر، وت  ة والس  ة والخاص  ة كالمشافي العام  سات المعني  إلى مديري المؤس  
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من زواج غير  لتدوين هذه الواقعة، وفي حال ولد مولود   ة  خاص   ت  سات بمسك سجال  المؤس  

.ال يجوز تسجيله إال بعد تسجيل الز   ل  مسج    واج أصوالا

بين مواطنين أو بين مواطن وآخر  جل المدني  في الس   أو طالق   ال يجوز تسجيل واقعة زواج  

افذة نين واألنظمة الن  طبقاا للقوا ة  مختص   إجراء هذه الواقعة لدى جهة   إال إذا تم   غير سوري  

، و يجب على جل المدني  ال في الس  الق قانونيين ما لم يسج  واج والط  أن، وال يعتبر الز  بهذا الش  

إلى أمين  سمي  رسل بالبريد الر  الق أن ت  واج أو حكمت بالط  ة التي عقدت الز  لطات المختص  الس  

من وثائق  الحكم  ثالث نسخ   فيه العقد، أو صدر فيه في المكان الذي تم   جل المدني  الس  

ة، وذلك تحت طائلة رجة القطعي  بعد اكتسابه الد   الق أو الحكم القضائي  واج أو الط  الز  

جل الق في الس  واج أو الط  تدوين هذا الز   المختص   جل المدني  العقوبة، وعلى أمين الس  

من  واج إال بترخيص  ل هذا الز  ال يسج   من أجنبي   سوري   ، وعند تسجيل زواج مواطن  المدني  

  ة.اخلي  وزارة الد  

بليغ عن واقعة الوفاة ومتابعة إجراءات تسجيلها على أصول المتوفى أو يعود واجب الت  

)مجلس الشعب السوري، قانون  .وج أو أقربائه البالغين الذين حضروا الوفاةفروعه أو الز  

  (٢٠٠٧االحول المدنية، 

  :وآليات اكتسابها وري  الملكية في القانون الس   -ثالثأ

عتبر ستور الذي ي  ق لها في الد  نه تطر  إ. حيث هتماماا كبيراا اللملكية  وري  أولى المشرع الس  

والخامسة  ةابعة عشر تين الر  ة، حيث ورد في الماد  وري  ولة الس  في الد   ة  قانوني   أعلى وثيقة  

 ة  عام   إلى ملكيات  مها ، والتي قس  أنواع الملكيات في سورية وري  ستور الس  من الد   ةعشر 

ة حيث ذكرت الماد   ،ةة الملكيات العام  ة الخامسة عشرة ماهي  . شرحت الماد  ة  خاص   وملكيات  

ما يصفه القانون  رق والكباري وكل  ة مثل الط  ن من المنشآت العام  ة تتكو  الملكيات العام   بأن  

ة الخامسة ستور في الماد  ة فقد منحها الد  ة الملكيات الخاص  ي  كذلك وألهم  . ة  عام   ه ملكية  بأن  

م هذه الحصانة (، لكنه نظ  ة مصانةا ة وفردي  ة من جماعي  حيث ورد )الملكية الخاص   ،عشرة حصانةا 

 وري  الس   ورست. لقد حظر الد  (٢٠١٢)الدستور السوري،  م هذه الملكيةة تنظ  بقوانين خاص  

إال من أجل  ة تماماا ومنع مصادرة األمالك الخاص   ،فقرة أ( -1-15ة )ماد   ة تماماا المصادرة العام  

ة يفرض ( من نفس الماد  2ب( وفي الفقرة )-1-15ة )ماد   عادل   ومقابل تعويض   ،فع العام  الن  

  (٢٠١٢)الدستور السوري،  .للقيمة الحقيقية للملكية عويض معادالا ستور أن يكون الت  الد  

، حيث 1949ادر عام الص   وري  الس   مه القانون المدني  أما اكتساب الملكية للعقارات فقد نظ  

حصرت طريقة اكتساب وة. ة العقاري  ني  طرق اكتساب الحقوق العي   (825)ة دت الماد  حد  

إلى  ، ق.م(. إضافةا 1-825) العقاري  جل سجيل في الس  ة وانتقالها بالت  الملكيات العقاري  

االلتصاق أحد أسباب اكتساب الملكية  اعتبر القانون المدني   ،جل العقاري  سجيل في الس  الت  

زين أحدهما عن حاد شيئين متمي  اندماج أو ات  ". وااللتصاق قانوناا هو(القانون المدني   ،825-2)

، ١٩٥٢)السنهوري،  "ندماج.بينهما على هذا اال فاق  اآلخر ومملوكين لمالكين مختلفين دون ات  

، أو عبر انتزاع ت بأن اكتساب الملكية إرثاا ة نفسها أقر  الثة من الماد  لكن الفقرة الث   (٢٥٧صفحة 

( نتزاع أو الحكم القضائي  من تاريخ الواقعة )الوفاة أو اال يعتبر سار   قضائي   الملكية أو بحكم  

-825) جل العقاري  سجيل في الس  ملك تبدأ من تاريخ الت  بينما آثار الت   ،سجيلليس من تاريخ الت  

 (. القانون المدني  ، 3
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 مييز بين اكتساب الملكية وبين آثار اكتساب الملكية. ة الت  ي  تبدو أهم   ؛ما تقد  مم  

ولى أالذي من  جل العقاري  أنشأ الس   ؛المالكين والغيرولضمان حقوق  وري  الس  المشرع  إن  

 جل العقاري  قانون الس   الحقوق الواردة عليها. بل إن   ة وكل  ه تسجيل الملكيات العقاري  مهام  

 -حتماا -ة غير المنقولة )العقارات( يجب ني  الحقوق العي   اعتبر أن   1926ادر عام الص   189-188رقم 

 استخدام المشرع كلمةا  ( إن  جل العقاري  قانون الس  ، 9ة )ماد   ي  جل العقار ل في الس  أن تسج  

 سجيل. إضافةا ة صيغة الت  صرفات العقاري  الحقوق والت   كساب كل  إته في ي  )يجب( تعكس جد  

ة أو الحجوزات للحدود العقاري   أو تعديل   تحوير   المشرع على تسجيل أي   إلى الملكية، أصر  

سجيل (. حيث أن عدم الت  9ة)ماد   جل العقاري  العقار في الس  عاوى على صحيفة وإشارات الد  

اسعة من ة الت  الماد   جاه الغير كما جاء في نص  ات   أصالا  عتبر موجودةا تعني أن الملكية ال ت  

( حرمان جداا كبير   إن عدم تسجيل الملكية يعني )إلى حد   ؛باختصار  ، وجل العقاري  قانون الس  

 مالكيها منها.  
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في  )الجندر( وع الجتماعي  ساس الن  أالقائم على  مييزالت  اني: الث   الفصل

  :وري  القانون الس  

من استعراض  البد  ة وري  بالقوانين الس  ة وري  ة الس  ألمر اض له مييز الذي تتعر  جل معرفة الت  أمن 

لةا متمث   نسانة لحقوق اإلولي  رعة الد  ت عليه الش  مييز ومبدأ المساواة التي نص  مفهوم الت  

ة ة والمدني  ياسي  ين بالحقوق الس  وليين الخاص  نسان والعهدين الد  لحقوق اإل عالن العالمي  اإلب

األرضية التي انبثقت منها جميع العهود  د  عتي توال ،ةقافي  ة والث  ة واالجتماعي  واالقتصادي  

من الحقوق  ضمت مجموعةا والتي  ،ة بحقوق اإلنسانوالمواثيق واإلعالنات الالحقة والخاص  

ن ة الحد األدنى من االحتياجات الالزمة للحفاظ على الكرامة اإلنساني   التي تعد   لكي تمك 

 ة  كوني   ضمانات    عنوهي عبارة   .بكرامة   من العيشفي هذا العالم  واجميع البشر أينما وجد

الحرية منها الكرامة و ةا وتحمي مبادئ عام   ،ةمن كينونة اإلنسان وفطرته األساسي   نابعة  

سبة لعموم من االحتياجات والمطالب التي يلزم توافرها بالن   ها مجموعة  المساواة، كما إن  

 بينهم العتبارات الجنس أو العقيدة أو األصل الوطني   دون تمييز   مجتمع   األشخاص وفي أي  

 آخر. اعتبار   أو ألي  

بتمتعهم بالكرامة األصيلة ة منها على اإلقرار ألفراد األسرة البشري   دت ديباجة كل  إذ أك  

على واجب احترام  دةا ها وفقراتها مؤك  ، كما جاءت مواد  وبالحقوق المتساوية دون تمييز  

 مييز بين األفراد المتمتعين بالحقوق المنصوص عنها.هذا المبدأ وعدم الت  

 :الخاصين مييز الواردة في اإلعالن والعهدينمبدأ المساواة وعدم الت   أول:

 ن...(،يمتساو اا اس أحرار )يولد جميع الن   لحقوق اإلنسان العالمي   عالنمن اإل ة األولىلماد  ت اص  ن

متع بالحقوق والواجبات المذكورة في الت   حق   إنسان   لكل   أن دت علىأك  منه  انيةة الث  والماد  

ت نص  وة منها االسترقاق واالستعباد، ابعة الر  كما حضرت الماد   ...(،هذا اإلعالن دون تمييز  

 وامرأة   رجل   كل   على حق  امنة ة الث  ت الماد  ، كما نص  ابعة على المساواة أمام القانونة الس  الماد  

 (،16)المادة  ومتساوية   متكافئة   ة  زوجي   ووجب أن يتمتعوا بحقوق   في تكوين أسرة  

للتوقيع ة الذي اعتمد وعرض ياسي  ة والس  بالحقوق المدني   الخاص   ولي  العهد الد   دكما أك  

خ ( المؤر  21-ألف )د 2200حدة ة لألمم المت  صديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العام  والت  

ولة على واجب الد   مييز، فقد نص  ، على مبدأ المساواة وعدم الت  1966كانون/ديسمبر 16في 

 ييز  تم متع بتلك الحقوق دون أي  أن تحترم الحقوق المعترف بها لألفراد، وأن تكفل لهم الت  

ين أو الد   أو االجتماعي   روة أو األصل القومي  أو الث   ياسي  االنتماء الس   ون أو العرق أوبسبب الل  

عة على هذا العهد بأن تكفل تمتع ول الموق  ( كما تتعهد الد  1فقرة  2ة أو غير ذلك )الماد  

( 2الفقرة  2ة )الماد   تنص  ، إذ واءجل والمرأة بالحقوق المنصوص عنها بهذا العهد على الس  الر  

ة الذي قافي  ة والث  ة واالجتماعي  بالحقوق االقتصادي   الخاص   ولي  ( من  العهد الد  3ة و)الماد  

 2200حدة ة لألمم المت  صديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العام  اعتمد وعرض للتوقيع والت  

رف أن تكفل تمتع ولة الط  د  على واجب ال1966كانون األول/ديسمبر  16خ في ( المؤر  21-ألف )د

 مييز سواءا من أنواع الت   نوع   جميع مواطنيها )رجل أو امرأة( بالحقوق الواردة فيه دون أي  

 روة أو غير ذلك.أو الث   ياسي  أو الس   ين أو االنتماء القومي  ون أو الد  بسبب الل  
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 :ة )سيداو(فاقي  وفق ات   جابي  يمييز اإل، والت  مييزالت   -ثانياا 

 المنظومة في ا  ثوري اا حدث )سيداو( تعد   المرأة ضد   مييزالت   أشكال جميع على القضاءة فاقي  ات  

وفي  ،عام   الحقوق بشكل  في مفهوم  جذرياا  اا ألنها أحدثت تغيير ، نساناإل لحقوق ةولي  الد  

من أجل  وشاق   طويل   وحقوقي   نسوي   وقد جاءت ثمرة كفاح   .خاص   حقوق المرأة بشكل  

لم الذي وقع عليها ظر إلى الظ  من خالل اإلقرار بضرورة الن   ،حصول المرأة على كامل حقوقها

 ومعالجة ذلك. عديدة   طوال قرون  

غم من نه وبالر  إ ؛اشطاتوالن   اشطونالن   ضاا أي، وونولي  الد   عاتوالمشر   عونالمشر   وهو ما لحظه

نسان )اإلعالن والعهدين( ال زالت ة لحقوق اإلولي  رعة الد  على إقرار الش   طويلة   ة  زمني   ة  مرور مد  

هذا المفهوم ليشمل عملوا على توسيع  مييز لذلكالمرأة تعاني من العديد من صنوف الت  

على أساس  نااللذان يتم    ،قييد(مباشر )كالت  الفرقة واالستبعاد( غير الت   مييز المباشر )وهوالت  

ويكون من  ،آخر ميدان   ة أو أي  ة واالجتماعي  ة واالقتصادي  سي  ياة الميادين الس  الجنس في كاف  

دت على ضرورة وأك   ،(1ة من حقوقها )الماد   يل من تمتع المرأة وممارستها لحق  شأنهما الن  

 ة المواد  ة وإلغاء كاف  ساتير والقوانين الوطني  جل والمرأة في الد  دماج مبدأ المساواة بين الر  إ

لحماية حقوق  ة  وغير تشريعي   ة  خاذ تدابير تشريعي  وات   ،المرأة ز ضد  يميت  الة التي تحمل القانوني  

م ول األطراف تدابير مناسبة لضمان تقد  خذ الد  وأن تت   ،هامييز ضد  ة مظاهر الت  المرأة وحضر كاف  

 أي   نهأب المرأة: مييز ضد  مصطلح الت  ة فاقي  ة األولى من االت  فت الماد  فقد عر   ،المرأة وتطورها

يل من ويكون من آثاره أو أغراضه الن   ،على أساس الجنس يتم   أو تمييز   أو استبعاد   تفرقة  

ة في ات األساسي  ي  بحقوق المرأة والحر   ،جل والمرأةعلى أساس تساوي الر   ،االعتراف للمرأة

أو إبطال ، آخر ميدان   وأي  ة ة والمدني  قافي  ة والث  ة واالجتماعي  ة االقتصادي  ياسي  الميادين الس  

 ة.وجي  ظر عن حالتها الز  االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض الن  

(CEDAW ،1979) 

ة تمؤق  الة وخاص  الدابير ت  مجموعة ال بأنه :يجابي  مييز اإلالمقصود بالت  ابعة ة الر  ووضحت الماد  

جل ة بين الر  عجيل بالمساواة الفعلي  الت   للقيام بها من أجلول األطراف الد   ب علىالتي يتوج  

أو  له اإلبقاء على معايير غير متكافئة   حال كنتيجة   ولكنه يجب أال يستتبع بأي   ،والمرأة

في الفرص  ؤكافدابير عندما تكون أهداف الت  الت   هكما يجب وقف العمل بهذ ،منفصلة  

  (CEDAW ،1979) قت.والمعاملة قد تحق  

ألنها  وذلك تمييزاا  ة ال يمكن أن تكونفاقي  ت عليها االت  التي نص   مييز اإليجابي  تدابير الت  أن  أي  

روف ر جميع الظ  وهو توف   ؛نهى العمل بها فور زوال سبب وجودهاويجب أن ي   ،تةا مؤق   أوالا 

ة لحقوق ولي  رعة الد  وفق الش   ولة عليها واجب  الد   ألن   وثانياا  ،لتحقق تكافؤ الفرص والمساواة

 وليس فقط في الفرص وحيث أن   ،تيجةاإلنسان وهو تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الن  

تسهم في زوال هذا  من إجراءات   البد  و ر  متجذ   بطريركي   عن إرث   ناتج   ذكوري   مجتمعنا مجتمع  

 جل والمرأة.لجندر المبنية على العدل والمساواة الحقيقية بين الر  المفهوم وإرساء ثقافة ا

  (١٠-٨، الصفحات ٢٠٠٤)الدولي، 

ول الد   أن  المرأة، و مييز ضد  جميع أشكال الت   ة على شجبفاقي  انية من االت  ة الث  ت الماد  كما نص  

 ، سياسةا الوسائل المناسبة ودون إبطاء   أن تنتهج، بكل   فقت علىالمعاهدة ات  األطراف في 

إدماج مبدأ المساواة بين د من أجل ذلك بوتتعه  المرأة،  مييز ضد  تستهدف القضاء على الت  

تشريعاتها المناسبة األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ  وة أجل والمرأة في دساتيرها الوطني  الر  

شريع وغيره من لهذا المبدأ من خالل الت   حقيق العملي  ى اآلن، وكفالة الت  قد أدمج فيها حت  

، بما في ذلك ما ة  وغير تشريعي   ة  تشريعي   دابير المناسبةالت  خاذ ات  د بوتعه  الوسائل المناسبة، 

ةجزاإجراءات يناسب من   المرأة. ضد   تمييز   ظر كل  ، لحئي 
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 املز على إالمرأة  مييز ضد  ة القضاء على جميع أشكال الت  فاقي  الثة من ات  ة الث  الماد  ت ونص  

ة ة واالجتماعي  ياسي  ما الميادين الس  خذ في جميع الميادين، والسي  ول األطراف بأن تت  الد  

منها، لكفالة تطور  شريعي  ذلك الت  دابير المناسبة، بما في الت   ة، كل  قافي  ة والث  واالقتصادي  

ة ات األساسي  ي  مها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحر  المرأة وتقد  

 جل.متع بها على أساس المساواة مع الر  والت  

تمنح المرأة بأن  ،جل أمام القانونمع الر   فقد كفلت تحقيق مساواة المرأة (15) ةوأما الماد  

وأن  ،برام العقود وإدارة الممتلكاتإها جل ويكون من حق  ة الر  ة مماثلة ألهلي  قانوني  ة األهلي  

بعة أمام المحاكم جل في جميع اإلجراءات المت  تلقى معاملة مساوية للتي يتلقاها الر  

يراد بها  ة  خاص   صكوك   أو أي   عقود   ة بإلغاء أو إبطال أي  الماد   ية. وتقضوالهيئات القضائي  

ة ي  ق بحر  جل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعل  ة للمرأة بينما يمنح الر  ة القانوني  ألهلي  تقييد ا

  (CEDAW ،1979) نقل واختيار المسكن واإلقامة.الت  

ق المرأة فيما يتعل   مييز ضد  ول األطراف بالقضاء على الت  من المعاهدة الد   16ة الماد   وألزمت 

واج على الممنوح للرجل في عقد الز   بمنح المرأة نفس الحق   قضتو ،ةوالحياة األسري  واج بالز  

للمرأة نفس الحقوق  16 ةالماد   وتقر   ،وجفي اختيار الز   الكامل والحق   أساس الرضا الحر  

ونفس الحقوق التي  ،ونفس الحقوق والواجبات كوالدة ،واج وفسخهات أثناء الز  والمسؤولي  

 نجاب طفل  إبالمسؤولية عدد أطفالها والفترة الفاصلة بين  وبشعور   ة  ي  ر بحر  تتيح لها أن تقر  

ثقيف والوسائل الالزمة لتمكينها من ممارسة هذه وفي الحصول على المعلومات والت   ،وآخر

جة بما في ذلك وة للزوج والز  خصي  ة نفسها للمرأة نفس الحقوق الش  وتكفل الماد   ،الحقوق

ول األطراف ق بالملكية كما توافق الد  فيما يتعل   ،سم األسرة والمهنة والوظيفةااختيار 

خاذ وعلى ات   قانوني   أثر   فل أو زواجه أي   يكون لخطوبة الط  ة على أال  بموجب تلك الماد  

واج في أدنى للزواج  ولجعل تسجيل الز   شريع لتحديد سن  رورية بما فيها الت  جراءات الض  اإل

 .  اا لزامي  إ أمراا  سمي  جل الر  الس  

 

 :  ة سيداو: فاقي  ظات على ات  حف  سورية والت  ثالثاا

أو  على بعض المواد   ظات  ، مع إبراز تحف  2003آذار 28صادقت سورية على المعاهدة بتاريخ 

ول بتضمين لزم الد  التي ت   كاملةا  /2/ة فقد تحفظت سورية على الماد  ، ةفاقي  البنود في االت  

جراءات دابير واإلالت   ول كل  خذ الد  وأن تت   ،جل والمرأةللمساواة بين الر   كامالا  دساتيرها احتراماا 

ة فاقي  انية من االت  ة الث  إلى ذلك، ألزمت الماد   جل والمرأة. إضافةا لتجسيد المساواة بين الر  

 ول االمتناع عن ممارسة أي  على الد   وأن   ،المرأة ة ضد  مييزي  شريعات الت  الت   ول بإلغاء كل  الد  

( 230المرسوم رقم ) وري  ظام الس  أصدر الن   2017المرأة. لكن في عام  ضد   ن تمييزاا يتضم   سلوك  

ريعة  تخالف أحكام الش  ة على أال  فاقي  انية من االت  ة الث  حفظ عن الماد  على إلغاء الت   الذي ينص  

حفظ من لرفع الت   إفراغ  تام  ة هو ريعة اإلسالمي  االشتراط بعدم مخالفة الش   ة. هذااإلسالمي  

 ،وري  ستور الس  شريع في الد  الث من مصادر الت  ة هي المصدر الث  ريعة اإلسالمي  الش   محتواه ألن  

ة خصي  ة في قانون األحوال الش  مييزي  صوص الت  ة وجميع الن  خصي  واألول في األحوال الش  

 ة.  ريعة اإلسالمي  من الش   ةا مستمد  

قة بمنح األطفال جنسية انية المتعل  الفقرة الث   /9ة /ظت سورية على الماد  كذلك تحف  

البند األول  /16ة /كن، والماد  نقل والس  ة الت  ي  قة بحر  ابعة المتعل  الفقرة الر   /15ة /والدتهم، والماد  

واج وعند الحقوق والمسؤوليات أثناء الز  قة بالمساواة في ز( المتعل  ) ،(و) ،(د) ،(الفقرات )ج

