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 سب الملكٌة فً القانون السوري آلٌات ك))

 ((حق المرأة فً التملك بٌن الواقع والتطبٌق و

 قانونً مٌدانًبحث 

 المقدمة :

يعتبر القانون في  ي  مميان ومنيان تمًييرو ليروص العايرك وانعناوياو لجوميع االتميا   اليراتن ولت جعيا  

 الناس. وقد اوتمد القانون الوور  يحنامه من  دة ماادر يتمها: 

 التشريع الومع . -1

 الفقه اإلورم . -2

 العرؾ. -3

وُيعّد التشريع المادر األول من ماادر القانونك إذ ويات  في  تؽييير العدييد مين المفياتي  القانونيية الويابدةك 

وُيعيّرؾ التشيريعك بهنييه: عقوا يد القييانون التي  تايدر ميين قبيل الوييج ا  المشيّر ة لهياعك وُيعييّد التشيريع يتيي  

المّيما  التالية: يعتمد  جى وج ة ت  المادر الربيو  لجقوا د الخااية بيه. ويهولة  ماادر القانون؛ بوبب

اوييتخدامهك والرلييوى إلييى ناواييه القانونّييية. يييوّفر حماييية الحقييو ك وحريييا  األفييراد فيي  الملتمييع. يحييّدد 

اللدير بالذنر ين  الوالبا  الت  يلب  جى نل فرد القيا  بها. يوّحد الوج ة القانونية ف  الدولة الواحدةك ومن

 التشريع المقارن له منان الادارة بين ماادر القانون الوور .

يميا بالنوييبة لجفقيه اإلوييرم  نمايدر ًييان  ميين مايادر القييانونك ويعتميد  جييى الشيريعة اإلوييرمّيةك نمرلييع 

اإلويرم ك يواو ك وربيو  لنافة يحنامهك وقوا دهك والفقه: وميع األحنيا  القانونيية باا تمياد  جيى اليدين 

نمرلع يواو ك ف  ت بي  القوانينك وتعريؾ األفراد بحقوقه ك ووالباته ك وومع حدود شر يةك لنل ش ء 

ف  الحياةك ويمنننا القول بهن القانون الوحيد الوار  حالياو والذ  يوتمد يحنامه من الفقه اإلورم  تو قانون 

 .1553لعا   55األحوال الشخاية رق  

رؾ تو المادر الًالث من ماادر القيانونك فهيو: ميا ا تياد  جييه النياسك واياروا يتعيامجون يما بالنوبة لجعُ 

معه بشنل معتادك وتحّول مع الوق  إلى قانون بحن  العادةك وُيعرؾ ييماوك بهنه: نيل قيولك يو فعيلك ُيايّنؾ 

لهك ولجُعرؾ ملمو ة بهنه ليٌدك ومقبول  ند الناسك وا يولد فيه ي  ش ء يؤّد  إلى معارمتهك يو  د  قبو

من المّيما ك وت : يتواف  مع الحاليا  األواويّية لرفيراد؛ ألنيه يعتميد  جيى العيادا  المتعيارؾ  جيهيا بيين 

الناس. ا يتعارض مع اإلرادة الخااية بياألفراد؛ بويبب ايدوره  ينه ك ليذلر ا تبير قيديماو ينًير يتميية مين 

 االتما يةك ويتهًر بالمتؽيرا  الت  تحدث ف  الملتمع.التشريع. يت ور بالتمامن مع الت ورا  ف  الحياة 

إن تدؾ ي  قيانون تيو تنميي  العرقية بيين األفيراد  جيى يوياس الموياواة بؽيض النمير  ين اللينس والعير  

والدين وي  مفهو  آخر يخالؾ تذا المبديك ومن الميرورة بمنيان ين يت يور تيذا القيانون وييت  اويتبداله مين 

ديًة مت ورة تناوب المرحجةك فمن المرور  ين يت  القماء  جيى األ يراؾ الباليية وق  آلخر مع قوانين ح

الت  يابح  تهخذ قوة ومنان ينًر من القانون ك  جى الرؼ  من ينها تلر بالملتمعا  إلى األويفل بيدا مين 

 ين تدفع بها نحو ملتمع يتمتع بالحرية والنرامة والمواواة .
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  تراى حالا  يفرادتا وت جعاته  وتذا يتمح من خرل بحًنيا اليذ  ينياق  إن القوانين الوورية بشنل  ا  ل

ك وويتبين لنا احقاو الهيوة بيين الينل القيانون ك وبيين الواقيع  آليا  نوب المجنية ف  القانون المدن  الوور 

 والحقيقة وت بيقها بما يتعج  بح  المرية ف  التمجر والتمتع بهذا الح .