اني حول األثر البند الث   /16ة /بني، والماد  فقة والت  سب والن  الوالية والن   فسخه فيما يخص  

ة كما جاء ريعة اإلسالمي  فل أو زواجه وذلك لتعارضها مع أحكام الش  لخطوبة الط   القانوني  
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ول في حكيم بين الد  قة بالت  األولى المتعل  الفقرة  /29ة /المرسوم، وكذلك على الماد   في نص  

 .(OHCHR ،2005) بينها حال حصول نزاع  

 ظ  يكونتحف   ت أنه ال يجوز إبداء أي  ة سيداو أقر  فاقي  من ات   28ة من اإلشارة إلى أن الماد   بد   وال

ظات الواردة، حف  ستناد إلى الت  . وعليه يمكن وباال(CEDAW ،1979) ةفاقي  لموضوع االت   منافياا 

ن في نوايا المشرع الس  مالحظة الت   ة فاقي  حفظات الواردة على ات  الت   ، إذ أن  وري  ناقض البيِّ

ة الواضحة التي ستوري  صوص الد  غم من الن  سيداو تفرغ المعاهدة من مضمونها. كما أنه وبالر  

 أن القوانين ين إال  الجنس أو العرق أو الد   أساس على قائم   أو قانوني   تشريعي   تمييز   تمنع أي  

 ة. مييزي  خمة بالقوانين الت  ة مت  وري  الس  

ة باألحوال الخاص   وري  ة في القانون الس  مييزي  طرق للقوانين الت  الت   في الفقرة الالحقة سيتم  

 وري  ستور الس  ة سيداو والد  فاقي  ات   مواد  على  بناءا  اا نقدي   ة وبالملكية وتحليلها تحليالا خصي  الش  

 كر. آنفة الذ  

 :وري  الس   ةخصي  ألحوال الش  ا قانونحكام أمييز في أوجه الت   -رابعاا 

ه ألن   ،أثير على حال المرأة في المجتمعبالت   كبيرة   ة  ي  ة له أهم  خصي  حوال الش  قانون األ إن  

حوال قانون األ مواد  أن إذ  ،فرادهأة بين خصي  القانون الموكل له تنظيم العالقات الش  

سة أدنى من مكانة الرجل ضمن المؤس   المرأة وتضعها في مكانة   ضد   تمييزاا  تحمل ةخصي  الش  

ة التي وال تتناسب مع المكانة االجتماعي   ،للمرأة تحمل تحقيراا  ة بل إن بعض المواد  وجي  الز  

جل وتعطي الر   ،ةوجي  في الحياة الز  وتتناقض مع مفهوم المشاركة  ،وصلت إليها اليوم

ائدة والذي قافة الس  للتعبير المتعارف عليه في الث   ة كترجمة  وجي  سة الز  داخل المؤس   سلطةا 

، ٢٠١٤)الرحبي،  .دسي  والت   األسرة الذي  يحمل  معنى االمتالك جل لقب رب  يطلق على الر  

  (١٧٦ صفحة

 ز هي:يميأوجه الت   مهأ

رقم  ةخصي  قانون األحوال الش  أعطى  ولية المال(: –فس الولية على أولدها )ولية الن   -

دارة شؤون أوالده القصر، إجل دون المرأة سلطة الوالية الكاملة على الر   1953لعام  59

وجيه عليم والت  طبيب والت  أديب والت  ة، والتي تشمل الت  ة منها أو المالي  خصي  الش   سواءا 

 ه، كما منح(١٩٥٣)قانون االحوال الشخصية،  زويج، وسائر أمور العناية بشخص القاصرالت  

 عاماا  18ة ة القانوني  األهلي   ى ولو بلغن سن  وحت   ،مات عليهساء المحر  سلطة إجبار جميع الن  

ولم ، وتعديالته 1949\5\18ادر بتاريخ الص   وري  الس   من القانون المدني   46ة وفق الماد  

ح هذه إذ توض   .(١٩٥٣)قانون االحوال الشخصية،  يتجاوزن األربعين على اإلقامة في منزله

الوالية على  متع بحق  على الت   ها غير قادرة  ة كيف ينظر القانون للمرأة بأن  القانوني   المواد  

القانون  ها، حيث أن  لوصايته ورقابته مهما بلغ سن   جل، وبحاجة دائماا بالر   أوالدها أسوةا 

جل على أسرته ة على مفهوم القوامة، وتكريس سلطة الر  ه القانوني  مواد   يستند في كل  

ها ة شؤون حياتتابع له في كاف   قانوني   وتبقى المرأة بمركز   ،مبصفته المعيل والمتحك  

ولى من ة األالمرأة )بحسب الماد   بحق   اا وتقييد اا واستبعاد ذلك تفريقاا  وحياة أوالدها، يعد  

ة، والتي فاقي  من االت   16ة )و( من الماد   ،الفقرات )ج(، )د(، )ه( صريح   سيداو(، ويخالف بشكل  

المرأة،  ضد   مييزدابير المناسبة للقضاء على الت  خاذ جميع الت  ول األطراف ات  أوجبت على الد  

واج جل في الحقوق والمسؤوليات أثناء الز  وتحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الر  

جل والمرأة ذات قة بأطفالهما، وأن تمنح الر  وبوصفهما أبوين، وفي جميع األمور المتعل  

 وامة والوصاية على أطفالهما.  ق بالوالية والق  الحقوق والمسؤوليات فيما يتعل  
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 عليه القانون يجعل المرأة تابعةا  فقة وفق ما نص  مفهوم المهر والن   إن  فقة: والن  المهر  -

جل والمرأة تقوم على تقاسم بين الر   مشتركة   بناء عالقة  لوليس  ،للرجل اا اقتصادي  

وبالمقابل  ،المسؤوليات وااللتزامات والمساواة بينهم في ذلك فهو الملزم بدفع المهر

تها ي  من حر   نازل عن جزء  المهر هو مقابل الت   ة، وكأن  وجي  بيت الز   يجب عليها االلتزام في

ة فقة على زوجته )الماد  بالن   وج  ملزم  الز   (، كما أن  66 -53ة وج لها )الماد  وثمن احتباس الز  

 حكم بخيارات زوجته  دون ضمانات  بالت   جل الحق  وهو ما يعطي الر  ( وعلى أوالده، 71

 1953لعام  59فالمهر في القانون رقم " حياتها، المرأة في االختيار بكل   تحفظ حق   ة  قانوني  

 جذوره إلى مرحلة ما قبل اإلسالم بمواد   جل للمرأة الذي تمتد  لر  ايترجم مفهوم امتالك 

 جل يمتلك المرأة امتالكاا ة، فالر  اريخي  ة من تلك الفترة الت  تستخدم تعابير مستمد   ة  قانوني  

 (١٧١، صفحة ٢٠١٤)الرحبي، . "جرها( بالمهر الذي يدفعه)أي يستأ تاا مؤق  

جل والمرأة في يجعل من الر   59لما جاء في القانون رقم  فقة وفقاا مفهوم المهر والن   إن  

 نتيجةا  اا للرجل اقتصادي   وجة تابعةا ، ويجعل من الز  وغير متساوية   مختلفة   ة  مراكز قانوني  

ويخالف مبدأ ، جل بالحق  ترك لدرجة وعي الر  بغير ذلك أو ت   لنساء   لعدم وجود ضمانات  

ة ة واالجتماعي  بالحقوق االقتصادي   الخاص   ولي  عليه العهد الد   المساواة الذي نص  

خذ جميع تت   طراف بأنول األة سيداو التي ألزمت الد  فاقي  من ات   13ة والماد   ،ةقافي  والث  

ة المرأة في المجاالت األخرى للحياة االقتصادي   مييز ضد  دابير المناسبة للقضاء على الت  الت  

 ة.واالجتماعي  

الق بزوجته بإرادته المنفردة جل إيقاع الط  يملك الر   59بموجب القانون رقم واج: انحالل الز   -

في إرجاعها إلى عصمته  ه الحق  ل (، كما أن  85ة في ذلك )الماد   رأي   دون أن يكون لها أي  

في ذلك يمكن لها  فاا (، وفي حال كان متعس  118ة عدتها )الماد   متى أراد طالما لم تمض  

بل  (، أما المرأة المتزوجة فليس لها هذا الحق  117ة عويض )الماد  جوع للقاضي بطلب الت  الر  

 -105: عليها القانون في )المواد   نص   دة  محد   فريق من القاضي ألسباب  لها فقط طلب الت  

109- 110- 111- 112.) 

 وتمييز   جحاف  إجل والمرأة، وفيه من الر   ة لكل  في المراكز القانوني   في هذا عدم مساواة   -

 غايات أي   المرأة، ويجافي العدالة التي هي من أهم   في القانون بحق   وعدم مساواة  

 اا واج مادي  ر األكبر من انحالل عقد الز  هي المتضر   المرأة تكون غالباا  ما أن  سي  هدافه، أو قانون  

تبعيتها الكاملة للزوج  ؛هاعن الكثير من األسباب وأهم   وذلك ناتج   ،اا واجتماعي   اا ي  ونفس

 على حق   117ة ت الماد  وذلك بإقرار القانون ذاته حيث نص   ،اا واقتصادي   اا واجتماعي   اا قانوني  

 . معقول   عويض في حال طلقها زوجها بإرادته المنفردة ودونما سبب  لت  المرأة بطلب ا

 بحق   اا قانوني   تمييزاا  واج تعد  قة بآثار انحالل عقد الز  ة المتعل  القانوني   المواد   إن   :يمكن القول -

ة لحقوق ولي  رعة الد  لمخالفتها مبدأ المساواة في القانون المنصوص عنه في الش   ؛المرأة

 تفقة التي ات  فاقي  من االت   16ة ة الفقرة )ج( من الماد  وخاص   ،معاهدة سيداو نسان وفياإل

اتجة عن فسخ ول األطراف بموجبها على منح المرأة ذات الحقوق الممنوحة للرجل والن  الد  

 واج. عقد الز  

حوال في قانون األواج: الولية على في عقد الز   -وج تها في اختيار الز  ي  تقييد حر   -

ى بعد إتمامها ة المطلقة  في تزويج نفسها حت  ي  ال تملك المرأة الحر   59ة  رقم خصي  الش  

ة على بطالن زواج خصي  من قانون األحول الش   48ة ت الماد  امنة عشرة، حيث نص  الث   سن  

ين أو حايل عليه من خالل تغيير الد  الت   والتي يتم   جل غير المسلم،المرأة المسلمة من الر  

مهما كان  امرأة   واج من أي  له الز   جل يحق  بينما الر  ة، وري  خارج األراضي الس   إتمام المعامالت

ين ويناقض مبدأ المساواة المنصوص عنه على أساس الد   دينها أو مذهبها(، وهذا تمييز  

ها أو بموافقة ولي   ة لحقوق اإلنسان، كما أن نفاذ عقد زواجها مشروط  ولي  رعة الد  في الش  
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واج الز   تمامه سن  إواج بمن يريد بعد ة المطلقة بالز  ي  جل الذي يملك الحر  القاضي بعكس الر  

من القانون(، وإذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة  20ة )الماد   المنصوص عنه قانوناا 

ها طلب فسخ الز  ن كان الز  إف الولي    (، كما أن  27ة واج )الماد  وج كفؤاا لزم العقد وإال فلولي 

على  2019ادر عام عديل الص  الوالية في تزويج أوالدها )وفق الت   المرأة حق  القانون منح 

ق فيها شروط الوالية، وهو العقل انية من القانون( بشرط أن تتحق  الفقرة الث   23ة الماد  

د في القانون وج شرط الكفاءة )التي لم تحد  ق في الز  د واليتها في أن يتحق  وقي   ،والبلوغ

ساء، وأبقى فق عليه يساوي مهر أمثالها من الن  ن يكون المهر المت  أ(، وة  معناها بدق  

من   ذكر   ترتيبها بالوالية على ذلك بعد والية العصب، أي في حال عدم وجود ولي  

القريب إذا كان  في استعملت وقد ة،القو   وليأ الجماعة غةالل   في ت، والعصبةالعصبا

و ليس في أ اا ذا كان ذكر إل فالن عصبة فالن نثى، يقاأو ليس في نسبه إلى قريبه أ اا ذكر 

  (٢٨٨، صفحة ١٩٩٣)كردي،  قيق.خ الش  واأل ،باأل ،بنكاالبن وابن اال ،كورالذ   غير هانسبه ل

أوالدها، وبقي ها بالوالية على تزويج جل بحق  أدنى من الر   وبالتالي بقيت المرأة في مرتبة   -

ة الفقرة )ب( من ت عليه معاهدة سيداو وخاص  وفق ما نص   اا جلي   اا ها واضحمييز بحق  الت  

ة ي  في حر   ول األطراف بالمعاهدة بضمان إعطاء المرأة الحق  والتي ألزمت الد   16ة الماد  

الحقوق والمسؤوليات للزوج  على ذاتالفقرة )د(  تجل ونص  بالر   وج أسوةا اختيار الز  

قة ة، في األمور المتعل  وجي  ظر عن حالتهما الز  وجة بوصفهما أبوين، بغض الن  والز  

 بأطفالهما وفي جميع األحوال.

 ةالماد  ) أخريات   أباح القانون للرجل المتزوج أن يتزوج على امرأته ثالث نساء  وجات: د الز  تعد   -

اهرة في سوريا (، وقد زادت هذه الظ  1953لعام  59ة رقم خصي  من قانون األحوال الش   17

بلغت نسبة "أعدتها وكالة فرانس برس إلى أنه  ح حيث أشارت دراسة  راع المسل  نتيجة الص  

زاع ، نتيجة الن  2010% فقط في العام 5% مقابل  30في سوريا نحو  2015وجات عام د الز  تعد  

 رعي  صرح القاضي الش  وريا، في حين في س منذ أكثر من خمس سنوات   المستمر   امي  الد  

رعية تجاوزت عدداا من المحكمة الش   األول محمود المعراوي لوكالة فرانس برس بأن  

من أجل مواجهة هذه  ثانية   واج من امرأة  وابط التي وضعها القانون للسماح بالز  الض  

كبيراا بين ن  فارق الس   يكون كانت تفرض مثالا أال   ة  قانوني   إلى قيود   ، في إشارة  «األزمة

 (.٢٠١٦)رانيا محفوظ،  مستقل   منزل   زوجة   انية، أو أن يكون لكل  وجة الث  جل والز  الر  

لمبدأ  صريحةا  مخالفةا  يعد   واج من أكثر من امرأة  للرجل بالز   القانوني   إن إعطاء الحق   -

ة لحقوق ولي  رعة الد  المساواة أمام القانون المنصوص عنه في جميع مواثيق وأحكام الش  

ت عليه الفقرة )أ( ما نص   ؛هاحكامها وأهم  أجميع و ة سيداوفاقي  نسان، ويخالف جوهر ات  اإل

للرجل والمرأة  ول بضمان نفس الحق  زام الد  على الت   واضح   ت بشكل  التي نص   16ة من الماد  

أوضح  فريق واالستبعاد الذين يعدانواج، كما أن ذلك يندرج تحت مفهوم الت  في عقد الز  

صوص مييز إلى الن  ما يعزى هذا الت   ، ودائماا سيداو ة األولى منمييز وفق الماد  صور الت  

مييز وهو ما ة التي يختلف على تفسيرها الفقهاء أو تجتزأ بهدف ترسيخ الت  ي  ينالد  

 ينطبق على حاالت اإلرث.

التي طرأت على قانون عديالت األخيرة غم من الت  بالر   ج األطفال )القاصرات(:يزوتماح بالس   -

 واج للذكر واألنثى ببلوغهما سن  ة الز  دت أهلي  قد حد   1953لعام  59ة رقم خصي  األحوال الش  

الذين  القانون لم يمنع زواج األطفال  أن  إال   ،منه 16ة من العمر وفق الماد   ةامنة عشر الث  

بأنه إذا  (1لفقرة )في ات من القانون التي نص   18 ةوفق الماد   ةالخامسة عشر  سن   ابلغو

واج يأذن به القاضي عى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الز  اد  

فت إذ عر   .ةوجي  ومعرفتهما بالحقوق الز   ،تمال جسميهماكن له صدق دعواهما واإذا تبي  

لم  إنسان   بأنه كل   ،فلالط   1989ادرة عام ة حقوق الطفل الص  فاقي  ة األولى من ات  الماد  
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)االمم  شد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.الر   امنة عشرة، ما لم يبلغ سن  يتجاوز الث  

  (1989المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، 

طوة ولما كان األثر الواقع على الفتيات أكبر من ذاك الواقع على الفتية في مجتمع الس   -

ة ة والمهني  عليمي  نهاء مسيرة الفتاة الت  إزويج المبكر يعمل على إذ أنه أي الت   فيه للرجل،

مييز. ثار الفادحة على الفتاة والمجتمع بسبب هذا الت  وهنا تكون اآل ؛في أغلب الحاالت

وفق  تمييزاا  يعد  مبدأ المساواة ول مخالفاا  ، يعد  فإن استمرار العمل في هذه المواد   وعليه

يندرج تحت حيث أنه  ،ولى من معاهدة السيداواأل ةحته الماد  وض  مييز الذي الت   تعريف

التي وانية الفقرة )ج( ة الث  الماد   نص   أيضاا  ويخالف ،ةأجل والمر فريق بين الر  مفهوم الت  

الة للمرأة، ضمان الحماية الفع  دابير لخاذ جميع الوسائل والت  ات  طراف ول األتفرض على الد  

ولة لزم الد  ة التي ت  فاقي  الثة من االت  ة الث  تخالف مضمون الماد  و ،يزي  تمي عمل   من أي  

ر المرأة ة لكفالة تطو  شريعي  دابير الت  ها الت  وأهم   ،دابير المناسبةة الت  خاذ كاف  ورية بات  الس  

 .اا وثقافي   اا وسياسي   اا اقتصادي   اا اجتماعي  

 

 ة خصي  الت الواردة على قانون األحوال الش  يعدتقييم الت  

بعد  ةا ، خاص  من ناحية المبدأ العام   طبيعي   ة هو أمر  وري  ة الس  خصي  تعديل قانون األحوال الش   إن  

على عالقات  كبير   ويلة طرأ تغيير  ة الط  فخالل تلك المد   ،على صدوره مرور أكثر من ستة عقود  

 جراء تعديل  إمن  وبالتالي البد   ،األفراد وحاجاتهم وثقافتهم وسلوكهم وطرائق معيشتهم

 ع في تعديالته التي أدخلها على القانونالمشر   لكن ما يمكن مالحظته أن   غيير.يواكب الت  

نه أبقى على مضمون القانون وروحه إحيث  ،ابع المحافظ للقانونالط  ب ة  وبشد   متمسكاا  بقي

 وتحل   ،والوطء ،ةوالمتع ،كاحكالن  ؛ )ل فقط باأللفاظ والمصطلحات التي كانت مثار انتقاد  د  وع  

كل وبقي عديالت طالت الش  ن أكثر الت  أأي  اها بتعابير أكثر حداثة  ي  إ مستبدالا  (وغيرها ،له

في مسائل الوالية وامة هو األساس مفهوم الق   االستناد إلى بقيو ،المضمون على حاله

على المساواة  صريح   على إناثها، وغياب تنصيص   والوصاية التي تمنح لذكور العائلة تفوقاا 

سة راكة وتقاسم المسؤوليات والواجبات، ويجعل من مؤس  وجين والش  في الحقوق بين الز  

 .بامتياز   ةا ذكوري   سةا واج مؤس  الز  

ساء بقدر ما كان يبحث في ، ال يالمس حقوق الن  تجميلي   عديالت بطابعا الت  سمت ات  كما 

ة لحقوق ولي  رعة الد  من غير االعتداد بالش  لالستناد إليها،  ة األكثر يسراا المذاهب اإلسالمي  

 التيعديالت من الت   ات المنبثقة عنها، وهو ما ظهر واضحاا في العديدفاقي  اإلنسان واالت  

؛ المرأة. مييز ضد  من الت   جاءت بمزيد    ،ة المرأةي  لحر   أكثر تقييداا  بتعديل   73ة جاءت الماد   فمثالا

عنه قبل  ة لم يكن منصوصاا وجي  فقة الز  ها بالن  إسقاط حق  ي إلى يؤد   اا إضافي اا حين أضافت سبب

يحول  ،شرعي   ة دون عذر  وجي  وهو إذا امتنعت عن اإلقامة مع زوجها في مسكن الز   ،عديلالت  

بعد  137ة ن الماد  أكما . هابحق   واضحاا  وتمييزاا  ،لتبعيتها لزوجها اا دون استقالل المرأة وتعزيز 

ن تتمتع به المرأة دون أعلى شرط يجب  ص  وهو الن   ،المرأة ضد   واضحاا  تمييزاا  تضمنتعديل الت  

رت المحكمة خالف ذلك عن المحضون إال إذا قد   أجنبي   من زوج   جل وهو أن تكون خاليةا الر  

 ة مثالا مثل الجد   للمحضون اا ليست أم   الحاضنة ذا كانتإوتسقط حضانتها ، لمصلحة المحضون

قبل  روط لم تكن موجودةا وهذه الش   ،ه بإتمامه الخامسة من العمرإن كانت على غير دين أبي

 عديل.الت  
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القوانين، يمكن وصفها  في اا تحسن من ناحية اعتبارها عديالتإلى الت   ظرالن   تم  بالمقابل لو 

يمكن أن  وأ ،ة والمساواة بين الجنسيندالفي إطار مبدأ العغيير المطلوب الت  بأنها ال تفي ب

ة عديل الوارد على الماد  الت   فمثالا  ،اا في تحسين وضعية المرأة في القوانينجذري اا حدث تغيير ت  