ونما يبدو من حيث الماتر ين تذا القانون  ادل يحق  المواواة بين الرلل والمرية وا يحمل ف   ياته ي   

والقانون ا يحتو   جى لؽة نواص تمييمية تتعج  باآلليا ك إا ين الواقع يًب   نس ذلر فنيؾ تتحق  العدالة 

التمتع بحقهيا في  التمجير  جيى فيرض وليوده وامحةك نما ينه ا يوفر يية آلية تممن لجمرية  حواوة لجلندر

 وذلر تفعير لدور النواء ف  الملتمع لجواول إلى المشارنة الحقيقية ف  بناء وت وير الملتمع.

لقد شنل اإل رن العالم  لحقو  اانوان إ ارا  اما لممان الحقيو  اإلنويانية لجبشيرية بشينل متوياو بعييداو 

لينسك ولي  ينين تيذا اإل يرن وحيده نافيياو لميمان تمتيع الميرية بنافية  ن لميع يشنال التمييم  جى يواس ال

الحقو  الت  يتمتع بها الرليال نتيلية الًقافية الذنوريية الويابدةك ليذلر نيان ابيد مين ا تمياد اتفاقييا  خااية 

 1561تحمي  وتايون حقيو  النويياءك ولياء  اتفاقيية القميياء  جيى لمييع يشينال التمييييم ميد الميرية  ييا  

 قيد  األمي  المتحيدة ًيرث ميؤتمرا   الميية لجميرية ووياتم  مين  1595اليى  1515 وا  مين وخرل اا

خرلها ف  تفعيل توايا  تذه المؤتمرا  وت  الميؽ   جيى الحنوميا  مين يليل النهيوض بهومياى الميرية 

 . 1555لتحقي  المواواة التامة مما شنل دافعا لعقد مؤتمر بنين ف   ا  

المتنررة بنه  المرية  ن ي  ت ور وإؼراقها ف  تميو  المنيمل واألويرة   عملتمو جى الرؼ  من محاولة ال

مع العج  ينها دخج  معترر العمل منذ ممن بعيدك وبلانب تحمجها ي بياء الحيياة ميع الرليل قيد ناني  مهمشية 

 ومنفية  ن موانبة حداًة العارك وإن المرحجة الحالية قد ومعتها ف  مومع موؤول وقياد  بويبب ؼيياب

الول  ولعجها مم رة ين تنون القابد بعد ين نان  التابع وقد يًب  لدارتها وقدرتها  جى تول  مميا  يميور 

حياتها وحياة  ابجتها وتذا يعن  ويوتولب بالمرورة والمرورة المجحة ين يؤخذ تذا الموميوى بالحويبان 

تميع وييت  تحيديث وتؽييير القيوانين وين تتؽير الحوبة ويت  النمر إليها  جى ينها  مو فا ل ومؤًر في  المل

 بناء  جى تذه النمرة والحقيقة.

إن المرية ا تختجؾ  ن الرلل وا تقل  نه يتمية ف   مجية البناء والت وير والتحديث ف  الملتمع وا نريد 

 ين نبالػ ونقول ينًر  جى الرؼ  من ينها يًبت  نفاءة ولدارة ويلب النمر إليها  جى تذا األواس.

 

  ف الظاهرة :توصٌ

ف  القانون المدن  الوور    من خرل البحث ف  القانون الوور  وبالنمر إلى آليا  نوب المجنية نما لاء

نوب المجنية بوبب الوفاة ع  - ف  األمانن ؼير المحددة والمحررة  وت  نوب المجنية  ن  ري  ااوتيرء

لاء   امة و ادلة دون تفري   وقدالحيامة  ك  -االتاا   -قد  نوب المجنية بالع -الميراث والواية ع 

بين الرلل والمرية باوتًناء قانون األحوال الشخاية وقانون اللنوية وبعض المواد التمييمية ف  قانون 

 .دابما خجؾ حرمان المرية وتهميشها  ايقف الذيناألنبر  ت  بالواقع والت بي   ك وان المشنجة العقوبا 
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ف  الملتمع الوور  بوبب بعض  دد نبير من النواء المهمشا  والمحروما  من التمجر  ولودين و

ك نما ين تذه الماترة ا تقتار  جى المماروا  الت  توتبعد المرية وتؽيبها بوبب الوي رة الذنورية و

نما ف  األرياؾك  بشنل ينبر ها تمهرلنن واألرياؾ منتشرة ف  المدن ف  الملتمعا  الفقيرةك إذ ينها النواء

 .المًقفة والعامجة ا تقتار  جى النواء ؼير المتعجما  يو الفقيرا  بل إنها مولودة حتى ف  األووا  انها 

بالرؼ  مما حققته المرية ف  مختجؾ الملاا  اا انها امال  الى اليو  تعان  من التبعية الذنورية بوبب 

ن نوبة نبيرة من النواء حوب العينا  العشوابية الت  ت  الراؤتا محرومة النًير من العادا  والتقاليد وا

 من اإلرث المتولب لها .

لى إهن ف  الميراث ا يمننهن الجلوء تا فان النواء الجوات  حرمن من حقوبحوب ااوتبيانا  الت  ت  الراؤ

العادا  والتقاليد  يقفن بولهض منهن ا يمنن لهن ان القماء بوبب يقينهن بعد  الحاول  جى نتابج وبع

 الت  تعيب  جيه  الوقوؾ ف  المحان  مد يقاربه  .

ل  تتو  باللمود  وبعيدة نل البعد  ن حماية حقو  النواء قاارة وف  ووريا التشريعا  القانونية  بقي 

 وقها .وحوب بل نروته ف  المفاتي  والقي  واأل راؾ االتما ية الت  تعمم حرمان المرية من نافة حق

راى وحامن ن ينون يبدا من يما  ماترة حرمان المرية من التمجر  حيادياو  او وقفمالقانون الوور  وقد وقؾ 

ت  تقؾ ف  وله لعادا  والتقاليد واأل راؾ البالية الوترر المرية وحدتا لموالهة وملابهة ا لحقوقها

وتو  -ب ريرن  المرا ألن ومة الملتمع وقها بشنل  ادل ومتواو  مع الرللك نحقت ورتا وتمتعها ب

 إذومنها الملتمع الوور  ك  ك ت  الومة الوابدة ف  الملتمعا  العربية نافة -الملتمع الذ  تويده الرلال

نلد ين اللانب الذنور  المجتحؾ بالًقافة الدينية والمتمًجة مهمته بحار المرية ف  يدوار تقجيدية يبعدتا  ن 

لفعالة ف  الملتمع ك إن تذا الموروث الذنور  قد وي ر وي رة نامجة  جى المرية المواواة والمشارنة ا

من  او ولعجها ف  نًير من األحيان رافمة لتلاوم تذه النمرة والقفم فوقها لدرلة ين يابح  مقبولة ولمء

 معتقداتها ويحيانا نًيرة تدافع  نها .

 

 أبعاد الظاهرة :

وحرمها  كف  الملتمع فا رو  يًر بشنل مباشر  جى نونها فرداو كإن  د  تمجر المرية وحرمانها من تذا الح  

لمولها يو والدتا  كبشنل يو بآخر وتابعاو  لعجها مرو  وك لجرلل ف  نافة ملاا  الحياة  او شرينين تنون من 

ى مما يًر  ج كحالة إلى الونن والمهوىبفقيرة ومن  دون موارد و نونها يابح  يو ابنها ك يو شقيقيها 

ألن تذه المشنجة لعجتها دابما ف  موقؾ معؾ و وم وحالة وبالتال   ل ك يبو  حقوقها ف  التعجي  و العم

 ليس لها ي  دور ف  ين تنون  موا فا ر ف   مجية البناء والت وير ألن فاقد الش ء ا يع يه.