ن المرأة من  14  كاشتراط عدم زواج زوجها من امرأة    ،واجن تضع شروطها في عقد الز  أمك 

لكرامة المرأة  اا انتهاك اهرة التي تعد  إللغاء  تلك الظ   عديل غير كاف  هذا الت   ولكن    ،خرىأ

 اا س تبعيتها الكاملة للرجل اجتماعي  تكر   ة  وقانوني   ة  اجتماعي   بيئة   بالمساواة في ظل  ها وحق  

أكد من معرفة التي اشترطت على القاضي الت   18ة كذلك الماد   .اا وسياسي   اا وثقافي   واقتصاديا  

وق تلك الحق ،ةوجي  معرفتهم بالحقوق الز   ةوا الخامسة عشر واج الذين أتم  األطفال طالبي الز  

دنى من المساواة بينها األ الحد  ق المرأة وال يحق   بحق   مجحف   من قانون   ة أساساا المستمد  

 جل. وبين الر  

بها  غم من أنها اعترفت ببعض الحقوق اإلضافية للمرأة لم يكن معترف  عديالت بالر  الت   كما أن  

 بقيود   استعمالها لهذا الحق  دت ولكن قي   ،ها في الوالية على تزويج بناتهاكحق   ،عديلقبل الت  

عن  متدن   قانوني   عديل أبقى المرأة في وضع  الت   أن   أي   ،ذكر كانتفاء وجود ولي   ،مجحفة  

 جل.الر  

 ات:وري  ساء الس  ملكية الن  وتأثيره على  ،مييز في قوانين اإلرثأوجه الت   -خامساا 

من  وبالتالي كان ال بد   ؛منه ال مفر   ة، إنه أمر  في الحياة البشري   الموت هو األمر األكثر حتميةا 

الميراث  أحياء. ويعد   م انتقال الملكية من األشخاص الميتين إلى أشخاص  تنظ   أعراف  وقوانين 

 األسباب لتوزيع الملكية بين أفراد المجتمع. أحد أهم  

بيل روة في المجتمع. فعلى سة لمقدار توزيع الث  ئيسي  دات الر  من المحد   اا اإلرث واحد يعد  

خوة األصغر في المجتمع غير من اإلرث سنجد أن اإلالمثال إذا كان مجتمعاا ما يحرم األخ الص  

، حيث اا اقتصادي   واستقالالا  اا اجتماعي   نفوذاا  ؛ وبالتالي األقل  ة ثروةا الفئات االجتماعي   هم أقل  

المجتمع وطريقة ة في بالعدالة االقتصادي   وثيق   بشكل   روة مرتبط  يمكن القول إن توزيع الث  

 ة، بقات االجتماعي  توزيعه تساهم في تحديد الط  

أحكام  308إلى  260ه من في مواد   1953ادر عام الص   وري  ة الس  خصي  م قانون األحوال الش  نظ  

في سورية  عام   ة بشكل  خصي  قانون األحوال الش   ركة. ومن الجدير ذكره أن  الميراث والت  

ركة أكثر من اإلناث في الت   كر حصصاا ة. منح هذا القانون الذ  ي  ريعة اإلسالممن الش   مستمد  

يتساوى فيها  ة  خاص   األنثيين(، إال في حاالت   رعية )للذكر مثل حظ  باالستناد إلى القاعدة الش  

(. سيركز 297-277ة )الماد   لإلرث األنثى قاطعةا  كما ال تعد   ،ةكور واإلناث في الحصص اإلرثي  الذ  

ة وجي  الز   ي:وهة سيداو، فاقي  الت  وفقاا  ن تمييزاا تتضم   ة  ثالثة تفاصيل قانوني  هذا البحث على 

ة.  والحجب واألخو 

ركة من زوجته في حال وج نصف الت  من القانون على منح الز   268ة ت الماد  نص  ة. وجي  الز   -أ

وجة بع في حال وجود أوالد، أما الز  ركة وله الر  عدم وجود أوالد آخرين يشاركونه في الت  

 من في حال وجود أبناء  ركة والث  ركة في حال عدم وجود من يشاركها الت  فترث ربع الت  

على  وجات يحصلن جميعهن  د الز  ركة. إلى جانب هذا، في حال تعد  آخرين معها في الت  

 ركة. ركة أو ربعها حسب وجود من يشاركهن في الت  من الت  ث  

وجة ا ترث الز  وج أكثر مم  ن األزواج إذ يرث الز  للذكر في اإلرث بي جندري   إذن، يوجد تفضيل  

 آخر غير الفروقات الجندرية. اعتبار   ظر عن أي  بغض الن  
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 قام به سبب من أسباب اإلرث من كل   ن  معي   منع شخص  "الحجب في اإلرث هو  :الحجب -ب

في  . والحجب معقد  (١٠٥، صفحة 2017)الحموي،  "اإلرث أو بعضه بسبب وجود شخص آخر

من القانون لشرح خطورة الحجب  لذلك سنكتفي بإعطاء مثال   وري  قانون الميراث الس  

ورد في الفقرة  ة،خصي  قانون األحوال الش  من  269ة روة والملكية. في الماد  على توزيع الث  

ة . هذه الماد  "ولالثنين فأكثر الثلثانصف، للواحدة من البنات فرض الن  ": الياألولى الت  

فقط  ،ركةترث نصف الت   ذكر   فقط )أنثى( وال يوجد أي   واحدة   ولديه ابنة   تعني إن مات رجل  

يرثن  هن  فإن   عشر بنات   ى لو كن  حت   مهما كثر عددهن   وأكثر فإنهن  أبينما لو وجد ابنتان 

ركة كور ال يرثن الت  البنات على عكس األبناء الذ   ا سبق أن  ركة فقط. يستنتج مم  ثلثي الت  

 من اإلرث.  وبالتالي هن  ال يحجبن غيرهن   أبداا  كاملةا 

ركة اآلخرين من الت   كر كل  لكي يحجب االبن الذ   كافياا  كورة سبباا في المقابل نجد أن الذ  

وضوع العصوبة م 276و 275-274 مت المواد  ظ  ها. فقد ن  ركة كل  ويمكنه لوحده أن يأخذ الت  

ة في ة اإلرثي  راتبي  في تحديد الت   رئيسي   كورة كعامل  الذ   دت هذه المواد  لقد حد   في اإلرث.

في االبن لكي يحجب غيره من اإلرث في  كورة كافية  الذ   ؛. باختصار  وري  القانون الس  

لترثه  واحدة   وله ابنة   وللتوضيح سنضرب أمثلة على ذلك: مات رجل   رجات األدنى إرثياا الد  

ركة ويتقاسم إخوة ة هنا؟ ترث االبنة نصف الت  فكيف تكون المسألة اإلرثي   وثالثة أشقاء  

ابق ساوي. لكن ماذا لو كانت االبنة في المثال الس  ركة الباقي بينهم بالت  جل نصف الت  الر  

 .حصة   ركة دون أن يكون ألشقاء الميت أي  الت   ؟ أي ابن؟ فإنه يأخذ كل  اا ذكر 

ةاأل -ت األنثيين.  للذكر مثل حظ   بأن   ة،خصي  من قانون األحوال الش   277ة ت الماد  نص   :خو 

فعلى سبيل  ،كر يأخذ ضعف ميراث أختهالذ   خوات فإن  خوة واألوفي حالة اإل باختصار  

ركة؟ في هذه الحالة يأخذ الولد تقسيم الت   وابنتان فكيف يتم   ولديه ابن   مات رجل  "المثال 

 ."بع فقطالر   بنت   ركة بينما تأخذ كل  الت  لوحده نصف 

 

 ك األجانبة وقانون تمل  قانون الجنسي  

إذا انتقل "على  2008ادر عام ك األجانب الص  اظم لتمل  الن   11( من القانون رقم 3ة )ت الماد  نص  

أو خارج المخططات  واقع  داخل بطريقة اإلرث أو االنتقال أو الوصية عقار   وري  لغير الس  

 وعليه نقل ملكيته إلى مواطن   ،ه فيهة والبلديات يسقط حق  ة للوحدات اإلداري  نظيمي  الت  

ولة لقاء دفع وإال ينتقل إلى إدارة أمالك الد   ،من تاريخ انتقاله إليه ة سنة  خالل مد   سوري  

 (٢٠٠٨السوري، )قانون تملك األجانب . "لقانون االستمالك رة وفقاا قيمته المقد  

ها في منح ة من حق  وري  الس   الثة استثنى األم  ته الث  في ماد   وري  ة الس  أما قانون الجنسي  

(، وبالتالي 1969، وري  ة الس  )قانون الجنسي   ة إذا كان أبوهم غير سوري  وري  ة الس  أوالدها الجنسي  

ات وري  ساء الس  ألوالد الن   خصيصاا  ة  ها معد  ك األجانب كأن  الثة من قانون تمل  ة الث  تعتبر الماد  

معامالت انتقال الملكية وحصر اإلرث في سورية  عام   . بشكل  ة  الذين تزوجوا من غير سوري  

ة عاماا مد   ك عقارات إرث  ما تمل   وبالتالي منح شخص   ،وقد تستغرق سنوات   وطويلةا  دةا معق  

ي الملكية لحق   فيه انتهاك   ة  سوري   أو مواطنة   واحداا فقط لنقل أمالكه إلى مواطن  

  ك.ات بالتمل  وري  ساء الس  الن من فرص الن  ستور، كما ويقل  والمساواة المصانين في الد  

المرأة في قانون الجنسية بل سحب  مييز ضد  لم يكتف  بالت   وري  المشرع الس   ويمكن القول إن  

 ةوري  س  المن غير  ةوري  أبناء المرأة الس   ضد   اا ز سلبي  ك األجانب الذي مي  أثير إلى قانون تمل  هذا الت  

ة من قانون هذه الماد  ظر في عادة الن  إب معه وهو ما يتوج   .ةا خاص   ةا وعاملهم معاملة سلبي  
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أيضاا و ،في البالد ة  قانوني   أعلى وثيقة  باعتباره  وري  ستور الس  لتتماشى مع الد  ك األجانب تمل  

ول لزم الد  التي ت   ،سيداو ةفاقي  ات  انية من ة الث  مع تعهدات سورية المبنية على الماد   نسجاماا ا

 مييز في تشريعاتها. أشكال الت   بإنهاء كل  

 

 

 

 

ر على قوانين الملكية بعمومها بما فيها قوانين توزيع اإلرث تؤث   يمكن القول إن   عموماا 

من  إلى جانب جملة   روة في سورية، ويسهم قانون اإلرث في سوريةكيفية توزيع الث  

 .كر جندرياا ة التي ترجح كفة الذ  ة االجتماعي  في صياغة الهرمي   ةياقات واألعراف االجتماعي  الس  

روة في الملكية والث   فيأكبر  ور الفرصة األكبر للحصول على حصص  لذكإذ سيكون ل

وهذا يعني ومع للذكور.  دائماا  ةا تعطي األفضلية المالي   التي ابقةالس   وفقاا للمواد   ،المجتمع

حميها القانون ي ة  ذكوري   جل في منظومة  ص ثروتها لصالح الر  المرأة تتقل   تقادم األجيال فإن  

 . كاا تمل   واألقل   األكثر فقراا  يه المرأة وتصبحقاليد واألعراف. العادات والت  و

من  هي جزء   ؛وري  في قانون الميراث الس   وتحليلها شرحها تم  ة التي مييزي  الت   المواد   إن  

 ة  إرثي   من منظومة   هي جزء  وجل. مع الر   متساوية   حرم منها المرأة من حصص  ت   قوانين كثيرة  

 من األنوثة.  درجةا  كورة أعلىتفترض الذ  

 

  

  

ة.  ة االجتماعي  ة إلى تفتيت الهرمي  ورة الفرنسي  ت قوانين المساواة في الميراث في فرنسا عقب الث  لقد أد 

اا متساوياا في وفي دراسة أجريت على المجتمع  اا حق  ضح أن  البلديات التي منحت المرأة تاريخي  األلماني  ات 

الميراث يوجد فيها حالياا تمثيل  أعلى للنساء في البرلمان ولديها نخبة  أرستقراطية أقل  من البلديات التي 

كور ميراثاا أكبر )  .(Hager and Hilbig، 2019كانت تعطي الذ 
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 انيالث   الباب

 حصائي  حليل اإلة، ونتائج الت  ة البحثي  المنهجي  

 .والقانوني  

 

 

يستعرض هذا ساء، ة تجاه الن  وري  مييز في القوانين الس  م من الحديث عن الت  إلى جانب ما تقد  

ها، إلى جانب نتائج البحث حل  ة التي حاول شكالية البحثي  ، واإلساءتأثير الحرب على الن  الباب؛ 

من  يقترح مجموعةا  وأخيراا جمعها من الميدان.  التي تم   والقانوني   حصائي  حليل اإلالت  

 وصيات. الت  
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 ة. ة البحثي  ، والمنهجي  ساءتأثير الحرب على الن   :الثالث   الفصل

 :ساءعلى الن   تأثير الحرب في سورية-أولا 

ترسيخ  ة، إذا أنها تعمل علىفي تاريخ المجتمعات البشري   اا مفصلي   اا ل الحروب حدثتشك      

تسهم الحروب في  حيثالمختلفة، ة االجتماعي  للفئات المجتمعات  في اخلي  هميش الد  الت  

ساء إلى المنازل كور إلى القتال، وانكفاء الن  المجتمعات ذات البنى البطرياركية في خروج الذ  

، وهذه الوضعية ة للمنزلبتوفير الحاجات األساسي  اضطالعها إلى جانب  باألطفال وعنايتهن  

في العالقات دة ة بمعانيها المتعد  ة بين الجنسين من ناحية القو  تسهم في تعميق الهو  

 .داخل المجتمع

ق بعدم تتعل   ألسباب   ،حةراعات المسل  في أوقات الص   خاص   رن بشكل  ساء والفتيات يتأث  الن  

 يعانين من الفقدانإلى ذلك،  . إضافةا الجنساني   وبسبب نوعهن   ،ةالمساواة االجتماعي  

جل عالة المنوط عادةا بالر  ؛ بفعل نظام اإلك األسري والفقر والعوزفك  والت   ألقربائهن   القسري

 ضن للعنف الجسدي  ساء والفتيات يتعر  . كذلك، الن  ذكره وتفصيله سابقاا  بحسب ما تم  

 ن تقضي على ثقافة  أإذا أردت  باختصار  . حرش الجنسي  والت  غتصاب واالستعباد فسي واالوالن  

 .(McKay, 2009, p. 383). البنيان األسري   يشكلن   ساء ألنهن  ما، ما عليك إال أن تقضي على الن  

 ،حةزاعات المسل  الن  ساء أثناء ر على الفتيات والن  أثيرات التي تؤث  أكبر الت   منزوح الن   يعد  و   

جال ساء أكثر بكثير من الر  زوح على الن  ر الن  . ويؤث  وممتلكاتهن   يخسرن بيوتهن   حيث أنهن  

مثل أنغوال. إذ أن عدد الالجئين والالجئات  زوح طويالا مثل فلسطين أو قصيراا كان الن   سواءا 

لن أكثر يشك   طفالهن  أساء مع (، الن  2003)عام  والجئة   مليون الجئ   33حول العالم يقترب من 

 االنخراطلون جال الذين يفض  رن أكثر من الر  ساء سيتأث  الي الن  ة، وبالت  ي  سبة الكل  % من الن  80من 

ساء والفتيات أثناء وبعد الن   د بأن  . هذا ما يؤك  (Brittain, 2003 , p. 43)ح في العمل المسل  

ة رعاية األطفال والقيام باألعباء المعيشي   ب عليهن  حيث يترت   ،لن أعباءا مضاعفة  الحروب يتحم  

. ظام االجتماعي  الجوهري في الحفاظ على الن   إلى دورهن   إضافةا  ،رابعام والش  وتأمين الط  

لمخاطر  ضن أنفسهن  عر  كر ي  اآلنفة الذ   بالمهام   ساء وفي معرض قيامهن  الن   إلى أن   إضافةا 

.  ،ة  جم    . (McKay, 2009, p. 383)خطفاا وقتالا واغتصاباا واختفاءا

 منذ ما يقارب واسعة   ، وانتهاكات  وحشيةا  تشهد حرباا سورية التي سقطنا ذلك على أ ما إذ

ساء الن  ت لشك  ، فيها ظام الحاكمالن   اندالع حركة االحتجاجات ضد   على أثر ،من تسع سنوات  

عن  ن  \اللواتي يزيد عددهم\في سورية والذيناا داخلي  ازحات ازحين والن  من الن  ٪ 57ما نسبته 

% 30وحوالي  ،ساء يعشن في بيوت مستأجرة% من هؤالء الن  48.2 ،ونازحة   ستة ماليين نازح  

 . (SCPR ،2016)% يعشن في دور إيواء 13يعشن عند أقاربهن بينما حوالي 

راع حيث جل منذ بدء الص  ض لها الر  عر  ات لجميع االنتهاكات التي ت  وري  ساء الس  الن   تضتعر   

عذيب، واإلعدام، ، والت  عسفي  للقتل خارج نطاق القانون واالعتقال الت  "ضن تعر   أنهن  

عاية شريد القسري، والحصار، والحرمان من الر  ، والت  واالختفاء القسري، والعنف الجنسي  

عذيب ة القتل والت  ة، ووصلت العديد من هذه االنتهاكات وخاص  ة والخدمات األساسي  حي  الص  

 28316حايا ما يقرب من . وبلغ عدد الض  "واإلخفاء القسري إلى معدالت هي األسوأ في العالم

استخدام  وتم   .(SNHR ،2020)االعتقال أو االختفاء القسري  قيدأنثى ما زلن  9668أنثى؛ بينما 

هائن أو بدافع االنتقام أو االبتزاز و الر  أجناء ساء كورقة مساومة في المفاوضات لتبادل الس  الن  

 . (KTK, 2016, p. 10) فراج عنهن  مقابل اإل طلب مبالغ كبيرة   حيث عادة ما يتم   المالي  
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إذ أشارت  ،كبير   بشكل   في سورية إلى ارتفاع نسبة جرائم االعتداء الجنسي  زاع ى الن  أد   كما

زاع الن  "ساء في سورية هي سمة الن   ة ضد  أن االنتهاكات الجنسي  ة ولي  قارير الد  العديد من الت  

 جار بالبشر بشكل  ارتفعت في سورية جرائم االت   إلى جانب جرائم االعتداء الجنسي  ، "وري  الس  

ة على أيدي لنساء األقلية اإليزيدي   بي  شهدت سورية جريمة الس   إذ .(KTK, 2016, p. 7) جداا  كبير  

 اا جنسي   ساء واسترقهن  الن   من األالفنظيم ة )داعش(. لقد اختطف الت  ولة اإلسالمي  تنظيم الد  

 ة رجال  بين عد   ات  ة مر  ولعد   ة  علني   ساء في مزادات  بيع الن   تم   كذلكو .عنهن   وفصل أطفالهن  

(UN، Report،2016 .) 

ساء األرامل أو اللواتي من الن   كبير   وجود عدد  ؛ الحرب هانتجتأواهر التي الظ   هم  أمن ولكن 

على فراش  أوالد   أو إنجابهن   تثبت زواجهن   ة  وثائق رسمي   دون وجود أي   فقدن أزواجهن  

ساء باإلرث، وامتالء سب، وضياع حقوق الن  من األطفال مكتومي الن   كبير   ة، وعدد  وجي  الز  

رعيين سب وازدحام مكاتب القضاة الش  واج وتثبيت الن  ة بدعاوى تثبيت الز  رعي  المحاكم الش  

دارة شؤون أطفالهم إ تبيح لهن   تة  مؤق   ساء اللواتي يطلبن الحصول على وثائق وصاية  بالن  

ظام ، هذا في المناطق التي تخضع لسيطرة الن  قدانهمالقصر بعد وفاة والدهم أو ف

ت فة عليها وتوق  ام  يطرة الت  ظام الس  المناطق الجغرافية التي فقد الن  ، بينما في وري  الس  

 ة  ي  محل   ة  أهلي   عنها هيئات   ة المحاكم، نشأ بديل  ة عن العمل فيها وخاص  سات الحكومي  المؤس  

اشئة عن الخالفات الن   المقيمين في هذه المناطق، وحل  زاعات بين األفراد الن   مهمتها فض  

والعادات  ةسالمي  اإل ةعيلشرلفي غالبية أحكامها   الملكية أو اإلرث وغيرها مستندةا 

 قاليد. والت  

الخارجة عن سيطرة الحكومة في المناطق  اا نجبن أوالدأساء اللواتي تزوجن والن   كما أن  

ظام لم يستطعن تسوية تقلن إلى مناطق سيطرة الن  ان ثم   ظام(ة )حكومة الن  وري  الس  

ظام بالوثائق سات الن  لعدم اعتراف مؤس   أو أوالدهن   ة، كتسجيل زواجهن  القانوني   أوضاعهن  

ض مبرزها يعر   وثيقة   براز أي  إة بتلك المناطق، بل إن ة الخاص  ي  ادرة عن الهيئات المحل  الص  

حالته إلى المحكمة إ ، ويتم  ة  رهابي  إ عمال  أدخل بارتكاب للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرم الت  

 رهاب(،)قانون مكافحة اإل 2019ادر عام الص   19رهاب وفق القانون اظرة بقضايا اإلالن  

 

 

 

 

 

 

 

 البحث: ة وتساؤلت اإلشكالية البحثي   -ثانياا 

، ةوري  الس   ة التي تخضع لها المرأة في القوانينمييزي  م ذكره من الوضعية الت  تقد  على ما  بناءا 

سع سنوات  منذ ما يناهز  الدائرةالحرب  وبفعلة، في الحياة االجتماعي  بطبيعة الحال و ، الت 

. وعليه ةالفئات االجتماعي   ضمن من غيرها منأكثر ر للضر   ستكون المرأة الفئة األكثر عرضةا 

ة،  وري  ن إحدى إأفاد المحامي )ع.ع( الذي الزال يعمل ضمن مناطق سيطرة الحكومة الس 

اظرة  الته المدعوة )م.ح( والتي كانت مقيمةا موك   في ريف حلب، وأحيلت إلى المحكمة الن 

ة  ، وفق الماد  ة  مة  إرهابي  من قانون مكافحة  3بقضايا اإلرهاب في دمشق بتهمة االنضمام لمنظ 

ة في محكمة  2012تاريخ  19اإلرهاب رقم  وكانت الوقائع التي استندت إليها النيابة العام 

حقيق األولي  )ضبط إدارة اإلرهاب لالدعاء عليها بالجرم المذكور هي اعتر  افاتها في ضبط الت 

رعية  عوى( والتي جاء فيها بأن ها راجعت الهيئة الش  ة المرفق بإضبارة الد  المخابرات العام 

ة من أجل  ام  ابعة لجبهة الن صرة والتي كانت منطقة إقامتها واقعةا تحت سيطرتها الت  الت 

 ه.تسجيل مولودها والحصول على إخراج قيد  مدني  ل

 من إحدى المقابالت مع أحد المحامين(  )شهادة  
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ات وري  ة التي حدثت للنساء الس  غييرات القانوني  الت  تأثير على ركيز الت   سيحاول هذا البحث

 واحي.في جميع الن   حياتهن  مدى تأثيرها على وبعادها أسبابها وأنتيجة الحرب، وتحليل 

أثير الحقيقي للحرب في سوريا على ما هو الت  : ئيسي  الر   ؤال البحثي  ومن هنا يظهر الس  

 فرعية:السئلة األع عنه ويتفر   للنساء؟ ي  نالواقع القانو

ة عن سمي  سات الر  ر المؤس  ها تعث  كيف أثرت األوضاع التي نشأت عن الحرب، وأهم   -أ

 جل المدني  سة القضاء ومديريات الس  ومنها مؤس   ام  غيابها الت  العمل أو فسادها أو 

 أثير ونوعه؟للمرأة، وما هو حجم هذا الت   والعقاري على الواقع القانوني  

ساء في المناطق التي هي خارج سيطرة يات والعقبات التي تواجه الن  حد  ماهي الت   -ب

 . القانوني  سجيل ، من ناحية تثبيت الواقعات والت  وري  ظام الس  الن  

على واقع المرأة  1953ادر عام الص   59ة رقم خصي  مييز في قانون األحوال الش  ما تأثير الت   -ت

 قبل وبعد الحرب. اا وسياسي   اا واقتصادي   اا اجتماعي  

ستور وصيات التي يجب األخذ بها على صعيد تطوير الد  ماهي المقترحات والت   -ث

ر وتحقيق المساواة مع حر  من الت   مزيد  هوض بحال المرأة نحو والقوانين من أجل الن  

 ة الحقوق وااللتزامات؟جل في كاف  الر  

  

 البحث: نة عي  ومجتمع  -ثالثاا 

 اا في سورية التي كانت مسرح مال الغربي  الش   من محافظات واحدةا  دلبإمحافظة  تعد  

حة، على إثر وفصائل المعارضة المسل   وري  ظام الس  بين الن   ٢٠١١ة بعد عام ات العسكري  للعملي  

ظام ن سيطرة الن  عمن األراضي  واسعة   خروج مساحات   إلى ىالذي أد   الحراك المجتمعي  

 حة فيها. بفعل المقاومة المسل   وري  الس  

)برنامج تقييم  ألف نسمة   650وان المحافظة الحاليين ما يفوق مليونين يبلغ عدد سك  

ات ازحين الفارين من العملي  ٪ من الن  30من ضمنهم  ،(30/3/2010حدة، االحتياجات، األمم المت  

اة، توالت على إدارة ادلب العديد من القوى المسيطرة، بدالعسكري   ة ي  من اإلدارات المحل   ءا

ارتباط هذه المجالس  ين إلدارة شؤونهم، ومن ثم  ي  ان المحل  ك  للمناطق التي خلقها الس  

جاءت حكومة  تة. ومن ثم  ة المؤق  وري  مة الس  بالحكو ، مرتبطة  ة بمجالس محافظات  ي  المحل  

 .2017كانون األول  12في اإلنقاذ التي سيطرت على معظم مناطق المحافظة 

للوضع في كامل  اا شبيه اا ر مصغ   اا دلب نموذجإخاذ منطقة كفر تخاريم في محافظة ات   تم  

زوح الكبيرة التي شهدتها قبل موجة الن   انهاتعداد سك  انها، إذ يبلغ المحافظة من ناحية سك  

)شبكة  ونازحة   ألف نازح   ١٥منهم ما يقرب من  ألف نسمة   ٦٠ما يقرب من  ،٢٠١٩دلب في عام إ

 من بما يقران أنها بلغت ك  قديرات الحالية ألعداد الس  ، وتشير الت  (٢٠١٩، أمان، تقرير غير منشور  

 .ة العاملة في المنطقةغاثي  مات اإلبحسب إحدى المنظ   ومقيم   بين نازح   لف نسمة  أ 120

ظام في شهر تشرين عن سيطرة الن   كفر تخاريم من المناطق التي خرجت مبكراا  وأيضا تعد  

ة، إلى جانب ة واإلداري  للعديد من المرافق الخدمي   نقطة تجمع   ، كما تعد  2012عام األول من 

ناطق مبغيرها من  مقارنةا  من ناحية االستهداف العسكري  أنها من المناطق األكثر أمناا 

 . المحافظة

دلب، إتسكن في منطقة كفر تخاريم في ريف محافظة  ئة امرأة  امن م قصدية   نة  سحب عي   تم  

ساء نة الن  ة للنساء، إلى جانب التركيز على عي  زوح، والحالة االجتماعي  مع مراعاة وضعية الن  
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يات المختلفة التي حد  ، والت  هن  مور ساء ألالمالكات بما يسهم في فهم كيفية تيسير الن  

 . امرأة   ض لها كل  تتعر  

 سات  من المقابالت مع محامين سابقين، أو موظفين في مؤس   جراء مجموعة  إ كما تم  

 بعة في المنطقة. ذات صلة بموضوع البحث، بهدف فهم أعمق لإلجراءات المت   ة  حكومي  

اا، بسبب تفشي فتراضي صوتي  واصل االعبر وسائل الت   نةمع العي   المقابالت عيجم جراءإ تم  

، وتحويل احترازية   خاذ إجراءات  الباحثين الت   مر الذي اضطر  في العالم، األ ١٩وفيد كوباء 

ة  المقابالت من مقابالت   ة. عبر االتصاالت الهاتفي   مقابالت   ى، إلفيزيائي 

 

زوحوالن   ةاالجتماعي  نة البحث بحسب الحالة عداد عي  أح يوض   (١رقم ) جدول   

 جموعمال
 الوضع الحالي 

 ةالحالة الجتماعي  
 المقيمات ازحاتالن  

 أرملة  15 14 29

 مفقود  \زوجة معتقل   7 3 10

 عزباء 6 6 12

 متزوجة 21 15 36

 قةمطل   7 5 12

 منفصلة دون طالق   1 - 1

 المجموع  57 43 100

 

 ح  هو موض   عاماا، كما ٥٠و ٣٠ة بين للفئة العمري   تة األكبر كانبسن الن  فإ الفئات العمريةأما 

ة ضمان تواجد معظم الفئات العمري   بحيث تم  كبر، اا واأل، مع مراعاة الفئات األصغر سن  كلبالش  

 نة. في العي  
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 :  دلب: إة في تسجيل وتثبيت الواقعات المدني  رابعاا

ثبيت سجيل والت  عن إجراءات الت   ضرورية   من لمحة   البد  ، البياناتفي تحليل  البدء قبل

عاملين  من تشكيلها تم  ، والتي ٢٠١١دلب بعد عام إسات التي عملت في محافظة والمؤس  

 في المنطقة. دلب، ومحامين يعملون حالياا إة في سات اإلداري  في المؤس  

كانت  دلب المدينة،إفي  وري  ابعة للنظام الس  الت   سات الحكومةمع استمرار عمل مؤس  إذ 

ن بمن كا  لجميع الس   ةكاليف االعتيادي  ة بالت  لتسجيل الواقعات المدني   كبيرة   هنالك إمكانية  

ة في مناطق سيطرة المعارضة سمي  وأن عمل المحاكم الر   ةا خاص   ،يففيهم أولئك في الر  

تاريخ  2017ى عام رورية، حت  للمعامالت الض   ريحا( استمر  أ)معرة مصرين، سراقب، محمبل، وقرى 

أصبح ع تكاليف المعامالت، إذ اارتفى إلى األمر الذي أد   ام.من هيئة تحرير الش   غالقها بضغط  إ

 في حال كان تسجيل طفل   (ة  سوري   ألف ليرة   150لى إألف  100)بين ما  فكل  يتسجيل القيود 

األسعار ارتفعت  ٢٠١٨ظام، وفي عام طرافه في مناطق سيطرة الن  أأحد  موجود   و عقد قران  أ

 . (ألف   500لى إ اا ألف 450)لى مبلغ إلتصل  كبير   بشكل  

ومن بعدها  المعارض، وري  الس   الئتالفابعة لتة الت  ة المؤق  وري  الس   حكومةفي حين أن ال

رح عن وهي التي سوف نستفيض بالش  ام، ابعة لهيئة لهيئة تحرير الش  الحكومة الت  

يطرة على معظم باعتبار أن حكومة اإلنقاذ قامت بالس   عن طريقها اإلجراءات التي تتم  

 : سات في المحافظةالمؤس  

ت حيث كان هناك سجال   ،وثيقة من خالل مكاتب الت  عملت على توثيق الواقعات المدني   -

ة والتي والجد   ت األساس التي يذكر فيها اسم الجد  دون سجال   ة  نظامي   ة  مدني   واقعات  

صعب يو ،م  ب واألت مكتوب اسم الخانة واسم األجال  ذه الس  سنة تكون ضمن ه 100بعمر 

 جل المدني  ال في الس  إ ت األساس غير موجودة  ن سجال  أل ت أساس  نشاء سجال  إ

 . األساسي  

من المحكمة لكي تستطيع  استخراج ورقة عازبة  من المرأة طلب واج ي  في قيود الز  أما  -

 و طالق  أ ة زواج  غير متزوجة وليست في عد   المرأةن بأ نشهدوي، واج حيث يأتي بشهود  الز  

واج ة ويثبت الز  رعي  من المحكمة الش   بعقد   يأتيواج ما حاالت تثبيت الز  أن تتزوج أ فبإمكانها

  .صوالا أ

 مختومة   ورقة المختار بورقة  عن  االستعاضة تم  سب ما في حاالت الوالدات وتثبيت الن  أ -

للواقعات  نظامي   يعطى دفتر عائلة   ثم   ،المشفى وشهادة والدة منمن مدير المخيم 

عام تة. وفي حاالت تسجيل األوالد لألشخاص المتزوجين الذين تزوجوا قبل مثب  ة الالمدني  

من  حضار ورقة والدة  إعلى دفتر العائلة بعد  ل األطفال مباشرةا سج  يزواجهم  ومثبت   ٢٠١١

  .مدير المخيم

اعمة لمكاتب يالك الد  إمة حيث عمدت منظ   كامل   بشكل   ما تكاليف القيود كانت مجانيةا أ -

ف أصبحت تكل  . ٢٠١٩عام  فيغالق عملها إكاليف كاملة قبل وثيق لتحمل الت  الت  

 لقاء وصل لدفتر العائلة.  ة  سوري   ليرة   500بقيمة  اا المراجعين/ات رسوم

مام المحكمة تحتاج أ شرةا واج مبالتثبيت الز   بعة سابقاا سبة للزواج نفس اإلجراءات المت  بالن   -

عند  خاص   واج في سجل  تثبيت الز   ويتم   ،وشاهدين وجة والولي  للزوج والز   خراج قيد  إلى إ

تحتاج  خارجي   و عقد  أ عرفي   بعقد   إذا كانت المرأة متزوجةا  ،بهذه األمور مختص   خاص   قاض  

 .واج وشاهدينوجة وعقد الز  للزوج والز  

خذ من المذهب ة المت  خصي  بع من قانون األحوال الش  ابق حسب المت  سبة للطالق كالس  بالن   -

من القاضي  الق بقرار  منه كالط   ة حاالت  الق في عد  الط   بالمئة منه ويتم   90في  الحنفي  



 

 

30 

الق عن والط   ،عن طريق المحكمة اتسجيله ها يتم  وكل  . و المخالعةأو باإلرادة المنفردة أ

 على هذه العلل بناءا و ؛قاقو الش  أو الهجر أة الغيبة بموجب العلل بعل   طريق المحكمة يتم  

ثباتها قرارها يصدر قرار إوتكييفها ووضعها وطريقة  دعوة   القاضي قراره حسب كل   يصدر

 . ل هذه الواقعةيسج   جل المدني  والس   جل المدني  يخاطب به الس  

 منلتوثيق واقعاتهم  فوس لهم،ئرة الن  في دا، خاص   إنشاء سجل   سبة لألجانب تم  أما بالن   -

نشائها إ تم   هبالمهاجرين، وهذ ة  خاص   في شعبة   و عائلي  أ فردي   جل إنشاء بيانات قيد  أ

 بعد سيطرة حكومة اإلنقاذ.   ٢٠١٩في عام 

قبيل  وري  ظام الس  جل الذي تركه الن  عتماد على نفس الس  يتم  اال ؛جل العقاري  الس  أما  -

عميم والت   1929بع عام القانون المت   بعة سابقاا نفس اإلجراءات المت  خروجه من المحافظة، و

ضيف أولكن  ،جل العقاري  سبة إلجراءات الفراغ في الس  بالن   بعةا مازالت مت   188ل/ر رقم 

 حيثرفين البائع والمشتري )الفارغ والمفروغ له( ة لكال الط  راسة األمني  عليه موضوع الد  

مام أقرارات سماع اإل يتم   ،نةا معي   هناك معاملةا  وثيق العقاري  مام مكتب الت  أ نرويحض  

تسجيل المعاملة ونقل  ويتم   ،جل العقاري  و مدير مكتب توثيق الس  أجل رئيس الس  

  . عليه متعارف   وما هك  صوالا أخضر أصدار طابو إ الملكية ويتم  
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 الثالث   الباب

 .والقانوني   حصائي  اإل حليلنتائج الت  
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 ة: خصي  ة والش  األحوال المدني  : أولا 

خالل فترة  اتوري  ة للنساء الس  للمراكز القانوني  رات التي حدثت غي  الت   هذا القسم  يناقش

احية من الن   ة، لبيان تأثير الحرب عليهن  خصي  الش   الحرب والواقعات التي طرأت على أحوالهن  

ة ة، وقدرة القوانين الوطني  ة واالقتصادي  االجتماعي   ة وانعكاس ذلك على أحوالهن  القانوني  

 وفقدان أزواجهن   وطالقهن   بة على زواجهن  الحقوق المترت   ةا وخاص   ،على حماية حقوقهن  

ة تثبيت هذه في عملي   ة والبيروقراطية التي واجهتهن  ي  عوبات الماد  ، والص  أو معيلهن  

 وألسرهن   ة  لهن  ل ضمانة أساسي  ما أن ذلك يشك  وتسجيلها وفق القانون، سي   الواقعات

 ب عليها من حقوق  وما يترت   ،فة من نتائجما ينشأ عن هذه الص   بكل   ن  إلثبات مواطنيته

ة على خصي  مييز الوارد في قانون األحوال الش  وانعكاس الت   ولة والمجتمع،تجاه الد   وواجبات  

 .ياسي  والس   واالقتصادي   واالجتماعي   القانوني   ن  واقعه

 ساء في سوريا:تأثيرات الحرب على الن   أهم   .1

 ة: ي  والحاجة الماد   فقدان المعيل ١.١

نتيجة الحرب بلغ  ساء اللواتي فقدن أحد أقاربهن  عدد الن   أن   إلى حليل اإلحصائي  أشار الت  

 وغير ذلك(، وقد تنوع سبب الفقدان بين وفاة   ،أخ ،ابن ،أم   ،أب   ،نة البحث )زوج( من عي  100\39)

القسري، بالقصف أو بالمعارك التي شارك فيها، أو االعتقال، أو االختفاء  نتيجة الحرب سواءا 

حجم ن ساء، وتبي  من الن   صغيرة   نة  ولعي   صغير   نة في مجتمع  ليست بالهي  سبة هذه الن   تعد  

ضح من خالل ت  يكما  .وللنساء خصوصاا  عام   ين بشكل  لسوري  ل الحرب ابتهالكارثة التي سب  

االستبيان  ساء اللواتي استهدفهن  ( من الن  100\22لنتائج االستبيان أن ) حليل اإلحصائي  الت  

عتقال لدى اال)الوفاة بسبب الحرب، أو إلى إما  تعود، وكانت أسباب الفقدان فقدن أزواجهن  

عتقال من قبل إحدى األطراف من الحرب، أو اال فر هرباا ، أو الس  ةوري  ات الحكومة الس  قو  

 .األخرى( المتحاربة

 (22\14، و)أوالد   لديهن  و( زواجهن  أ نفقد امرأةا  22\21أن ) حصائي  حليل اإلكما بين ت نتائج الت  

 لديهن   عشر نساء   منهن  و، اا ي  ماد   أو مقابالا  اا أجر  عليهن   تدر   أو مهنة   عمل   ال يقمن بأي   منهن  

وتلبية  والدهن  أومعيشة  يعينهن على تكاليف معيشتهن   مأجور   عمل   وال يقمن بأي   ؛أوالد  

 ،وري  في المجتمع الس   قليدي  مطي الت  للمنظور الن   وج وفقاا الز   ما  أن  ة، سي  ي  الماد   حاجاتهن  

ل مييز بقانون األحواخه الت  لها وألوالدها، والذي رس   ساسي  جل فيه المعيل األالر   الذي يعد  

مطية وتبنيه ل من خالل نظرته الن  جة الكاملة للر س تبعيتها االقتصادي  ة؛ الذي كر  خصي  الش  

من  راا ذلك جعل المرأة أكثر تضر   (، كل  اإلشارة إليه سابقاا  لمفهوم القوامة والوالية )وفق ما تم  

 عيد االجتماعي  ها على الص  جراء فقد زوجها وعمل على تراكم وتزايد أعبائها ومهام  

 لهم.  ي  ق  بإدارة شؤون أسرتها  أوالدها وتأمين المورد الماد  فيما يتعل    ةا ، وخاص  واالقتصادي  
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زوح: ٢.١   الن 

ن أن   اإلحصائي  لنتائجحليل من خالل الت   ة نة البحثي  ازحات في العي  ساء الن  عدد الن   االستبيان تبي 

آخر من  دلب وجزء  إمنهن نزحن من مناطق أخرى من محافظة  ، جزء  ( امرأةا 100\57هو )

ساء اللواتي وفقا إلفادات الن   اإلحصائي   حليلالت   جاءت نتائج، وقد مختلفة   ة  سوري   محافظات  

 االستبيان كما يلي: استهدفهن  

 ازحات بحسب المحافظاتنة الن  ( توزع عي  ٢الجدول رقم )

 العدد زوح منها الن   المحافظة التي تم  

 21 دلبإمحافظة  أرياف

 12 دمشق وريفهامحافظة 

 10  حلب وريفهامحافظة 

، الرقة، دير الحسكة) أخرى ات  محافظ

 ) طرطوسالزور، درعا، 

 من روسيا واحدة   إلى جانب امرأة  

14 

 

عن ذلك  مضاعف   عبء  من  تقليدي   في مجتمع   ازحاتساء الن  الن  ، تعاني من ناحية المبدأ العام  

نت نتائج الت  دة بهمطي المقي  للدور الن   جال، وفقاا له الر  الذي يتحم    أن   حصائي  حليل اإل، حيث بي 

ر   ألوالد   أمهات   ازحات هن  ( من الن  57\41) نت الن   .قص  ازحات اللواتي ساء الن  عدد الن   تائج أن  كما بي 

ساء ، بينما الن  ساءمن نصف الن   أقل   أي( 57\20) هن   ي  ماد   أو مقابل   يقمن بعمل ينتج عنه أجر  

ساء %( من الن  65) يقارب من(، أي ما 57\37بلغ من ) ي  ماد   يقابله أجر   عمل   اللواتي ال يقمن بأي  

  .تشير إلى الفقر والعوز جداا  كبيرة   وهي نسبة   ؛مستقل   ي  ماد   بال دخل   ازحات هن  الن  

نت الن   نتيجة الحرب  ازحات اللواتي فقدن أزواجهن  أن عدد الن   ة لالستبيانتائج اإلحصائي  كما بي 

ازحات فقدن ساء الن  %( من الن  34.66ل نسبة )امرأة( أي ما يشك   57\26ة يبلغ )نة البحثي  من العي  

ن أولئك أ، أي أو أجر   ي  ماد   ينتج عنه مردود   عمل   ال يقمن بأي   ( منهن  26\17)وإن ، أزواجهن  

وج الز   وفقدانهن   زوح أوالا ، ذلك بسبب الن  زوح أكثر من غيرهن  تبعات الن  ن من يعانيسوة قد الن  
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كل البياني  رقم  نة البحث خالل الحرب ( ٢)الش  أسباب فقد المعيل في عي 

وفاة بسبب الحرب  اعتقال لدى الحكومة السورية  سفر هربا من الحرب  اعتقال من قبل احدى األطراف المتحاربة 
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على تلبية  وعدم قدرتهن   ،المعيشي   لوضعهن   ب على ذلك من سوء  وما يترت   ،والمعيل ثانياا 