وواء وياوية يو تنموية يو اقتاادية يو  كالملتمع من ي  نوىونلد ينها يابح  بعيدة  ن ي  مشارنة ف  

 التما ية .
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 األسباب :

  امة ادلة و ماولاء  يحنامه كمد المرية ف  حقها ف  التمجر ال  يميم والقانون  الدوتورمع العج   ين 

قانون األحوال تتااد  مع ك إا ين ما يوود  جى يرض الواقع ين الحريا  الممنوحة لها  ومن دون تمييم 

ويمنح الموج ح  منع مولته من مماروة  كناقل األتجية  جى ا تبارتا فرداو الذ  يعامل المرية  كالشخاية

الذ  يلعجهن دوما مخيرا  بين  كبولود ويؾ ال ر  التعوف  الموج   جى رؤوس النواء كحقوقها النامجة

د قوانين تحميهن من العنؾ ومن نبذ ك وبعد  ولوورتن موحاتهن وتمتعهن بحقوقهن النامجة وبين ي

ييماو ف  حال ال ر  يو الترملك فالقانون ل  يع  م البتهن باوتقرلهن ااقتااد  ك الملتمع لهن ف  حال

مشنجة  ترتل  ماو ننوى يي وا المرية الح  ف  البقاء ف  منمل المولية ك وا يؤمن لجمرية الونن البديل ك

مباشر ف   و وجب  ويًر من و ول يمد التقام ك وما له كوب ء إلراءاته وفواد القماء و د  اوتقرله ك

لجقماء لجحاول  جى حقها ف  اإلرثك موؾ وإحلا  المرية  ن الجلوء   

والحاول  جى الفتا  والنذر اليوير من حاتها من الترنةك ما  كيو يدفعها لتقدي  تناما  ملحفة ف  حقها

تدى  جى حقهاك وبالتال  تنريواو لجذنورية الوابدة ف  الملتمع الموتفيد يعتبر رموخاو إلرادة الرلل الذ  ا 

.من فواد القماء بشنل ؼير مباشر  

فإن الحديث  ن ي  وويجة لممان حقو  المرية ف  المجنيةك يو حفم حقوقها بهاك بدون الحديث  ن  بالتال 

 .ا لدوى منه ع إارص القماء وإ  ابه اوتقرلهترم  ذلر م

 ها متلذرة و ميقة ك وت إلى الملتمع بشنل  ا  نلد ين يوبابوو بالنمر إلى واؾ تذه الماترة ويبعادتا 

ف   المرية   حروالعرؾ  الذ  ي -القانون  -الموروث الدين   -التقاليد  -العادا   - قديمة و نًيرةك  منها

 ب  من األتل والموج والملتمع.حقها ف  التمجر يو حتى الم البة بهذا الح  وذلر بوبب خوفها الدا

وإنما يتحت   جيه البحث ف   وتشريعهاك  جى ون القوانين ا تقتار فق  مهمة المشرى ومن المعجو  ين -

 األوباب الت  يد  إلى ون تذه القوانين وتشريع آليا  تممن تنفيذ تذه القوانين وف  الؽاية المرلوة منها

وتمنين المرية ورفع معدا  حمورتا ف   كوت  تحقي  العدالة والمواواة وتنول  مع روص القانون

وابد بداية من رفع الو   لديها  كوآليا  فق  وليس شنرو  ولوتراو  الملتمع بنافة الميادين ممموناو 

وإخرالها من الاومعة الت  ا تاد   جيها ف  نًير من األحيان وقد يابح الخروج من تذه الاومعة 

مشارنة المرية بشنل  من ين تتحق من الوالب  جى الدولة  جيهاك و وًقافياو  و التما ياو  نفوياو  يشنل  ببا

يو ؼير ذ   او فعج  ولد  ف  الملتمع ألن ي  خ وة ف    ري  الديمقرا ية بدون ولودتا وينون قاار

 .حيث ا يؤد  الؽرض الم جوب منه ف  تحقي  العدالة والمواواة والديمقرا ية  معنى

كوان  تذا الحرمانالتمييمية وخااة قانون األحوال الشخاية وا د  ف  تنريس  القوانينبعض نلد ين و

الت  تقؾ  قبة يما  ي  اارص او قبول ك د  توفر اإلرادة الوياوية ف  محاربة وموالهة العادا  والتقاليد 

يحم  حقو  األورة وحقو  المرية وات  ييما ف  اتواى  كقانون مدن  موحد بين يفراد الملتمع الوور 

األوباب الوياوية حيث وعى ياحاب القرار  يمنن إؼفالوا  الفلوة بالملتمع بين الرلل والمرية ك