 .أوالدهن  احتياجات 

 

 

 واج المبكر:الز   ٣.١

( من نساء   10عام( بلغ ) 18من ) أقل   عدد المتزوجات بسن   أن   حصائي  حليل اإلأشارت نتائج الت  

امرأة(،  100\88والبالغ عددهن ) ،البحث قات واألرامل التي استهدفهن  عدد المتزوجات والمطل  

األمر  ،(وري  للمجتمع الس   لةا نة البحث قد تكون ممث  عي   أعتبرنا أن  إذا ما ) اا نسبي   كبير   وهور رقم  

شريع الت  م المبثقة عنها بحاكالمعارضة والمه إلى استمرار العمل في مناطق الذي يمكن رد  

 واج للمراهق أو المراهقة اللذان أكمال سن  الذي أباح للقاضي إعطاء اإلذن بالز   القانوني  

، 18ة من الماد   1)الفقرة ةامنة عشر الث   ى قبل بلوغهم سن  إذا طلبا ذلك ، حت   ةالخامسة عشر 

المرأة  بحق   اا قانوني   تمييزاا  ة تعد  أن هذه الماد   تبيان تم  (، وقد وري  ة الس  خصي  حوال الش  قانون األ

ساء اللواتي يتزوجن لما ينتج عنها من ازدياد نسبة الن   من هذا البحث  ظري  في الجانب الن  

 ليس فقط على المرأة المتزوجة بسن   ة  وصحي   ة  اجتماعي   ، ولما ينتج  عنه من أضرار  أطفاالا  وهن  

 .وعلى المجتمع ككل بل على أوالدها الذين ستنجبهن مستقبالا  ،ة  مبكر 

  رامل بحسب العمرواأل ح أعداد المتزوجاتيوض  ( ٣جدول رقم )

 89 عدد المتزوجات 

 10   عاماا  18من  أقل   بسن   عدد المتزوجات وهن  

 بسن   وهن   أزواجهن   عدد األرامل اللواتي فقدن  

  عاماا  30من  أقل   

7 
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نتيجة  أزواجهن   ة اللواتي فقدن  نة البحثي  %( من نساء العي  7) أنيظهر الجدول أعاله كما 

سوة قد أصبحن (، أي أن أولئك الن  امرأة   100من أصل  نساء   7الثين )من الث   أقل   بسن   هن   الحرب؛

 ة  ونفسي   ة  اجتماعي   ب على ذلك من مشاكل وآثار  باب، وما يترت  في ريعان الش   أرامل وهن  

 وردناه سابقاا.أمطي الذي ور الن  بفعل الد   ة  واقتصادي  

 ة:خصي  الش   ة بأحوالهن  والخاص   التي حدثت لهن   1عدم تثبيت الواقعات ٤.١

 : واجعدم تثبيت صكوك الز   -

نت نتائج الت    )بدء 2011ساء اللواتي تزوجن بعد تاريخ عدد الن   أن   حليل اإلحصائي  بي 

( من مجموع عدد 100\14باالستبيان هو ) استهدافهن   والذي تم   (في سوريا االحتجاجات

تثبيت  لم يتم   نساء(  منهن  14\6ة، وإن )نة البحثي  ( من العي  100\37المتزوجات والبالغ )

ساء المتزوجات بعد تاريخ %( من الن  42ة، أي أن )ة المختص  رعي  في المحكمة الش   زواجهن  

، ورسمي   قانوني   بشكل   زواجهن   ة غير مثبت  البحثي   نةراع في سوريا من العي  نشوء الص  

 آثار  ب عليها ويترت  ت ككل، وريا  ساء الس  سقاطها على واقع الن  إ إذا تم   عالية   وهي نسبة  

 على المرأة وأسرتها.  ة  سلبي  

 

 ةا رسمي   واج وثيقةا واج أمام المحكمة يجعل من عقد الز  تثبيت الز  ة، احية القانوني  فمن الن  

، كما أن و التباس  أ خطأ   قة في المعلومات الواردة فيها، وتحول دون حصول أي  تحمل الد  

لما  أساساا  ، ويعد  ت واقع المرأة ومركزها القانوني  يثب   اا رسمي   اا مستند هذه الوثيقة تعد  

وجة( أو على ما ج والز  واج )الزو  على أطراف الز   سواءا  ة  قانوني   واج من آثار  سينتجه الز  

ة من تثبيت نسبهم، وتحديد تواريخ وجي  في المستقبل على فراش الز   سينجبونه من أوالد  

واج ت بالز  سب يثب  ة على أن الن  خصي  من قانون األحوال الش   128ة ت الماد  والدتهم، حيث نص  

نسب حيح ي  واج الص  في الز   زوجة   على أن ولد كل   129ة ت الماد  نة، ونص  و بالبي  أو باإلقرار أ

ة الحمل، و أن ال يثبت عدم مد  من  واج أقل  لى زوجها  بشرط أن يمضي على عقد الز  إ

رطين ال يثبت نسب ، وإذا انتفى أحد هذين الش  محسوسة   وجين بصورة  القي بين الز  الت  

مام أ رسمي   واج بشكل  كما إن عدم تثبيت واقعة الز   عاه.به أو اد   وج إال إذا أقر  الولد من الز  

( 30) ةت الماد  ة، حيث نص  ة المختص  يمنع من تسجيلها أمام دائرة األحوال المدني  المحكمة 

                                                           
ة  من والدة  أو وفاة  أو زواج  أو طالق  وما يتفرع : الواقعة -1 ة حادثة أحوال  مدني  شـريعـي  رقم 1عنها الماد  ادرة بالمـرسـوم الت  ة الص   لعام /26/ من قانون األحوال المدني 

2007. 
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بأنه ال يجوز  2007لعام  /26رقم / شـريعـي  ادر بالمرسوم  الت  ة الص  من قانون األحوال المدني  

وآخر غير  بين مواطنين أو بين مواطن   جل المدني  في الس   أو طالق   تسجيل واقعة زواج  

افذة ، طبقاا للقوانين واألنظمة الن  ة  مختص   إجراء هذه الواقعة لدى جهة   إذا تم  إال  سوري  

، وإن عدم جل المدني  ال في الس  الق قانونيين ما لم يسج  واج والط  أن وال يعتبر الز  بهذا الش  

ذلك  على بمن تسجيل واقعات والدات  األوالد وما يرت   واج يمنع حكماا تسجيل واقعة الز  

 . كبيرة   ة  مستقبلي  مشاكل من 

لحقوق  ةا قانوني   ضمانةا  ة يعد  واج لدى المحكمة المختص  تثبيت واقعة الز   إن  الي وبالت  

حسب  واج المثبت من قبل القاضي يعد  الز   واج، حيث أن صك  اتجة عن عقد الز  المرأة الن  

من  2016ام لع \1\ادر بالقانون رقم ة الص  من قانون أصول المحاكمات المدني   275ة الماد  

 واج أمام القاضي المختص  إلى أن عدم تثبيت الز   نفيذ. إضافةا ة الواجبة الت  سمي  سناد الر  األ

من  470ة على تعديل الماد   ( والذي نص  2018لعام  24للقانون )القانون  صريحةا  مخالفةا  يعد  

بحيث تعاقب  1949-6-22تاريخ  148رقم  شريعي  ادر بالمرسوم الت  قانون العقوبات الص  

خارج المحكمة  من يعقد زواجاا  كل   ة  سوري   إلى عشرين ألف ليرة   بالغرامة من عشرة آالف  

ة )الماد   ة.خصي  تمام المعامالت المنصوص عليها في قانون األحوال الش  إة قبل المختص  

لمرأة المتزوجة بحقوقها ويجعل مطالبة ا 2018لعام  24من القانون  2الفقرة  ،انيةالث  

ي عقيد، وقد يؤد  عوبة والت  غاية في الص   المسكن( أمراا  ،وجيةفقة الز  الن   ،وجية )المهرالز  

ت ة قد عد  خصي  من قانون األحوال الش   6الفقرة  54ة الماد   ما أن  إلى ضياع هذه الحقوق. سي  

بالفقرة  بالكتابة، ومشموالا  ابتةيون الث  الق من الد  واج أو الط  يرد في وثائق الز   دين   كل  

ت في ، والتي نص  2016لعام  /1صول المحاكمات رقم /أمن قانون  /447ة /ولى من الماد  األ

نفيذ أن يراجع دائرة الت   عادي   ائن الذي يثبت دينه بسند  الد   فقرتها األولى على حق  

ة دون الحاجة لمراجعة المحكمة. )قانون األحوال المدني   من أجل تحصيل دينه أي   مباشرةا 

 (وتـعـديـالتـه الالحـقـة 2007لعام  /26رقم / شـريعـي  ادر بالمـرسـوم الت  الص  

نت نتائج الت   وجن بعد ز ن تساء مم  ن 8 من أصل 5) أخرى، وهي أن   مشكلةا  حصائي  حليل اإلبي 

لة بعد عام كوك أمام المحاكم المشك  الص  تن هذه قد ثب  ( وقمن بتثبيت زواجهن   ٢٠١١عام 

 ة  عسكري   لتها فصائل  ، والتي تعاقبت على المنطقة، من مثل المحاكم التي شك  ٢٠١١

تتبع لحكومة اإلنقاذ،  تة، أو محاكم  ة المؤق  وري  للحكومة الس   تابعة   ، أو محاكم  معارضة  

ى ظبالوثائق التي تصدرها، كونها ال تح عتد  ال ي   وصيف القانوني  وهي من ناحية الت  

، ة التي تسيطر عليها المعارضةي  واستخدامها يقتصر على المناطق المحل   دولي   باعتراف  

هاب والحصول قام بالذ   حد  أ اا تقوم بإدانة أي  ة المعترف بها دولي  وري  كما أن الحكومة الس  

 . على األوراق من هذه المحاكم تحت بند اإلرهاب

 

الق:عدم تثبيت واقعات  -  الط 

ة رعي  احية الش  من الن   جداا  هام   أمر   من ناحية المبدأ العام   القأكيد أن تثبيت الط  الت  من  بد   ال

 ،خرع اآلله آثار مختلفة عن النو   نوع طالق   ن كل  أل ،اجمة عنهثار الن  لتحديد اآل ؛ةوالقانوني  

ن الكتاب الث  وتعديالته قد  1953لعام  59القانون فبحسب  الز واج، اني منه أحكام انحالل عقد بي 

 . وأنواعه

في  ستحق للزوجة حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص  ل المهر ي  القانون على أن مؤج   كما نص  

قها في حال طل   مناسباا  وجة تستحق تعويضاا الز   ، وأن  56ة  العقد على أجل آخر وفق الماد  
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(، وأن 117ة الماد  -عسفي  الق الت  )تعويض الط   معقول   ودونما سبب  زوجها بإرادته المنفردة، 

( ، 1فقرة  -125ة الق أو الفسخ )الماد  تبدأ من تاريخ الط   صحيح   قة من زواج  ة المرأة المطل  د  ع  

قة لها إذا ولدته خالل سنة ( من القانون على ثبوت نسب ولد المطل  130ة ) ت الماد  كما نص  

نة تها ، وال يثبت إذا ولد بعد مرور الس  بانتهاء عد   وفاة زوجها إذا لم تقر   من تاريخ طالقها أو

قة أو لألرملة ( بأن يثبت نسب الولد للمطل  131ة)وج أو ورثته، وجاء في الماد  به الز   إال إذا أقر  

 ة  من سن قرار، أو ألقل  يوم من تاريخ اإل 180من  تها قد انقضت إذا ولد  ألقل  ت بأن عد  التي أقر  

مهما كان  ورسمي   قانوني   الق بشكل  بثبوت واقعة الط   هالق أو الموت. أي أنمن وقت الط  

ت يثب    عن المحكمة في قضاء خصومة   صادر   أو حكم   أو مخالعة   وثيقة طالق   نوعها، سواءا 

ة، وجي  الز  ة الق وتاريخ بدء العد  ها تحديد نوع الط  وأهم   ،القبة على واقعة الط  جميع اآلثار المترت  

 الق وإمكانية تسجيل تاريخ والداتهم بتواريخ ثابتة  وثبوت نسب األوالد الذين ولدوا بعد الط  

حضانتها، وأجرها   المطلقة ألولدها الذين الزالوا في سن   حضانة األم   ، وحق  ودقيقة  

كانوا  ة(، وأجرة إرضاعهم في حالخصي  قانون األحوال الش   142،143ة المستحق عن ذلك )الماد  

لثبوت جميع حقوق المرأة  ة(، إضافةا خصي  قانون األحوال الش   152ة بحاجة لإلرضاع )الماد  

وج الق بإرادة الز  عويض المناسب في حال كان الط  و والت   ة  ونفقة عد   المطلقة من مهر  

 (64- 45ة ص خصي  حول الش  قانون األالكويفي، ) .المنفردة وثبت  تعسفه في ذلك

نت نتائج  ، من 100\13ة هو نة البحثي  قات من العي  ساء المطل  عدد الن   أن   حصائي  حليل اإلالت  بي 

% 53ة؛ أي ما يعادل نسبته في المحكمة المختص   لم تثبت واقعة طالقهن   نساء   7بينهن 

ن غير مطلقات   منهن    .وشرعاا  اا الق فعلي  رغم وقوع الط   اا رسمي   يعد 

 

 يهن  الق لدأسباب عدم تثبيت واقعة الط   البحث إلى أن   نةعي  في ساء تشير إجابات الن  إذ 

 الي: كالت  

، وبالتالي عدم القدرة على جل المدني  واج في الس  عدم تسجيل واقعة الز  نتيجة ل -

الق، على أساسه تثبيت واقعة الط   ليتم    ،تثبت وجود زواج   ة  الحصول على وثائق رسمي  

تحديد  ليتم   ،القلتثبيت واقعة الط   ضروري   شرط   سمي  واج الر  الز   وثيقة صك   حيث أن  

، االستبيان ساء اللواتي استهدفهن  وغيره، حيث أفادت إحدى الن   وجة من مهر  حقوق الز  

ت خارج المحكمة وعلى  واج تم  واقعة الز   ن  إ"تشير إحدى المشاركات في االستبيان إلى

الق  منعها من  تثبيت واقعة الط   امم   ة  شرعي   ت أمام محكمة  ين، ولم يثب  يد أحد مشايخ الد  

 ."القواج، وبالتالي ل يمكنني تسجيل الط  بسبب عدم تسجيل الز  
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كل البياني  رقم  الن ساءالمتزوجات المثبتات واقعة زواجهن  ( ٥)الش 
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وجات إليهم غم من حدوثها، رغبة منه بعودة الز  الق بالر  امتناع األزواج عن تثبيت واقعة الط   -

 118) ةالماد   وفق نص   ة لم تنقض  ة العد  طالما أن مد   ما أن القانون منحهم هذا الحق  سي  

زوجي يريد أن يعيدني للعيش معه  " :تقول إحدى المشاركات ة(خصي  حوال الش  قانون األ

للبيت  وأعودتنازل عن رغبتي أكي  هو يحاول أن يضغط علي   ولهذالكنني ل أرغب بذلك 

ن أعود للعيش أمن المستحيل  جديدة   لديه أسرة   وأصبح ،ة أخرىلكن بعد أن تزوج مر  

 ."معه

 ، وبشكل  ةوري  ة التابعة للحكومة الس  سمي  وائر الر  ة من تبعات مراجعة الد  األمني  المخاوف  -

 . عتقاللالض عر  الت   خاص  

ة تثبيت واقعات األحوال ي  ة وأهم  خصي  ألحوال الش  اقانون  ةا وخاص   ؛ساء بالقانونجهل الن   -

إلى المناطق هاب جي الذ  ورفض ز " :ساءحدى الن  إ، فقد أفادت ة بهن  ة الخاص  خصي  الش  

 علم   وأنا لم يكن لدي   ظام من أجل تثبيت طالقنا في المحكمة،التي يسيطر عليها الن  

ابعة لمنطقة في المحكمة الت   اا قانون قة  مطل   ننيفقد كنت اعتقد أ بأن طالقي غير مثبت  

 مدني   جل استصدار قيد  أة من ذهبت إلى دائرة األحوال المدني   ، عندماسيطرة المعارضة

ف عمل حداث جغرافياا وتوق  اا ووفق توسع األوفعلي   ."ةا ي لزلت متزوجنن أنتبي   لي

ة، يمكن تخيل حجم المشكالت التي سوف تنتج عن عدم تثبيت سمي  سات الر  المؤس  

 .القالط  

التي  تذات المشكالواجهن  (نساء   4) عددهن  و تن واقعات طالقهن  ساء اللواتي ثب  أما الن  

عن طريق استدعاء ن اثنتا ،تثبيت الواقعةقمن ب هن  نإواج، حيث تواجه تثبيت واقعة الز  

 ن الواقعة أمام محاكم تابعة  تثب   ونصفهن   .وفق معاملة طالق  ن انتاث، وة  قضائي   دعوىا 

ثبيت إجراء الت   الي فإن  ، وبالت  بالوثائق التي تصدرها قانوناا  لمعارضة وهي محاكم غير معترف  ل

جراءات بجميع اإل ، ومن ثم  ة بهذه المحاكم أوالا وري  إذا لم تعترف الحكومة الس   غير قانوني   يعد  

عن هذه  صادرة   وثيقة طالق   أي   ادرة عنها، ودون ذلك فإن  خذتها وباألحكام الص  التي ات  

عترف بها لتثبيت ول أن تمن سفارات الد   سفارة   ، وال يمكن ألي  ة  غير رسمي   وثيقةا  المحاكم تعد  

ة سمي  وائر الر  مام الد  أ اتجة عنها سواءا حال المرأة وال يبنى عليها في تسجيل الواقعات الن  

أخرى، وهذه من أعظم  لدولة   ة  ائر رسمي  ود ة )الواقعة تحت سيطرة الحكومة( أو أي  وري  الس  

لها على  بحلول  فكير والتي يجب الت   ،ةوري  دة التي أنتجتها الحرب الس  المشاكل المعق  

 . والقانوني   ياسي  المستوى الس  

نت نتائج الت   ة لم يحصلن على نة البحثي  قات في العي  ساء المطل  ( من الن  11/13حليل أن )كما بي 

 ساء هو:لما أفادت به الن   وكانت أسباب ذلك وفقاا ، القاتجة عن واقعة الط  الن   حقوقهن  

تها باالنفصال عنه، ي  هذه الحقوق مقابل منحها حر  نازل عن قته على الت  وج لمطل  إجبار الز   .1

ة المطلقة ي  وج الحر  ة عندما منح الز  خصي  حوال الش  حكام قانون األأللتمييز في  وهذا نتيجة  

إال في  من القاضي على قراره، وحرم المرأة من هذا الحق   رقابة   الق دون أي  يقاع الط  إفي 

قدير فيها للقاضي الذي ويعود الت   ،دة  ومعق   طويلة   فريق وفق إجراءات  حال طلبها الت  

الق ال يجوز للزوجة طلب الط   دة  محد   لب بشروط  وحصر القانون أسباب الط   ،لب لهدم الط  ق  

حدى إمن أصل  شارت إليه ثمان نساء  أ)وهو ما  .ذكره سابقاا  قت وفق ما تم  إال إذا تحق  

 عشرة(

اتجة عن قة بالحقوق الن  شروط الحكم للمطل  ما أنه ومن واج سي  عدم تثبيت واقعة الز   .2

 أمام محكمة   اا رسمي   ت  واج مثب  الز   أن يكون صك   ؛عويضفقة والت  الق كالمهر والن  الط  

 الحقوق.وفقه تحديد هذه  ليتم   ة  مختص  
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الي وجة، وبالت  تجهله الز   وج بإرادته المنفردة وسفره إلى مكان  الق من الز  يقاع الط  إبسبب  .3

معرفتها  الحقوق لعدممام المحكمة للمطالبة بهذه أعاء عليه قدرتها على االد   معد

 بموطن إقامته. 