 ووامع  القانون ع وت  من الذنور ؼالبا ع إلى تنريس الحرمان لنوب رما مؤيديه  من ياحاب النفوذ 
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وبالتال   د  ة المرية  جى ينها ناقاة األتجيةك ك إمافة إلى معامج  ع ذنور ع حفاما  جى  ماالحه 

ك ونرى ين المرية مواواتها لجرلل ف  نافة األاعدة القانونية والوياوية وااقتاادية واالتما ية والًقافية 

والذ  بدوره يحرمها من فرل الحاول  جى  ملك ويؤد  الى  كمن التعجي  الوورية إلى اليو  محرومة

قيامها بالموؤولية االتما ية الت  تعمم  د  و كمرانم انع القرار ؼيابها و د  تمننها من الواول إلى 

حيث ين مفهو  التنمية يتممن ويت جب تحوين األوماى ااقتاادية واالتما ية  كوقدرتهك قوة الملتمع 

لة والمواواة بين يفراد الملتمع ورلاا لنبا إلى لنب والنهوض بالملتمع  وتحقي  العدا لجموا نين نواءاو 

 نافة .

 اإلشكالٌة :

ومقاودا من يلل  تل ؼياب مفهو  اللندر والموا نة من قبل الوياوا  المتبعة ف  الدولة  نان ممنهلاو 

إفقار المرية و إمعافها اقتااديا لن  تبقى  المة ومعيفة وتابعة وبعيدة نل البعد  ن المشارنة الحقيقية 

 ف  الدولة إلى لانب الرلل ؟؟

نيؾ تعامج  الدولة مع مفهو  المجنية نوياوة ترمية للها  التما ية دا مة لها من يلل الحفام  جى 

 ذ  يدى إلى تهميشها لعقود  ويجة و حرمانها من حقها ف  التمجر ؟؟اوتقرارتا ف  الحن   وال

تل قام  الدولة بإلراءا  حماية لجمرية الت  ت  حرمانها من اإلرث ألوباب متعددة؟؟؟ وتل يولد  الدولة 

تل التمم  الدولة باياؼة القوانين وموابمة آلية لممان حقها ف  التمجر  ف  حال تمتعها بهذا الح  ؟؟؟

ورتا وفقا لمبادئ حقو  اانوان ؟؟؟ تل ومع المشرى  جى  اتقه لعل القوانين الوورية منولمة مع دوت

 المعايير الدولية ؟؟؟

 المنهجٌة :

مع مرا اة تحجيل لذور المشنجة وتفنير  وامجها ع حث يعمل  جىن البإإذ  النو  كا تماد المنهج ت    -1

وااقتااد  والفنر  وذلر  ن  ري  المقابجة لمحامين وقماة  ومومفين و مختاين  البعد اللندر 

ك نما ت  ا تماد المنهج النم  لجواول إلى نتابج ويرقا  ونوب تعنس قدر عو رلال دين  ومشر ين

 .النتابج مرآة لجواقع اإلمنان الواقع بحيث تنون

ة واحدة ف  ملتمع واحد  بر فترة ممنية  ويجة المنهج المقارن ال ول  والذ  يعتمد  جى مقارنة ماتر -2

من يلل دراوة الماترة وت ورتا  بر الوق  حيث ويت  توجي  الموء  جى تذه اإلشنالية من  ا  

ف  منا   ريؾ دمش  نما ونعتمد  جى دراوة الحالة تفيدنا تذه ال ريقة   2213إلى  ا   2212

االتما ية والدينية والوياوية ك إمافة إلى ااوتعانة  بالترنيم  جى نل حالة  جى حدا من نافة النواح 

ببعض الماادر الًانوية قد تنون برامج وًابقية يو إخبارية يو بيانا  رومية إمافة إلى تقارير 

 المنمما  المحجية والدولية ...
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 أهمٌة البحث :

فراد تنمن ف  حاول ي كوالتخجؾإن ال ري  األمًل لجرق  بالملتمع ونمى المرية من حالة العبودية والتبعية 

 ينوك التما ية وااقتاادية والوياوية جى حقه  ف  التمتع بنافة الحقو  ا كةخاا الملتمع نافة والمرية