 

اتجة عن الن   قات على حقوقهن  ساء المطل  ومن خالل استعراض أسباب عدم حصول الن    

 قات اللواتي استهدفهن  ساء المطل  والتي جاءت على لسان الن   ،ةوجي  انحالل عقد الز  

ة هو انعدام المساواة الحقيقية في المراكز القانوني   ساسي  بب األجد أن الس  ن ،االستبيان

ة وفي كثير من الحقوق خصي  حوال الش  المرأة في قانون األ مييز ضد  ساء والت  للرجال والن  

ق فيما يتعل   ةا وخاص   ،خاذ القرارعلى المبادرة وات   وغير قادرة   ية  والواجبات، وجعلها متلق

باالعتراض، وكذلك  أو حق   رأي   الق دون أن يكون لها أي  ة في إيقاع الط  ي  الحر  جل بإعطاء الر  

ات بالقانون وعدم تمتعهن بالوعي والمعرفة الكافية وري  ساء الس  من الن   كبيرة   جهل شريحة  

ة تثبيت ي  ألهم   وعدم إدراكهن   نه من حقوق  ة وما يتضم  خصي  حوال الش  بأحكام قانون األ

وعية التي تقوم وقصور حمالت الت   ة وحقوقهن  القانوني   لك على مراكزهن  طالقهن، وآثار ذ

 ة .سمي  ر  الة وغير سمي  بها الجهات الر  

 ة بأحوالهن  ساء على تثبيت الواقعات الخاص  للحرب على قدرة الن   لبي  أثير الس  ضح لنا الت  كما يت  

وللمجتمع  والدها أوالا أللمرأة و ة  واجتماعي   ة  ة، وما ينتج عن ذلك من مشاكل اقتصادي  خصي  الش  

فقد  ،بها الخاص   جل المدني  على تسجيل هذه الواقعات في الس   ها عدم قدرتهن  وأهم   ،ثانياا 

( بأنه ال 30ة )في الماد   2007لعام  26ادر بالمرسوم رقم الص   وري  ة الس  قانون األحوال المدني   نص  

بين مواطنين أو بين مواطن وآخر غير  المدني  جل في الس   أو طالق   يجوز تسجيل واقعة زواج  

افذة بهذا طبقاا للقوانين واألنظمة الن   ة  مختص   إجراء هذه الواقعة لدى جهة   إال إذا تم   سوري  

 .جل المدني  ال في الس  الق قانونيين ما لم يسج  واج والط  أن وال يعتبر الز  الش  

:بال قيود  نساء   ٥.١ ة   مدني 

نت نتائج الت      ة الزالت نة البحثي  ( من العي  100\1أي ) واحدةا  هناك امرأةا  أن   حصائي  حليل اإلبي 

 غم من بلوغها سن  بالر   ة  رسمي   بيانات   وليس لديها أي   ،فوسفي دائرة الن   اا رسمي   لة  غير مسج  

وهي  ،القيد ةمكتوم د  تع وري  ة الس  لقانون األحوال المدني   نها ووفقاا أ، أي ةعشر  ةاسعالت  

ة لين في القيود المدني  من كان والده أو والدته مسج  ، ة األولى منهحسب تعريف الماد  ب

8
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كل البياني  رقم  أسباب عدم حصول المطل قة على حقوقها  ( ٦)الش 

اكراه الزوج لطليقته  التنازل عن حقوقها  عدم تثبيت الزواج  إيقاع الطالق بإرادة الزوج وسفره الى مكان غير معلوم 
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ة تسجيله ضمن المد   ة، ولم يتم  وري  ة الس  ة أو ينتمي بأصله للجمهورية العربي  وري  الس  

يثبت حالتها  رسمي   مدني   دة للتسجيل، أي ال تستطيع الحصول على قيد  المحد  

 أرملة   أنها ما أفادت في المقابلةحسب بأنها و ، علماا وجنسية   وجنس   ة من عمر  خصي  الش  

 اا وهي بذلك أيضا ال تحمل رقم ،يران أثناء الحرب، ولديها منه أوالد  فقدت زوجها بقصف الط  

.ة  شخصي   على الحصول على بطاقة   وغير قادرة   اا وطني    

 سوري   عربي   مواطن   ء فيها أن كل  ة والتي جامن قانون األحوال المدني   51ة الماد   وفق نص  و

من أمانة  ة  شخصي   الرابعة عشرة من عمره يجب أن يحصل على بطاقة   كور واإلناث أتم  من الذ  

إلى  ، إضافةا ةالمذكور  ن  من إتمامه الس   واحدة   ن فيها قيده خالل سنة  المدو   جل المدني  الس  

ة، وعدم قدرتها على تسجيل سمي  سات الر  لدى جميع المؤس   عدم ثبوت وضعها العائلي  

في  ة  سلبي   وما يتبع ذلك من آثار   ،ةزواجها وتسجيل أوالدها على اسمها في قيودهم المدني  

 المستقبل.

 ل واقعة ولداتهم:لم تسج   أولد   ٦.١

تسجيل واقعات  وما ينطبق على هذه المرأة ينطبق على جميع األوالد الذين لم يتم  

بليغ عن واقعات الوالدة يقع على الوالد وفي القانون على أن واجب الت   والداتهم، حيث نص  

وفي هذه الحالة توقع  حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين،

بيب أو القابلة، بليغ عنها باإلضافة لتوقيع المختار والط  ف بالت  شهادة الوالدة من قبل المكل  

لزم وت   جون والمحاجر،ة والس  ة والخاص  ة كالمشافي العام  سات المعني  المؤس  وعلى مديري 

ة، قانون األحوال المدني  ة لتدوين هذه الواقعة )ت خاص  سجال   العمل علىسات بهذه المؤس  

جل ة أمين الس  اخلي  ادر عن وزارة الد  ة للقانون الص  نفيذي  (، كما ألزمت التعليمات الت  23م ،1958

ن أيضاا والدة وأن يدو   هادة بيان والدة  م الش  م إلى مقد  بعد تسجيل الوالدة أن يسل   المدني  

 ة لوالده )إن وجدت(.المولود في البطاقة األسري  

نت نتائج الت    ساء اللواتي لديهن  لالستبيان موضوع البحث أن عدد الن   حصائي  حليل اإلوقد بي 

ن عدد اللواتي لم يقمن بتسجيل واقعات والدات (، وأ100\79ة هو )نة البحثي  من العي   أوالد  

%( من األمهات اللواتي 74) من ن ما يقربأ(، أي 79\21هو) جل المدني  في الس   أوالدهن  

 كبيرة   ، وهي نسبة  جل المدني  في الس   اا لين رسمي  غير مسج   أوالد   البحث لديهن   استهدفهن  

ب سيترت  لما  تسجيلها، الفئة التي لم يتم  على مستقبل  دةا ليست جي   آثار   رورةبالض   ينتج عنها

ت والتي نص   ،ولةتكفلها الد   يجب أن التيو ،جميع حقوقه كطفل   حرمانه منمن  عليها

)االمم المتحدة، اتفاقية  .ه بالتعليمها حق  أهم   1989ادرة عام فل الص  ة حقوق الط  فاقي  عليها ات  

 (1989حقوق الطفل، 
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ساء على وقد كانت أسباب عدم تسجيل واقعات والدات األوالد كما جاءت في إفادات الن  

 الي:كل الت  الش  

 وتدمير   ، وما ينتج عنها من قتل  وقصف   به من اشتباكات  ظروف الحرب والخوف مما تسب   .1

 على حياتها وحياة أسرها.   نقل بين المناطق خشيةا ساء تخشى الت  جعلت الن  

بها،  في مناطق سيطرة المعارضة موثوق   رسمي   بشكل   مدني   عدم وجود دوائر سجل   .2

، وصعوبة الوصول إلى بها قانوناا  ادرة عنها معترف  وبأن إجراءاتها والمستندات الص  

بها ذلك، طل  يتة التي ي  كلفة الماد  ة بسبب الحواجز والت  وري  مناطق سيطرة الحكومة الس  

وانعدام ريق بسبب مخاطر الط   ر في ظروف الحرب تكون كبيرةا فما أن تكلفة الس  سي  

 . األمن

ابعة للحكومة ة الت  سمي  م للدوائر الر  يقد   طلب   مراجعة أي  ن إالخوف من االعتقال حيث  .3

للمراجع، ويمكن أن يعتقل للشبهة فقط، سواء بسبب  ب إجراء فيش أمني  ة يتطل  وري  الس  

وائر ه، وهو ما جعل مراجعة الد  كان قد صدر بحق   أمني   ده أو كنيته أو تقرير  مكان تول  

 .وغير قانوني   عشوائي   بشكل   من االعتقال الذي يتم   عوبة خوفاا بالغ الص   ة أمراا الحكومي  

وراق التي تثبت حدوث الواقعات والتي فقدت نتيجة هروب العديد من زوح وضياع األالن   .4

 واالشتباكات بين األطراف المتحاربة. من القصف هرباا  مفاجئ   العائالت وبشكل  

 رسمي   واج بشكل  ثبوت واقعة الز   ما أن  سي   ؛ة  رسمي   محكمة   فيواج عدم تثبيت واقعة الز   .5

ة تسجيل األوالد لتحديد االسم والكنية والعمر عملي   لتتم   أساسي   شرط   وقانوني  

لوا زواجي لم يسج   زوجي مهاجر   ألن  " :تقول إحدى المشاركات ،سبوالجنسية والن  

ولد من  فكيف بأولدي ولكن عملت عند المختار بيان عائلي مع شهادة الولدة لكل  

 ."المشفى

ة إلى ات الحكومي  لبعض العائالت من مناطق استعادتها القو   هجير القسري الذي تم  الت   .6

حدث لعائالت من الغوطة  االمعارضة، كمات والتي تسيطر عليها قو   ،دلبإمناطق 

 سوة اللواتي استهدفهن  داريا( كما جاء على لسان إحدى الن  ، ة )دوماة أو الغربي  رقي  الش  

ظام بعد تهجيرنا من الغوطة هاب لمناطق الن  لي ولزوجي الذ   حه ل يسمألن  "االستبيان

 ."بالباصات الخضراء
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كل البياني  رقم  الت واقعات أولدهن  ( ٧)الش  األمهات المسج 
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مايقرب من نصف ، جل المدني  دوائر الس  لوالدات في لواقعات جهة تسجيل ال أما فيما يخص  

حكومة لدى حة أو للمعارضة المسل   تسجيلها في مناطق تابعة   تم  لة، المسج   الوالدات

لم " حيث أفادت إحداهن  البحث  سوة اللواتي استهدفهن  ضح ذلك بإفادة بعض الن  اإلنقاذ، ات  

ل  تابعة   منطقة  )وهي  من منطقة حارم عائلة   على دفترحاول أن أحصل أأولدي واآلن  أسج 

أنه فقط  :فتر قالتوعند سؤال الباحثة عن هذا الد   .تخاريم( بجانب كفرللمعارضة تقع 

رة )الواقعة تحت سيطرة المعارضة(، ويفيدنا في فيه هنا في المناطق المحر   معترف  

 اا مزور  اا عائلي   اا انسجيل على الخدمات والمعونات والكثير من األمور للنازحين، وأملك بيالت  

 ."ر به بعض األمورنسي   حالياا 

 : جل المدني  في الس   لة  غير مسج   صكوك زواج   ٧.١

، أي بعد نشوء 2011ساء اللواتي تزوجن بعد عام ( من الن  4ن )أ حصائي  حليل اإلنت نتائج الت  بي  

روف بفعل الحرب والظ   ةفي دائرة األحوال المدني   زواجهن   ل  راع في سوريا غير مسج  الص  

نة عي  ن من اامرأتأفادت  سجيل. وأيضاا ية وعدم القدرة على دفع رسوم الت  ة المترد  االقتصادي  

ال يحملون  زواج  أمن  هاب بسبب زواجهن  ال يستطعن الذ   حداثخالل األ تزوجن  البحث اللواتي 

ات قد انتشرت في المناطق التي سيطرت عليها قو   ة، وهي ظاهرة  وري  الجنسية الس  

ظام ات الن  قو   للقتال في سورية ضد   مختلفة   المعارضة نتيجة توافد مقاتلين من جنسيات  

 .وري  الس  

 واقعة وفاتهم: ة  لن وغير مسج  ومتوف   أزواج   ٨.١

ن نتائج الت   عدد  (، وأن  100\29)ة يبلغ حصائي  نة اإلأن عدد األرامل في العي   حصائي  حليل اإلتبي 

 وفاةا  12الوفاة، (، وكانت أسباب 29\18ي أزواجهن بسبب الحرب هو )ساء اللواتي توف  الن  

 : اليكل الت  ن الش  بالحرب، كما يبي   مرتبطة   سباب  أل 18و، ة  طبيعي   سباب  أل
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كل البياني  رقم  أسباب عدم تسجيل واقعات ولدات األولد ( ٨)الش 
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ت الن   واقعة وفاة  نلسج  يلم  خالل الحرب( األرامل ساءن  من ال 15\7أن ) تائج أيضاا كما بين 

 ساء اللواتي فقدن أزواجهن  نصف الن  من رب ا، أي أن ما يقجل المدني  في الس   نأزواجه

 لديهن   وجميعهن   وقانوني   رسمي   تسجل واقعة وفاة أزواجهن بشكل   بسبب الحرب لم يتم  

لدى  ولة أحياءا ة لدوائر الد  سمي  ت الر  جال  يين الزالوا وفق الس  األزواج المتوف   منه، أي أن   أوالد  

ة لها وألسرتها في واجتماعي   ة  قانوني   ة، وما ينتج عن ذلك من مشكالت  سمي  الجهات الر  

ل عائق أمامها في إدارة شؤونها وشؤون أسرتها كعدم قدرتها على  المستقبل، ويشك  

صرفات واج مرة أخرى وغيرها من الت  صرف بتركة زوجها أو الز  تسجيل والدات أوالدها أو الت  

 ى. لزوجها المتوف   ة بها وبأوالدها التي تطلب تسوية الوضع القانوني  الخاص  

(، وعدد اللواتي 22/29) يبلغن تركة   ن  وله ي أزواجهن  ساء األرامل اللواتي توف  الن   ضح أن  ات   كما

من  2الفقرة  486ة الماد  . إذ تشير (14/22ة بلغ )رعي  ن المحكمة الش  م صدرن وثيقة حصر إرث  لم ي  

ة بإثبات الوفاة وتعيين رعي  المحكمة الش   تختص   2016ة لعام قانون أصول المحاكمات المدني  

ى( إلى كة من المورث )المتوف  هذه الوثيقة التي تثبت انتقال التر   وتعد   .ةرعي  الحصص الش  

هم فيها أو نقل وبدونها ال يستطيعوا إثبات حق   ،وجة أو األوالدأكانت الز   ورثته سواءا 

 بنقل الملكية. ةوائر المختص  تها من اسم المورث ألسمهم في الد  ملكي
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كل البياني  رقم  العدد الكل ي  لألرامل، وملكياتها( ١٠)الش 
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 ة سمي  وائر الر  سجيل في الد  ة الت  ة التي تواجه عملي  ة والقانوني  ي  يات الماد  حد  الت  . ٢

يات حد  الت   البحث استعراض ساء اللواتي استهدفهن  يمكن لنا ومن خالل أجوبة جميع الن  

أحد  ة أو تخص  خصي  أحوالهن الش   تسجيل الواقعات، والتي تخص  ة في عملي   واجهنهاالتي 

ة عملي   يستطعن القيام بأي   اللواتي لمساء اللواتي قمت بذلك أو الن   من أفراد أسرهن، سواءا 

 يلي:بما ، تسجيل  

ر بة عن العمل في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة أكوائر الحكومي  ف الد  توق   -

كان  وبأسرهن   ة بهن  ة الخاص  خصي  في تثبيت واقعات األحوال الش   ساءهة الن  واج صعوبةا 

ة في المناطق التي يقمن بها أو التي نزحن إليها بعد نشوء سمي  سات الر  غياب للمؤس  

وائر هاب إلى مناطق سيطرة الحكومة لمراجعة تلك المحاكم أو الد  الذ   ن  أكما  .الحرب

فضالا عن ، ض األفراد لخطر االعتقال، ويعر  عوبةالص   لغ  با أمر   جل المدني  ابعة إلدارة الس  الت  

تلك المناطق نتيجة انعدام األمن  الوصول إلىبها ة الباهظة التي يتطل  ي  كاليف الماد  الت  

فر الس  "تشير إحدى المشاركات إلى أن القصف واالشتباكات، نتيجةالكة س  الرق غير والط  

ريثما  ة أيام  رت للبقاء هناك عد  بسبب الحواجز فاضطر   ومكلف   جدا   لمدينة حماه طويل  

رت فر المستعجلة فاضطر  أنهي األوراق والمعامالت المطلوبة وريثما تجهز جوازات الس  

ولدي أولكن  أنا لم أواجه صعوبات  "خرى إلى أبينما تشير . "كبيرة   ة  ي  لدفع مبالغ ماد  

وتسجيل  ة من زواج  في تسجيل واقعاتهم المدني   ة  ي  وماد   ة  قانوني   يواجهون عقبات  

كلفة ، والت  ة  لى المدن التي فيها دوائر حكومي  إفر ، فاألوضاع ل تسمح لهم بالس  ولد  أ

 ة  عدم حصولي على هوي  ": إلى أن وتشير ثالثة   ."ةي  ماد  الونحن ل نملك القدرة  باهظة  

سجيل بالت   سواءا  شيء   في كل   أواجه صعوبةا ، ون نفوسي هو دير الزورأل، ة  شخصي  

 نفوس إدلب وأحتاج دائماا قيداا في ي ل أملك نالق ألنبالجامعة أو بتسجيل دعوى الط  

أو يجب علينا أن  ،ظاموهذا المستند ل أستطيع استخراجه إل من عند الن   إلخراج قيد  

 ا جديدة  لن  صدار قيود نفوس  إ ى يتم  ن حت  ور نا مهج  ل في نفوس سلقين على أن  نسج  

ولكن  ،ظاممن عند الن   نظامي   بأهلي وهو دفتر   مهم دفتر العائلة الخاص  ن نسل  أبشرط 

ط عليها ول يستطيع أن يفر   معترف   عطائهم هذه الوثيقة ألنها وثيقة  إوالدي يرفض 

لى إحيانا أد ة كونه يترد  مر مشاكل أمني  بها باإلضافة لقلقه من أن يسبب له مثل هذا األ

 ."ظامالن  مناطق 

سجيل والفساد اإلداري سجيل وتعقيد إجراءات الت  ة الت  ة العالية لعملي  ي  كلفة الماد  الت   -

ظروف الحرب  ن  إحيث  زوح.بتها ظروف الحرب والن  والتي سب   ،ماسرةواستغالل الس  

ابعة للحكومة وائر الت  وصعوبة االنتقال بين المناطق والخوف من مراجعة المحاكم والد  

ازحين منهم أو الهاربين من الن   ةا ين وخاص  وري  ة أجبر الكثير من المواطنين الس  وري  الس  

ماسرة ومعقبي جوء إلى الس  من االعتقال إلى الل   ة خوفاا وري  مناطق سيطرة الحكومة الس  

ابعة وائر الت  ة وتسجيلها في الد  خصي  المعامالت لتكليفهم بتثبيت واقعات أحوالهم الش  

ماسرة ومعقبي ، ونتيجة استغالل الس  عالية   ة  ي  ماد   مقابل أجور  ة وري  للحكومة الس  

أو  أو طالق   من أجل تثبيت واقعة زواج   ة  وطلب مبالغ خيالي   ،روفالمعامالت لهذه الظ  

ة عقيدات البيروقراطية واإلداري  لى الت  إ أو غير ذلك، إضافةا  ة  أسري   الحصول على بطاقة  

داري ماسرة مع الموظفين الحكوميين، وانتشار الفساد اإلاتجة عن الحرب، وتعاون الس  الن  

كاليف تحجم عن تثبيت قادرة على دفع هذه الت  الشة وغير جعل الفئات الفقيرة والمهم  

ابنتي ": أحداهنة بهم أو تسجيلها، حيث أفادت ة الخاص  خصي  واقعات األحوال الش  

سجيل غيرة لنستطيع تسجيلها ألنالص   بسبب استغالل  اا ي  ماد   مكلف   الت 

سجيل وكانت أثناء الت   ة  قانوني   واجهت تعقيدات  "وأخرى أشارت إلى أنها: ."ماسرةالس  

 ."فت مبالغ كبيرةا ة فقد تكل  إلنجاز العملي   جداا  اليةا ة عي  كلفة الماد  الت  
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 إن  : من العتقال وائر التابعة للحكومة خوفاا ل بالخوف من مراجعة الد  تمث  تة يات أمني  تحد   -

هلكة )كما جاء على هاب إلى الت  في زمن الحرب بات أشبه بالذ   ة  حكومي   دائرة   مراجعة أي  

به بسبب احتمال االعتقال الذي قد يفضي إلى الموت نتيجة ما تسب   ساء(لسان إحدى الن  

عذيب أو نتيجة ظروف االعتقال القاسية من المعتقلين إما بسبب الت   كبير   لعدد   من موت  

)فيش( على  اا أمني   اا ب كشفتطل  تة لدائرة حكومي   مراجعة   ن أي  إة، وحيث ي  والالإنسان

حوال تثبيت واقعات األ عنامتنع الكثير من المواطنين  ،ضه لالعتقالا يعر  المراجع مم  

لم  ة  وقانوني   ة  ي  ماد   يات  كان هناك تحد  " أحداهن  ة وتسجيلها، فقد أفادت خصي  الش  

وضاع والخوف من لتثبيت زواجها بسبب خطورة األ ةهاب لحماتستطع ابنتي الذ  

سجيل  من المال مقابل الت   اا كبير اا العتقال فكان المحامي صلة الوصل ولكنة طلب مبلغ

 ."ن ندفعهأ لإولم نملك 

: جل المدني  ها عدم تثبيت الواقعات المراد تسجيلها في الس  أهم  من  ة  قانوني   يات  تحد   -

 ة فإن تثبيت أي  ة وقانون األحوال المدني  خصي  األحوال الش  وفق نصوص وأحكام قانون 

، قانوني   اتجة عنها بشكل  بثبوت الواقعة الن   ق  ة متعل  خصي  من واقعات األحوال الش   واقعة  

واج أمام المحكمة ما لم تكن واقعة الز   ال يمكن تثبيت واقعة طالق   ،أي على سبيل المثال

لى واقعة الوالدة ال يمكن تسجيلها إمن قبل، كما أن تسجيل هذه الواقعات إضافة  تةا مثب  

ظام فال تسير وفق ذات الن   يضاا أكما أن تسجيل الواقعات  ،مام المحاكمأ ةا تإذا لم تكن مثب  

الكثير من  ن  إوهكذا، وحيث  دون تسجيل واقعة زواج   يمكن تسجيل واقعة طالق  

ى ذلك إلى عدم تثبيت أو ل بسبب ظروف الحرب وغيرها أد  ت أو تسج  الواقعات لم تثب  

ة التي واجهت يات القانوني  التحد   اتجة عنها، وكان ذلك من أهم  تسجيل الواقعات الن  

 إحدى المشاركات:ة وفق ة والمدني  خصي  ساء في تثبيت وتسجيل واقعات األحوال الش  الن  

 "زوجي مهاجر   أن   يمكنني ذلك على اعتبارة ول سمي  محاكم الر  الب ت  زواجي غير مثب  "

 

  والستنتاجات:  تائجن  ال

نتجتها الحرب على حال أة الكبيرة التي لبي  أثيرات الس  الت   ن  إ ؛عام  الستنتاج االويمكن القول 