وبالتال  يح  لها ك ا تبارتا نامجة األتجية جى و نما ف  الوالبا ك المرية شرير ومواو  لجرلل ف  الحقو 

ك من يلل بإرادة نامجة ؼير منقواة  نل الحقو التمجر والتمتع بوالعمل ومن التعجي   كما يح  لجرلل

 .جعدالة والمواواة بين يفراد الملتمع نافةوامدتارهك وواواو ل لنهوض بالملتمعا

ا يتحق  ذلر و كلمرورة العمل  جى إدماج مفهو  اللندر ممن  مجية التنمية يتمية تذا البحث ييماو  تنمن

بولود قوانين تمييمية مًل قانون األحوال الشخاية والمواد التمييمية ف  قانون اللنوية وقانون العقوبا  

إمافة إلى مرورة محاربة العادا   كمد المرية من ي  نوىوي  قانون آخر يحمل ف   ياته موداو تمييمية 

ونشر ًقافة حقو   كومن ممنها ح  التمجر كقهاالت  حرم  المرية لعاور  ويجة من نافة حقو كوالتقاليد

وحقها ف  التعجي  والعمل ك إذ من من دون مرورة تمنين المرية  و كاإلنوان وتعميم فنرة المواواة والعدالة

لواول إلى مرانم انع تحقي  ذلر نجه ا يمنن لجمرية ين تنون شرينة و فا جة ف  ي  ملتمع وا يمننها ا

 مواواة والعدالة والدفع بالملتمع نحو األفمل.الوالذ  يحق   القرار

وتؽيٍر دور  ك المعيل ويؼياب الموج الت  خجقتها مروؾ الحرب كوبعد وخااة ف  مل المرحجة الراتنة  

والموؤولة  ن يورتها داخل  ت  المعيجة  المرية يابح المرية الذ  نان وابقاو داخل األورة ك و اليو  

وخارج المنمل ك من دون ين تنون مهيهة لذلر الدور ك والذ  يت جب منها قدرا  ومؤتر  ا تمجنها ينًر 

تؽيير النمرة تنبع يتمية البحث ييماو الى مرورة النواء ك مما يلعجها  رمة ينًر لروتؽرل والعنؾ ك 

مما يت جب  ولودتا الحقيق  قدرتها و المرية قوتها و ف  حين يًبت  ومعيفة ك  جى ينها تابعةك المعتادة إليها

 . معه العمل بما يترب  مع تذا التؽيير والومع اللديد ...

  مكان البحث

 دمش  وريفها . 

 األدوات القانونٌة للبحث 

 العينا  . –دراوة حالة  –المقابر   -عيدوا  نمية ونو ية ع ااوتبيان 
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 مخطط البحث

 مفهو  ح  المجنية   -الم جب األول

 تاريخية ح  المجنية وتعريفه -الفرى األول                 

 يوباب نوب المجنية -الفرى الًان                  

 الناول التمييمية ف  القانون الوور   -الم جب الًان  

 قانون األحوال الشخاية  -الفرى األول                    

 اللنوية –الفرى الًان                      

 قانون التحديد والتحرير-الفرى الًالث                    

 قانون اوتارص األرام   -الفرى الرابع                   

 

 واقع ح  المجنية وحمايته -الًالثالم جب 

 ح  المجنية ف  الواقع -الفرى األول                  

 حماية ح  المجنية -الفرى الًان                   

 الخاتمة عالنتابج والتوايا ع 
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 المطلب األول 

 مفهوم حق الملكٌة

 تارٌخٌة حق الملكٌة وتعرٌفه  -الفرع األول

 التطور التارٌخً لحق الملكٌة  -أولا 

بجيية والرومانيية واإلؼريقيية  البا رؾ مفهو  المجنية ت ورا تاريخيا مهما ف  الحمارا  القديمة نالحميارة 

ك لقد نان  المجنية ف  البداية لما ية لجقبيجة ً  مهير  بعيد ذلير مجنيية العابجية حييث ناني  العقيارا  تيومى 

جيهيا اإل رنيا  وااتفاقييا  الدوليية  جى رؤواء األور إلى ين مهر  المجنية الخااة الت  لياء  مؤنيدة  

 لحقو  اانوان .