ومن خالل . القائم على أساس الجندر مييز القانوني  الت  ، أحد مسبباتها ةوري  المرأة الس  

المرأة  ضد   مييز القانوني  الت   نجد أن  ، نة البحثجابات نساء عي  إالمستندة إلى تائج لن  ااستعراض 

ض لها المرأة في تحديد حجم المشكالت التي تتعر   اا ر مؤث  و اا مهم   عامالا  يعد  قبل نشوء الحرب 

 واحي. زاع من جميع الن  بفعل الن  

 :عيد القتصادي  على الص   -

التي تبناها قانون و ،وبسبب تكريس تبعيتها للرجل في سورية كانت المرأة قبل الحرب

ر حر  على الت   وغير قادرة   ةا لومكب   دةا ة في أحكامه المختلفة مقي  خصي  األحوال الش  

 اا يجعل منها عنصر  أو مشروع   عمل   من خالل  قدرتها على القيام بأي   اا واالستقالل اقتصادي  

، تبعية   المستقل عن أي   كيانها االقتصادي  ق  نمية ويحق  ة الت  في عملي   اا ر ومؤث   فاعالا 

على  73ة انية من الماد  ة في الفقرة الث  خصي  قانون األحوال الش   فعلى سبيل المثال نص  

ة دون وجي  ة إذا امتنعت عن اإلقامة مع زوجها في مسكن الز  وجي  فقة الز  الن   سقوط حق  

 مواد   غم من أن  وبالر   .وجها للمرأةة دون إذن ز وجي  أو إذا عملت خارج مسكن الز   شرعي   عذر  

وما بعدها  105ة الماد  في قاق ة الش  فريق لعل  فريق )الت  طلب الت   القانون  قد أباحت لها حق  

ولكنها بالواقع ال تستطيع  ،وشرعاا  ة قانوناا وجي  رباط الز   ة( وفك  خصي  من  قانون األحوال الش  

على  أحياناا  عنه، فتبقى مكرهةا  ذلك بسبب عدم قدرتها على تأمين مورد رزقها بمعزل  

عاون مة الت  ة لمنظ  ر الجنساني  لمؤش   يئة، ووفقاا غم من معاملته الس  العيش معه بالر  
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العاملة  القوى من إجماليساء شاركة الن  منسبة فإن  ؛نمية في الميدان االقتصادي  والت  

  (٢٠١٤)هيئة االمم المتحدة للمرأة،  . 2013٪( عام 14لم تتجاوز )في سورية 

ساء من العائالت، وبفقدان الكثير من الن   كبير   بت بنزوح عدد  بعد نشوء الحرب التي تسب  أما 

ر يوف   على تأمين عمل   وغير قادرة   صعبة   ة  ي  ماد   ألزواجهم وجدت المرأة نفسها في ظروف  

ة زاد تثبيت وتسجيل واقعاتها المدني   ضعف قدرتها على كما أن   .ي  لها االستقرار الماد  

ة أو على بطاقة وجي  لعدم قدرتها على الحصول حقوقها الز    من وضعها االقتصادي  

 وجالز  عدم تسجيل واقعة وفاة  ة، وأيضاا اإلنساني  لها االستفادة من المساعدات ة تخو  سري  أ

 ؛ة  أو قانوني   ة  شرعي   رث  إعدم قدرتها استصدارها وثيقة حصر لى إلى حرمانها من الميراث أد  

وعلى  رت علي  الحرب أث  ": إذ تقول نة البحثعي  في ساء الن  حدى إوهذا ما ورد على لسان 

 صدر شهادة وفاة  أستطع أن اولم  مالك زوجي وميراث عمي،أمن  أولدي، فقد انحرمنا

ات المعارضة(  لبعد سنتين من وفاة زوجي )المنطقة التي تسيطر عليها قو   ربالمحر  

ومن  المعونات بسبب عدم حصولي على شهادة  ،ة  ر من مر  ثكأغاثة من اإل نحرمنا أيضاا او

خدت حقوقي أوقد انظلمت يعني ما  أثب ت طالقينا لم أ" :وأخرى قالت ."لزوجي وفاة  

عطائي نفقتي أو أجرة حضانة إ، كما أن زوجي رفض حالياا  أعيش منهان أ كنت يمكن

عيش على المساعدات، وأسكن في أ الذلك أن ة  ابنتي التي تقيم معي وهي قاصر 

 ."جداا  سيء   بيت  

 :عيد الجتماعي  على الص   -

بسبب جل أدنى من الر   ة  اجتماعي   بمنزلة   عد  ت   ة وفق المنظور االجتماعي  وري  الس   المرأة

بسبب  اترسيخه والتي تم   ،ائدةة البطريركية الس  كوري  قافة الذ  قاليد والث  العادات والت  

أصبحت  زاعالن   ببعد نشوأما  من أحكامه على تلك العادات. القانون الذي استند في كثير  

وعدد  مبكرة   ساء اللواتي تزوجن بسن  من خالل استعراض أعداد الن   تلك اآلثار أكثر وضوحاا 

 .  أو الجئات   ازحات  أصبحن نساء اللواتي وأعدد الن   صغير   بسن   قات واألرامل وهن  المطل  

 ،األسرة الواحدة ةى إلى تفرقأد  سيطرة مختلفة؛ كما أن تقسيم المناطق بين مناطق 

ساء عن موطنها األصلي وعن أقاربها وذويها، اإلبعاد القسري للكثير من الن   فضالا عن

ساء ألبنائها وأزواجها بتها الحرب افقدت الكثير من الن  دمير التي سب  والت  كما أن القتل 

 وأقاربها. 

 هي عدم قدرتها على ،ها المرأةهة التي تواجالمشكالت االجتماعي   ولكن من أهم  

ف توق  ل ،ةة وحالتها االجتماعي  تثبت بياناتها المدني   ة  رسمي   أوراق   الحصول على

ابعة للحكومة ة الت  وائر الحكومي  عوبة في مراجعة الد  العمل والص  ة عن سمي  سات الر  المؤس  

على قدرتها  فير ، األمر الذي أث  ثبوتية   ساء بال أوراق  من الن   الكثير تفقد أصبح .ةوري  الس  

 ،ةالخامسة عشر  رغم تجاوزهم سن   ة  شخصي   ات  تسجيل أوالدها والحصول لهم على هوي  

تقول ة نساني  مات اإلمها المنظ  ة التي تقد  الجتماعي  عدم وصولهم للخدمات ا وبالتالي

ة سمي  وائر الر  ى تسجيل أطفالها في الد  تتمن   أم   كل  "  نة البحثعي  من ساء حدى الن  إ

ظام لمنطقة م الن  تقد   مثالا  ...قد يحدث معنا   طارئ   أمر   لهم تحسباا ألي   وإخراج جواز سفر  

غير التي  يألطفال للسفر وأنا ل أملك إثباتات   ضطر  استطيع البقاء هنا وسن إدلب لن

بها في الخارج ل  استلمتها من محافظة إدلب وقد تكون هذه األوراق غير معترف  

 ."أدري

 ة: ياسي  على صعيد المشاركة الس   -

عن الحياة  هائحوال حال دون تحقيق المرأة لكيانها وأقصافي قانون األ المرأة مييز ضد  الت  

إدارة  ال تملك حق   ها ببساطة  ة ألن  ياسي  المشاركة الس   على لعدم قدرتهاة، وذلك العام  

رشح الي ال تستطيع على سبيل المثال الت  وبالت   ،عن زوجها للقانون بمعزل   شؤونها وفقاا 

 مالية   به ذلك من مالءة  ولما يتطل  ، زوجها دون موافقة، انتخابات   أو خوض أي   منصب   ألي  
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، وبالتالي بقيت ياسي  تمكنها من الخوض في المعترك الس   ة  اجتماعي   وقدرة   ،ة  اقتصادي  

ال تتجاوز  ، فمثالا جداا  مشاركة المرأة في تمثيل المجتمع وقيادته ورسم سياساته محدودةا 

وهي  ٢٠١٤٪ في عام ١٢ وري  عب الس  ساء في مجلس الش  سبة المئوية لمشاركة الن  الن  

 (٢٠١٤حدة للمرأة، )هيئة األمم المت  زاع. قبل وبعد الن   نسبة شبه ثابتة  

من أصبح  إذة، عن المشاركة في الحياة العام   أصبحت المرأة أكثر بعداا زاع ب الن  وبعد نشو

وجدت مر الذي يطرة، األكور في جميع مناطق الس  وهم الذ  الح يملك القرار، الس   يملك

، وعن المشاركة في إدارة كبير   بشكل   أن العام  الش  ب المشاركة عن معزولةا المرأة نفسها 

 . شؤون المناطق التي تعيش فيها
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 :ة للنساءة وغير العقاري  العقاري   : الملكياتثانياا 

على وجه الخصوص،  ساء في سوريةقة بالن  على تحليل الملكيات المتعل   الفقرة هز هذرك  ت

الباب باستقصاء ساء، إذ قمنا في هذا رت الحرب على ملكيات الن  لفهم كيف أث   في محاولة  

لية انتقال الملكية آمعرفة  نة البحث، ومن ثم  عي  في ساء ها الن  كأنواع الملكيات التي تمتل

ة في تصرفها ي  حوذ عليها في الوقت الحالي، ومدى الحر  تساء، وفيما إذا كانت تسإلى الن  

  .و فقدان الملكياتأسجيل بممتلكاتها، إلى جانب تقصي دور الحرب من ناحية الت  

صوص كيف أن الكثير من الن   ،إيراده في الفصل األول الذي تم   ظري  أوضح اإلطار الن  

ة تخالفها. مييزي  ة تراعي حقوق المرأة، بينما بالمقابل الكثير من القوانين الفرعية الت  ستوري  الد  

ازحين الن  سبة األكبر من الن   أن   ةا ات؛ خاص  وري  ساء الس  الحرب على الن   رتأث  إظهار كيف  كما تم  

 ساء واألطفال. من الن   ازحات هن  والن  

 ساءنوع الملكيات التي تملكها الن   -أ

عن مدى تأثير  ألنه يعطي انطباعاا  ،في دراسات الجندر دراسة نوع الملكيات ضروري   إن   

وتعكس الملكية نفوذ  ،رروة على أساس الجندة على توزيع الث  مييزي  ة الت  المنظومة االقتصادي  

 ذكره ، كما تم  لطةروات من أجل الس  األفراد في المجتمع عن طريق قدرتهم على استخدام الث  

 . للبحث ظري  في الجانب الن   سابقاا 

نات أنأظهرت  من أصل  إمرأةا  84 العي 

نواع أمن  يملكن نوعاا  إمرأة   100

 ة  ذهبي   حلي   أو ات  عقار  الملكيات سواءا 

  .أو سواهما

لوهلة لهذه قد تبدو  كمل  نسبة الت  

 في بلد يشهد حرباا  كبيرةا األولى 

لكن في  ،ة منذ عشر سنوات  مستمر  

سبة األعلى من الن   فاصيل يظهر أن  الت  

ن إة حيث هبي  الذ   الملكيات هي الحلي  

ساء من الن   84من أصل  إمرأةا  30)حوالي 

 ،فقط ةا ذهبي   اا يملكن حلي   (المالكات

إلى  الحلي  يملكن  إمرأةا  31وحوالي 

قد أو أخرى مثل الن   جانب ملكيات  

   .لمالكات حسب نوع ملكياتهن  لنة البحث عي  في ساء عداد الن  أدناه أكل ح الش  ، ويوض  العقارات

84

16

كل البياني  رقم  نة ( ١١)الش  مل ك لعي  نسبة الت 

البحث 

نعم ل
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أو  الهباتوجة أومن مهر الز   أساسي   ة بشكل  وري  قافة الس  ة في الث  هبي  الذ   الحلي   تأتي

 ثم   ،فالهبة ،أن اإلرثإذ  ،ةتائج التي وصلت لها البيانات اإلحصائي  بالن   تماماا  هدايا. هذا واضح  ال

راء ل الش  شك  ، بينما ساء لملكياتهن  الن   أسباب امتالكسبة األعلى من حازت على الن  المهر 

ة تيجة تعكس الوضعية االجتماعي  وهذه الن  . % من نسبة طرق اكتساب الملكية28نسبة 

بل  ؛فعلي   مشترك بين الهبة واإلرث والمهر تأتي إلى المرأة دون جهد  العامل الللمرأة، إذ إن 

ها ألن   ة  قطة هذه مهم  أو عن طريق اإلرث من أحد المؤرثين. الن   ،ما مقابل تنازلها عن شيء  

وهذا ما  أو إنتاج   كعمل   ملك من جهدها الخاص  عن مدى قدرة المرأة على الت   راا تعطينا تصو  

 .في األقسام القادمة الا مالحظته مفص   سيتم  

 

 

 ،ةهبي  الذ   ة بالحفاظ على الحلي  االقتصادي   ز قدرتهن  ساء تترك  الن   أن   ؛ظهر البيانات الواردةت  

ألنها ال تأتي نتيجة العمل أو اإلنتاج بقدر ما تأتي بسبب  ،ما تكون منخفضة القيمة التي عادةا 

ة عندما تحدث خاص  ، وة القيمةمتدني   مهما علت قيمتها ستبقى ، والتيالهدايا أو المهر

، االقتصادي أثناء الحروب ومخزونهن   من أموالهن   راا كبي اا ساء ينفقن جزءن الن  إحيث  زمات  أ
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كل البياني  رقم  نة البحث( ١٢)الش  أنواع الملكيات التي تملكها الن ساء عي 
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األسباب أعاله 

كل البياني  رقم  أسباب اكتساب الملكية( ١٣)الش 
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 طي لكل  مالن   الجندري وربحسب الد  كور، من الذ  ما يكون  فقدان المعيل الذي عادةا  سبابأل

  جل في المجتمع.من المرأة والر  

 المباشر: اإلنتاج القتصادي  مشاركة المرأة في  -ب

 قد تدر   ةا تجاري   في مجتمع ال تمارس به المرأة أعماالا  عة  متوق  حليل كر من الت  تائج اآلنفة الذ  الن   

نها من امتالك ملكيات  وبالت   ،عليها عاليةا  أرباحاا  حيث  ،ة  و صناعي  أ ة  أو تجاري   ة  عقاري   الي تمكِّ

فقط  4بينما  ،جارة أبداا لم يمارسن الت   (ساءمن الن   100من أصل  إمرأةا  85)تائج بأن أظهرت الن  

ما تكون  غالباا  وهي أعمال   ،مثل شراء بعض المالبس المستعملة وبيعها طفيفةا  مارسن تجارةا 

نعم، تاجرت بالباله )المالبس ": مستهدفاتإحدى الكما قالت  قليل   وذات ربح   هامشيةا 

أخرى اقتصر عملها على جلب  ستهدفةوم "قليالا  القديمة( وبعتها لكن المربح كان

 تنظيف   اشترت مواد   إنهاقالت  أخرىو ،لبيعهم في الحارة لألطفال وحليب   ات  ضفاح  

 على سؤال ممارستهن   يجابباإل واأجاب امرأةا  11في المقابل  .وباعتها لكنها خسرت أيضاا 

 . كل البياني  بالش   ح  كما هو موض   للتجارة

 

 

ساء المالكات للعقارات يملكن من الن   إمرأةا  52أن  ةالبيانات اإلحصائي   أخرى أظهرتمن جهة 

فقط  نساء   4 بينما ،أساسي   عن طريق اإلرث بشكل   آلت لهن   ة  زراعي   للسكن أو أراض   بيوتاا 

ت أو ورش العمل والتي آلت في مثل فروغ المحال   ة  اقتصادي  مشاريع في  صص  يملكن ح  

 . طريق اإلرث أيضاا معظمها عن 

 وهذا نتيجة لما تم   ،ةجاري  ة في األعمال الت  سائي  ة ضعف المشاركة الن  تظهر البيانات اإلحصائي  

 ابق حول أسباب اكتساب الملكية للمرأة. تفصيله في الفصل الس  
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يعدم فرصتها من االستفادة من األرباح العالية  جاري  إن عدم مشاركة المرأة في العمل الت  

وتحصر ملكية المرأة في القطاعات العقيمة والمحدودة  ،جارات المختلفةها أنواع الت  التي تدر  

ما يسيطر عليها  ة التي عادةا راعي  كن واألراضي الز  مثل امتالك بيوت الس   ،األرباح واإلنتاج

 رن بشكل  عب   ستهدفاتالكثير من الم سطوته عليها. إن  كور أحد األقارب الذ   ضوج أو يفر الز  

 . الحق   في قسم   سنفصلهوهذا ما  ؛وج على أمالكهن  عن سيطرة الز   وغير مباشر   مباشر  

  :الملكياتو زوحن  ال -ج

 ن اقتصاد الحرب يعتمد بشكل  إحيث ، كبير   ة بشكل  ر الحرب على قدرة المرأة االقتصادي  تؤث    

موين للجند وخالفه. سليح والت  ة واألعمال المرتبطة بها مثل الت  على األعمال العسكري   رئيسي  

ساء كثير من الن  الفقد كور ي  المحصور في الذ   جنيد اإلجباري  إلى ذلك وبسبب الت   إضافةا 

في مجموعه يقع على  كور ويصبح العبء االقتصادي  المعيل أو المعين في العائلة من الذ  

 . عاتق المرأة

ازحات من حيث ن  الازحات وغير من المقارنة بين الن   كان ال بد   ساءعلى الن   ولدراسة تأثير الحرب

ازحات وغير ة. وفي المقارنة بين الن  لألعمال والمشاركة االقتصادي   ك إضافةا مل  الت   عدمك ومل  الت  

من  هن  ( المالكات من امرأةا  84 من إمرأةا  47) ن  ن بأازحات في نوع وكمية الملكيات. تبي  الن  

 زوح كأثر  ظهر بأن الن  سبة ت  ازحات. هذه الن  من غير الن   هن   (من المالكات إمراةا  37)بينما  ،ازحاتالن  

األسباب الكامنة ما وراء  ر على توزع الملكية ونوعها ألنه على ما يبدو أن  ثار الحرب لم يؤث  آمن 

 .أعمق من الحرب قسيم أسباب  هذا الت  
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ة عماد ملكية هبي  الذ   ل الحلي  ، تشك  سابقاا ذكره كما أوردنا خول لتفصيل أنواع الملكيات، وبالد  

 الحلي   في الملكية لسهولة حمل األثر له ليس زوح عامالا سبب الذي جعل الن  وهذا ال   ،المرأة

يملكن  (نازحةا  إمراةا  21) ة أن  ، حيث أظهرت البيانات اإلحصائي  صرف بهاة وشرائها والت  هبي  الذ  

بينما في حالة الجمع بين العقارات  .ةا ذهبي   اا يملكن حلي   (ازحاتمن غير الن   نساء   9)مقابل  ذهباا 

ة إلى جانب العقارات هبي  الذ   يجمعن الحلي   (ازحاتمن غير الن   إمراةا  13)ة نجد أن هبي  الذ   والحلي  

. قدي  ة مع المال الن  هبي  الذ   الحلي  ساء يجمعن من الن   عدد  يوجد كذلك  (،ازحاتمن الن   10)مقابل 

أو  ل  منفص   بشكل   ةا ذهبي   اا من المالكات يملكن حلي   إمراةا  84من أصل  إمراةا  57 إن   ،ختصار  اب

ة هي العماد هبي  الذ   الحلي   ابقة حول أن  ز فرضيتنا الس  ا يعز  مع ملكية أخرى مم   مشترك  

من المهر  أساسي   بشكل   ة تأتيهبي  الذ   الحلي   نات المبحوثة.  إن  األصلي لثروة المرأة في العي  

أملك خاتم "زوح أو سواه. إحدى المبحوثات قالت: في الن   والخطبة وهذا ما ال ينقطع سواءا 

اشتريت "وأخرى قالت:  "هب الذي اشتراه لي زوجيمعي الذ  "وأخرى قالت:  "زواجي فقط

ساء للملكية ألنها في اكتساب الن  ر على زوح لم يؤث  إذن، الن  . "هب بحصتي من اإلرثالذ  

ر على فقدان المرأة للملكية أو خسارتها للحيازة وهذا ما ، لكنه أث  ة  ذهبي   معظمها حلي  

 . قادم   له في قسم  سنفص  

47

37
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 ساء الوارثات:ملكيات الن   بما يخص   ةمييزي  ن واألعراف الت  يالقوان -د

فإذا كانت القوانين  ،ة لألفرادفي تحديد المراكز القانوني   ي  أساس تساهم القوانين بشكل    

على في المجتمع على حساب شرائح أخرى.  نة  ر على نفوذ شرائح معي  ها تؤث  ة فإن  تمييزي  

 ،ةة للوصول إلى عدالة اجتماعي  ئيسي  في اإلرث أحد المفاتيح الر   لةاالعدتعتبر سبيل المثال، 

لطة روة والس  في الث   رئيسي   رورة إلى خلل  ي بالض  الميراث يؤد  الي عدم المساواة في وبالت  

) ,Hager, A. & Hilbigشت في القانون م  الفئة التي ه   مييز ضد  ي إلى الت  ا يؤد  في المجتمع مم  

)H, p 758 . 

من الوارثات ورثن حسب  (إمراةا  42من  إمرأةا  29) تائج أن  ة، أظهرت الن  البحثي   ةنوفي دراسة العي  

وجة تحصل على ثمن أن األخت تحصل على نصف حصة أخيها والز   ة، أي  ريعة اإلسالمي  الش  

د . إلى جانب تعد  رفعالة والص  دون ضمانات اإل بعوج يحصل على الر  ركة من زوجها بينما الز  الت  

من الت  ي إلى تقاسم عد  وجات الذي يؤد  الز   لك أظهرت البيانات . كذركة مجتمعات  ة زوجات ث 

 كور. الذ   هن  تخواإمن اإلرث مع  متساوية   حصلن على حصص  فقط ( نساء   6) بأن  

 

 

نساء الوارثات ال يستطعن الحصول على من ال   إمراةا  35 أن   ةحصائي  تائج اإلالن  أظهرت كما 

 . إرثاا  اإلرثية التي آلت لهن   حصصهن  
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 . ساء من إرثهن  ت إلى حرمان الن  عت األسباب التي أد  تنو  

الحرمان من اإلرث  قلن إن   المحرومات من اإلرث ساءمن الن   إمرأةا  15ة: جتماعي  االسباب ألا -

 ي  مازالت مع أخي الذي يصرف عل"قالت:  ستهدفات. إحدى المة  اجتماعي   كان ألسباب  

 تهميش المرأة االقتصادي  إذ أن ة. هنا تقصد الحصة اإلرثي   ستهدفةوالم "ولديأوعلى 

جعلها تتنازل عن ملكيتها ألخيها من أجل ي إلى ، يؤد  وحرمانها من العمل واإلنتاج

عدم جدارة المرأة على إدارة شؤونها بنفسها. هذه "اإلنفاق عليها، أي تطبيق فكرة 

 ها على خالف  ن  إو ،ة نفسها نجد أنها خسرت زوجها )معيلها( في المعاركستهدفالم

  مع أهل زوجها على تربية األوالد. دائم  

حصلت مشاكل بيني وبين أخوتي على الميراث وإلى اآلن " أخرى قالت: ستهدفة  م

متع رمت من الت  . هذه المرأة ح  "كور ل يريدون توريث اإلناثبيننا فالذ   هناك محاكم  

ما يضع  كور يريدون الهيمنة على كامل الميراث. عادةا ة ألن أخوتها الذ  بحصتها اإلرثي  

وريث هنا ا يجعل الت  كور أيديهم على األراضي ويمنعون اإلناث من االقتراب منها مم  الذ  

 ال أكثر.  اا شكلي  

ة األخرى التي تواجه المرأة عند رغبتها في الحصول على ميراثها من المشاكل االجتماعي  

قالت إحدى  من امرأة أخرى. ولديه أوالد   أو تزوجت رجالا  ثانيةا  عندما تكون زوجةا 

ضح هنا ت  ت. "ي اإلرثي  ولد زوجي منعوني من الحصول على حق  أ": ستهدفاتالم

روف العادية يمكن في الظ  أوالد زوجها حرموها من حصتها. أن كورية وكيف طوة الذ  الس  

ركة لكن في ت  الها أو دعوى تصفية يوع لتحصيل حق  ش  الللمرأة أن تلجأ إلى دعوى إزالة 

ة يصعب على المرأة الحصول على سات الحكومي  زوح وغياب المؤس  ظروف الحرب والن  

وتكاليف  طويلة   يوع إلى سنوات  ما تحتاج دعوى إزالة الش   إلى ذلك، عادةا  ها. إضافةا حق  

ش يهم   فاق قانوني  فاق بين الورثة يمكنهم الوصول إلى ات  وإذا كان هناك ات   ،عالية  

 ابق. مثالنا الس   وجة فيالتي هي الز   صاحب الحصة األقل  

 نأل"الي: بالت   ستهدفاتحت إحدى الم. صر  حرمانها من الميراث أخرى تم   حاالت  هناك 

فقال هو ليعطي تعبه  ،واحد   على ذكر   بنات   4مالكه لبنه الوحيد ونحن أ بي كتب كل  أ

 "ه وليس صهرهنللصهر ولو فتح باب جهنم بيده الذي يحمل كبرته هو اب

قلن ألن  (ساءمن الن   11) ن  إة، حيث بعد األسباب االجتماعي   تي مباشرةا أة: وتاألسباب األمني   -

 أو أنه سيطر عليها. من الوصول إلى ممتلكاتهن   حرمهن   وري  الس   ظامالن  
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فوس من دوائر الن   ة مثل عدم القدرة على استخراج حصر إرث  تأتي األسباب القانوني   أخيراا  -

 .(سم البياني  المطالبة بها أمام القضاء )أنظر الر   الي صعوبة نقل الملكية أووبالت  

 

ة عمل ي  غم من أهم  الر  بو ،زلاات منرب  ( يعملن كستهدفةم 100من أصل  إمراةا  27)من جانب آخر 

 ذاتها، األمرو تطوير أودون أن تتمكن المرأة من العمل ، دون أجر   المرأة في المنزل إال أنه يتم  

من  إمراةا  15) ، لقد أظهرت البيانات أنصرف بأمالكهن  الت    فيتهن  ي  ر على مدى حر  الذي يؤث  

وج أو األب الز  )كور الذ   يحتجن إلى إذن أحد أقربائهن  نة الوارثات، أي أكثر من نصف عي   (27أصل 

 .بملكيتهن صرفقبل الت   (أو األخ

 تأثير الحرب على حيازة الملكيات   -ز

سبة دارتها( عالياا بالن  إصرف بها والقدرة على الوصول والت  تكون حيازة الممتلكات )أي  عادةا 

ة، عمال الحربي  ، والحيازة تزداد في أوقات الحروب نتيجة الخوف من فقدانها بفعل األلمالكها

 ،أو تأجيره ،فهل تملك القدرة على سكنه ،على سبيل المثال فإذا كانت المالكة تملك منزالا 

اظمة ة الن  سات القانوني  غياب المؤس  وفي أوقات الحروب تزداد احتماليات  .أو االنتفاع به

ي إلى ضياع الوثائق يؤد   ، األمر الذيحةزاعات المسل  اتجة عن الن  للملكية مع حلول الفوضى الن  

ل ت الملكية بها، لذلك، تشك  تثب   ة  رئيسي   مستندات   حرقأو  سجيل العقاري  أو تلف مراكز الت  

 زاعات. في الملكية أثناء الن   مالكيها لحق   اا رئيسي   اا الحيازة ضامن

 ال يملكن حيازةا ( 85أصل  من إمرأةا  22) ات أن  ستهدفساء المالبيانات المستخلصة من الن   تظهر

 .على ممتلكاتهن   ةا فعلي  
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 أسباب خسارة الحيازة على الممتلكات:

 إمراةا  11) ن  إحيث  لحيازة ممتلكاتهن  ساء ب األكبر لخسارة الن  المسب   وري  ظام الس  الن   ديع -

ظام أو الن   أو أن   ،يخشين االعتقال ألنهن   ال يجرؤن على الوصول إلى ممتلكاتهن   (23من 

 . معارضات   بحجة أنهن   أحد ميليشاته وضع يده على حيازة العقارات العائدة لنساء  

من الممتلكات يسيطر عليها الكثير  ن  إحيث ( 23من  نساء   4) ةتأتي األسباب االجتماعي   ثم -

 . نتفاعاال وج يملك حق  وج أو األخ أو األب والمرأة ال تستطيع المطالبة أو أن الز  الز  

دة جراءات المعق  اإل بسبب فقدن حيازتهن   نهن  أحن بصر   نساء   3ن أحيث ة القانوني  تأتي ثم  -

 أو عدم القدرة على تسجيل معامالت حصر اإلرث. 

 
 

ة ول المستقر  ملكيته. في الد   إنسان   أن يحوز كل   بيعي  الط   ألن   عاليةا  د  رات تعهذه المؤش  

ى لو وحت   ،طوعاا ال يملكن الحيازة  و رجل  أ إمراة   سواءا  شخصا  ادر إيجاد أي  ة من الن  بيعي  والط  

نه من و تمك  أنها يمك   فاعلة   ة  قضائي   سات  ومؤس   ،مثل استرداد الحيازة حصل فوجود دعاوىا 
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همييش الت  على مأساة  مضاف   ن فقدان المرأة للحيازة هو عامل  إ ملكيته. استرداد

  ة. االجتماعي  روة من الث   عادل   وضعف الملكية وعدم امتالك نصيب  للمرأة  االقتصادي  

 ة الحرب وتسجيل الملكية العقاري   -ص

لضمان  جوهرياا  أمراا  جل العقاري  سجيل في الس  يعتبر الت   ؛ةظري  الن   الفصولكما ذكرنا في     

وبين إتيان  جل العقاري  سجيل في الس  القانون يربط بين الت   بل إن   ،ةؤون العقاري  في الش   الحق  

ساء من عاني الكثير من الن  ت  ة. لكن لألسف، إلى جانب فقدان الحيازة الملكية آلثارها القانوني  

اتهن بسبب الحرب. أظهرت قد خسرن ملكي مشكلة عدم إمكانية تسجيل الملكيات أو أنهن  

 .جل العقاري  في الس   ت ملكياتهن  الغير مسج   (لكاتامن الم 46 من أصل نساء   8) البيانات أن  

جل لة في الس  نسبة العقارات المسج  

إلى ما قبل  في كثير منها عائد   العقاري  

صرفات وبالتالي الت  ، الحرب في سورية

سجيل ة بعد الحرب كانت صعبة الت  القانوني  

نتيجة غياب  جل العقاري  في الس  

سجيل سات وعدم القدرة على الت  المؤس  

وهو ما  .ي إلى ضياع الحقوقوهو ما يؤد  

 53نة البحث، )عي   أكثر من نصف رت عنهعب  

سات المؤس   حن بأن  صر  ( مرأة  ا 100من  مرأةا ا

رة ال يمكنها الموجودة في المناطق المحر  

وثائق غير صدر ألنها ت   ،ضمان حقوقهن  

في  )الخاضعة لسيطرة المعارضة(، رةفي المناطق المحر   اءا سو مكان   بها في أي   معترف  

، وهو استضمن حقوق الن   في مناطق المعارضة ساتالمؤس   هذه اعتبرن أن (إمراةا  28) مقابل

ساته، نتيجة سنوات االنتهاكات ظام بجميع مؤس  في رفض الن   سياسي   يستند إلى رأي   رأي  

ظام سات الن  إذا ما كان غياب مؤس   عند سؤالهاات ستهدفالم ىحدإ تشير التي شهدنها 

عندهم وهم  اا ن زوجي كان موظفلبي أليء الس  ل بل وجودها هو الش  "ر أم ال فقالت: يؤث  

ن أ ويجب وظالم   ومستبد   ظام فاجر  ن هذا الن  ر، ألل تؤث  "وأخرى قالت:  "من اعتقلوه بال سبب  

 . "ةا ن تصبح رسمي  ألى إنعتمد على البدائل 

 

28,نعم 

53,ال 

2,عدم االجابة 

3,ال أعلم  14,الى حد ما

كل البياني  رقم  رة ( ٢٣)الش  سات في المناطق المحر  هل تضمن المؤس 

حقوق الن اس

نعم  ال  عدم االجابة  ال أعلم  الى حد ما
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كل البياني  رقم  نسبة العقارات ( ٢٢)الش 

جل العقاري   لة في الس  المسج 

مسجلة  غير مسجلة 
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 سجيل للملكيات: عوائق الت  

جل سجيل في الس  ساء من الت  ة التي منعت الن  ة هي العوائق األساسي  العوائق األمني   د  تع

فر إلى بالس  ظام إذا قمن من االعتقال من قبل الن   رن عن خوفهن  ساء عب  . الكثير من الن  العقاري  

ة مثل ظام. كذلك هناك العديد من العوائق القانوني  سجيل الخاضعة لسيطرة الن  مناطق الت  

. جل المدني  ث في دوائر الس  ر  والم أو تثبيت وفاة   حصر إرث   ةعدم القدرة على استخراج وثيق

 ،العقاري  جل مثل ارتفاع كلفة مصاريف تسجيل العقارات في الس   ،ةالعوائق االقتصادي   أيضاا 

سجيل رقات وعدم القدرة على الوصول إلى مكاتب الت  مثل إغالق الط   ،وجستيةوالعوائق الل  

 .العقاري  

 

 

 الحرب وخسارة الملكية  –ط 

ها أهم   ، ولعل  مختلفة ألسباب   اس ممتلكاتهن  ح يخسر الكثير من الن  زاع المسل  أثناء الن  

 نفقد (ساءمن الن   77من  28قرابة )مار الذي يحصل في المدن. ة أو الد  ات العسكري  العملي  

 خالل الحرب.  مختلفة   ألسباب   ملكياتهن  
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كل البياني  رقم  العوائق الل وجستية للتسجيل ( ٢٤)الش 
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بالقصف  مثل دمار بيوتهن   ،سبب خسارة الملكية هي الحرب ن  إ :قلن (28من  نساء   8)حوالي 

يطرة على مثل الس   ،وري  ظام الس  ق بالن  تتعل   أرجعن خسارة الملكية ألسباب  ( نساء   7(بينما 

ظام من بأن أحد أتباع الن  " تقول:ات ستهدفة. إحدى المياسي  الس   بسبب مواقفهن   مالكهن  أ

هذا جزاء من يلتحق "ئه على المنزلالوقال لهم بعد استيأقارب زوجها سيطر على منزلهم 

التي خلقتها ة بسبب األوضاع االقتصادي   ملكياتهن   فقد )ساءالن  من  9 ،)كذلك. "باإلرهابيين

 . نفاق االقتصادي  من أجل اإل و عقارات  أ ة  ذهبي   من حلي   ملكياتهن   عن  الحرب حيث ب  

 

ن أن نسبة إذ تبي   ؛على فقدان الملكية ة  سلبي   ثار  آزوح كان له الن   تظهر البيانات أن   كما

ساء من الن   (امرأةا  19)ازحات حيث أن ازحات أعلى من غير الن  ساء الن  الخاسرات للملكية من الن  

ما ( ازحاتمن غير الن   إمراةا  27)بينما  (.ير نازحات  غ 9) في مقابل اللواتي خسرن الملكية نازحات  

 . (نازحةا  إمرأةا  22)في مقابل  لن يحتفظن بملكياتهن  ز  
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مييز بين اكتساب الملكية وبين خسارتها، في حالة اكتساب الملكية من المهم الت  واخيراا؛ 

ازحات. بالنسبة للنازحات وغير الن   مصادر اكتساب الملكية واحدة   ألن   ،كبير   للنزوح أثر   لم يكن

ازحات بين الن   أسباب خسارة الملكية مختلفة   ألن   ،أما في حالة خسارة الملكية فاألمر مختلف  

 ظام في المناطق الخاضعة له.ازحات بسبب الخوف من اعتقال الن  وغير الن  

 

 

 تائج: الن  

ة مثل عقود البيع. كذلك ة الملكيات العقاري  وخاص   ،إلثبات الملكيات ة  هناك طرائق قانوني   -

 ،راءي قد تكتسب باإلرث أو بالش  تة الالكتساب الملكيات العقاري   ة  هناك وسائل قانوني  

القانون حصر  ، وهذا يعني أن  جل العقاري  سجيل في الس  إال بالت   ةا قانوني   ولكن ال تنتج آثاراا 

 ؛لذلك كنتيجة  ، ةجل العقاري لتحقيق آثارها القانوني  ة في الس  تسجيل الملكيات العقاري  

من تسجيل  وري  الس   ظامساء في المناطق الخارجة عن سيطرة الن  عدم تمكن الن  إن 

 46من أصل  نساء   8 إذ وجد البحث أن   ،ضهن لخطر خسارة هذه الملكياتيعر   ملكياتهن  

 .جل العقاري  سجيل في الس  ن من الت  لم يتمك   إمراةا 

ة التي صادق عليها القانون ولي  كذلك المعاهدات الد   ،وري  ستور الس  إلى ذلك، الد   إضافةا  -

إال أنه في  ؛جل وضمان حقوق المرأةتطالب بمساواة المرأة والر   ن نصوصاا تتضم   ،وري  الس  

 ،المرأة ضد  هي قة بالملكية مييزية المتعل  يوجد العديد من القوانين الت   طبيق العملي  الت  

 ة. خصي  ك األجانب أو قانون األحوال الش  مثل قانون تمل  

ة األمني   نتيجة األوضاع جل العقاري  في الس   لتسجيل ملكياتهن   ساء من عقبات  الن  تعاني  -

سجيل، وتكلفته لصعوبة الوصول إلى أماكن الت   من االعتقال، أو نتيجةا  وخوفهن  

 . الباهضة عليهن  

من األعراف والقوانين والممارسات  اشئة عن مجموعة  ة الن  المنظومة االقتصادي  أنتجت  -

 تقتصر معظم ملكيات المرأة على الحلي   ، إذللمرأة اا هش   اقتصاديا   واقعاا ؛ ةمييزي  الت  

أخرى، ال تملك المرأة  ة الموروثة. بكلمة  راعي  كنية واألراضي الز  ة أو البيوت الس  هبي  الذ  
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الي وبالت   ،ا أضعف ثروتهامم   جاري  ق بالعمل الت  كبرى أو مشاريع تتعل   ة  مشاريع اقتصادي  

 .نفوذها االجتماعي  

احقة األغلبية الس   ن  أإذ رث، من اإلكبير على ملكية المرأة  ة بشكل  مييزي  القوانين الت   رتؤث   -

حيث ترث األخت  ،ة المتساويةالمستويات اإلرثي  جال في ساء يرثن نصف حصص الر  من الن  

تركن  أو أنهن   ،ساء ال يرثن أبداا من الن   وهناك نسبة   ،وجة نصف زوجهاوالز   ،نصف أخيها

 وج أو األخ. مثل الز   قريب   ة مع رجل  اإلرثي   حصصهن  

 

  وصياتالت  

 شرائح جميع تشمل والتي ،المتوازنة نميةبالت   إال الحرب بعد هوضبالن   المجتمع لواقع يمكن ال

 أمينالت   نظم دعم مع ةالبشري   الموارد جميع في واالستثمار، تمييز   دون من المجتمع

 ،االجتماعي  

 في ساءالن   منظور وتضمين ،ةياسي  الس   ةالعملي   في المرأة ب العمل على مشاركةيتوج   -

  تفاصيلها. كل  

 ،الجنس أساس على مييزالت   دون المواطنين جميع بين الكاملة المساواة يراعي دستور   -

 غيير.الت   ةبعملي   اإلسراع شأنه من الذي اإليجابي   مييزالت   خالل من تأكيدات   وضع مع

 واالقتصاد نميةالت   في ساءالن   دور وتفعيل دماجإل سوريا في شاملة   ة  وطني   ة  خط   تصميم -

  :نتتضم   قافةوالث   ياسةوالس  

 مييزالت   من حماية   قوانين خلق مع ةوري  الس   ةمييزي  الت   بالقوانين شاملة   تعديالت   (1

  واألعراف. االجتماعي  

 على خصوصاا  المباشرة الحرب آثار مع للتعامل ة  واستثنائي   طارئة   قوانين استحداث (2

 بالملكية قيتعل   فيما خصوصاا  ةالقانوني   األوضاع جميع في ازحينوالن   الالجئين

 نسان.اإل لحقوق ةولي  الد   للشرعة اداا ناست ةالمدني   والحقوق

  .االجتماعي   للنوع مراعية   لتكون ةاالنتقالي   العدالة ةعملي   تصميم (3

 مستوى على بالمرأة هوضالن   ةساسي  األ مهمتها تكون ة  عام   ة  وطني   هيئة   إنشاء (4

 جميع وضع وضمان لها، ة  وتقني   ة  وبشري   ة  مالي   موارد وتخصيص ككل، ولةالد  

 المجاالت ةكاف   وفي ،المستويات ةكاف   على الفعلي   نفيذالت   موضع توصياتها

 . المرأة تخص   والتي ةقافي  والث   ةياسي  والس   ةواالجتماعي   ةاالقتصادي  

 ورةالص   لتغيير الجمهور بين الوعي نشر أجل من شاملة   ة  وطني   استراتيجية   اعتماد (5

 .المجتمع في ابعالت   المرأة دور على تبقي التي للمرأة ةلبي  الس   مطيةالن  

 ساتالمؤس   لترفد ،الجندري خطيطوالت   حليلبالت   ة  مختص   أكاديميات   استحداث (6

 نمية.والت   ياساتوالس   القوانين مستوى على للتطوير ينائي  خص  أب

ة ة والمدني  خصي  جميع واقعات األحوال الش  للتعامل مع  ة  قانوني   جاه إيجاد ألية  فع بات  الد   -

ولة فيها عن العمل، سات الد  فت مؤس  حصلت أثناء الحرب، وفي المناطق التي توق  التي 

طفال الذين ولدوا ها واقعات والدات األوأهم   ،وري  الس   جل المدني  وتسجيلها في الس  

 ت نسبهم.يفي فترة الحرب وتثب

جاه الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسراا لدى جميع فع بات  الد   -

 204ة حكام الماد  أوأمالكهم وفق  همإدارة شؤون ألسرهمى ليتسن  األطراف في سورية، 

 ة.خصي  حوال الش  من قانون األ
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 على مستوى القوانين:  -

ق ما يتعل   ة  وخاص   ،وري  مييزية في القانون الس  إلغاء جميع القوانين الت  العمل على  (1

 ك األجانب. مثل قانون اإلرث وقانون تمل   ،في الملكية

المرأة في المساواة من أجل القضاء  لحق   ية  وتوع دورية   يوصي البحث بإجراء حمالت   (2

 .المرأة المة بحق  قاليد الظ  على األعراف والت  

الحماية والمساعدة ر ويوف   ،ويعاقب عليه يمنع العنف العائلي   خاص   صدار قانون  إ (3

 .عم للضحايا، وإنشاء وحدات حماية المرأة من العنف األسري  والد  

ولة، من المالجئ للنساء ضحايا العنف في شتى أنحاء الد   ضمان وجود عدد كاف   (4

لمثل هذه  للضحايا، وضمان توفير موارد كافية   فسي  الن   ي  ب  عم الط  وتعزيز خدمات الد  

  منتظماا. الخدمات ورصد جودتها رصداا 
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