يبرم ح  المجنية في  مقدمية الحقيو  وقيد حيرل المشيرى  جيى تنميي  تجير الحقيو  ويواء ااايجية منهيا او 

التبعية بنل  ناية ودقةك ويمنح ح  المجنية  ااحبه وج ا  واوعة ومتنامجة  جى محل الح   قارا نيان او 

اوتعمال الشا واوتؽرله والتارؾ فيه فهيو حي  ليامع ميانع وم جي  ودابي  ايويق  منقوا كويتمتع بوج ة 

 بملرد  د  اوتعماله  الما نان مولرو ف  الولل العقار .

لام لنفوه التميي   جيى يقيد ح  المجنية لاالح الملتمع و وبالرؼ  من نل تجر الارحيا  اا ان المشرى

المفهو  ف  الدول ذا  اانممة الديمقرا ية الت  تروخ فيهيا مبيدي  فراد ف  مروؾ اوتًنابيةك ويمي  تذااأل

/ مين القيانون الميدن  113خيرى  ذا  انممية شيموليةك  جمياو ين الميادة /يادة القانونك بينما يتوع في  دول وي

 يمع قيداو وامحاو  جى المجنية حيث نا   جى ينه:

وانين والمراويي  والقيرارا  المتعجقية بالمايجحة عع جى المالر ين يرا   ف  اوتعمال حقه ميا تقمي  بيه القي

 العامة يو بالماجحة الخااةعع

إن حماية المجنية الخااة ف  ووريا ليو  بالدرلة الم جوبةك ألن نما  المحان   جى درلة  اليية مين  يد  

اج   جيى النفاءة والفواد والمحووبية. األمر الذ  يدل  جى اعوبة إنفاذ حقو  المجنيةك  جماو ين ووريا ح

 جيى التيوال  في  مؤشير الحريية ااقتايادية الايادر  ين مؤووية تيراث عتيريتياجع لعيا   26و 22العرمة 

2213.. 

 تعرٌف حق الملكٌة  -ثانٌاا 

ح   ين  يمارويه اياحبه  جيى الشي ء مباشيرة وليه بموليب ذلير  حي   بهنه وٌمكن تعرٌف حق الملكٌة : 

 اوتعمالة او اوتؽرله يو التارؾ فيه .

 

 

 : اآلتيةيمتام ح  المجنية بالخاابل 
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حيي  لييامع : حيييث يخييول ايياحبه اوييتعمال الشيي ء او اوييتؽرله او التاييرؾ فيييه فهييو بييذلر يميينح  -1

 ااحبه يووع الوج ا  الت  ا يمنن ين تحدا إا بالقانون يو بااتفا  .

مين مشيارنته في  تيذا  ح  اوتًناب  مانع : يوتهًر مالنه وحده بمجنه ويتمتيع بيه وليه ين يمنيع ؼييره -2

 التمتع حتى لو ل  تجح  بهذه المشارنة ي  مرر.

 ويمنن تعريؾ الوج ا  الًرث الت  يمنحها ح  المجنية لجمالر  ناآلت  :

 .ااوتعمال : يقاد به اوتخدا  الش ء فيما ي د له والحاول  جى منافعه -1

 يو ؼير مباشرة .ااوتؽرل : ويعن  الحاول  جى ًمار الش ء ب ريقة مباشرة  -2

 ماد   يهدؾ إلى إحداث تؽيير مجموس  ف  الش ء نبناء األرض. -التارؾ وتو  جى نو ين : ي -3

 قانون  وتو ما يقاد به نقل مجنية الش ء يو إنشاء ح   ين   جيه عنالبيع يو اانتفاىع. -ب

 حق الملكٌة فً القانون: -ثالثاا 

لمشيارنة ميع الرليل لنبياو إليى لنيب في  بنياء الدولية الويورية إن الدوتور الوور  يممن لجميرية الويورية ا

 ع منه  جى ما يج :23حوبما نا  المادة ع

عتوفر الدولة لجمرية لميع الفرل الت  تتيح لها المواتمة الفعالية والنامجية في  الحيياة الوياويية وااقتايادية 

 ا ومشارنتها ف  بناء الملتمعع.واالتما ية والًقافيةك وتعمل  جى إمالة  القيود الت  تمنع ت ورت

وييميياو ناييول القييانون المييدن  ليياء  منوييلمة مييع الدوييتور الوييور  ك حيييث يعتييرؾ القييانون باألتجييية 

ع اماو ك و بالتال  متى يت  الشخل الون القانون   له حي   19القانونية النامجة لنل شخل  بجػ ون الرشد ع

المنقولة  وذلر ممن إ ار القانون المدن  .وواء ينان امرية يو رليل اإلدارة والتمتع بهمواله المنقولة وؼير 

وتذا ما يممن ح  المرية الوورية ف  المجنية العقارية من ناحية إبرا  العقود يو الحيامة يو التارؾ بها يو 

اميحاو الحاول  جى الميراثك وبالرؼ  من المواواة ف  الناول القانونيةك إا انه بالمقابيل نليد تمييميياو و

ف  ناول بعض القوانين الوورية مًل قانون األحوال الشخاية الوور  وقانون اللنوية ونير القيانونين 

يحمرن ممن  ياتهما موؤوليا  والتماما  مالية متناقمة ما بين المرية والرلل ميمن الملتميع الويور  

 .الواحد

 أسباب كسب الملكٌة -الفرع الثانً 

 / يوباب نوب المجنية :926و 925ف  المواد /  دد القانون المدن  الوور 

 .تنتوب الحقو  العينية العقارية وتنقتل بتوليجها ف  الولل العقار   -1

 .وينتوب ح  المجنية وح  التارؾ باالتاا   -2
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نل من انتوب  قار باإلرث يو بنمى المجنية او بحن  قماب  ينون مالنياو ليه قبيل تويليجه  جيى يّن اًير تيذا 

 .يبدي اا ا تباراو من تاريخ التوليلاانتواب ا 

 ينتوب ح  التوليل بالولل العقار  بـ:

اإلرث وتو ييجولة الح  اًر وفاة ااحبه بقوة ودون ا تداد بيإرادة الميؤرث فيالميراث ويبب لنويب  –1

ح  المجنية وؼن   ن البيان ان احنا  الميراث تنممها الشريعة اإلورمية إمافة الى القوانين الوميعية 

منها القانون المدن  وقانون األحوال الشخاية وت ب  نافة احنامها  جى الورًة وواء نانوا مويجمين او 

مبدي تواو  الميراث بين الورًة  جى نافة  2226را ف  ووريا  ب  المويحين بعا  ؼير موجمين ومؤخ

 ال وابؾ المويحية ول  يعد تنار حلب من العابة .

 .او بالواية ما بين ااحياء الهبا  في -2

ك وا ينييون اا فيي  األمييانن ؼييير المحييددة والمحييررة ع فيي  وييوريا ينًيير األراميي  تيي  ااوييتيرء  -3

ويت  بملرد الحيامة بنتية التمجر وا يرد اا  جى األشياء الت  ا مالر لها فتعتبير نيل محررة ومحددة ع 

يموال األشخال الذين يموتون من ؼير  مجنا من يمرر الدولة لميع األموال الت  ليو  لها مالر ونذلر

 .وارث او الذين تهمل ترنته  

 التقاد  المنوب  -4

 بالعقد  -5

 المطلب الثانً

 النصوص التمٌٌزٌة فً القانون السوري

 قانون األحوال الشخصٌة : -الفرع األول

مين ويواء جعرقية الموليية بيين الميرية والرليل النيام  الربيوي  ل الويور كقانون األحيوال الشخايية  يعتبر

تختجؾ االتماما  المالية وفقاو لحياا  اويتمرار اليمواج يو ال ير  يو و اللانب اإلنوان ك ويمالية اللانب ال

تيا مهر  جى المولة بعد قيبض معليليتولب بهنه من القانون  ع66حتى ف  حال الوفاةك حيث نا  المادةع

  كين تونن مع مولها

 المرية من النفقة ف  حال ترن  دار المولية دون مووغ شر  .  )14المادة ع  تحرو

  نيداإللحياؾ بحقيو  الميرية  نًر ما نلدإن تذا نجه ف  حال نان  العرقة المولية قابمة بين الشرينينك وي

جي  تحيدد النايول ويوى النفقية فين المشرى الوور  ل  يت ر  لونن األ  الحامينةك  رىوقوى ال ر ك فن

الم جقييا   جييى التخجيي   يين النويياء القويي  األنبيير ميين  ممييا يييدفعالمولييية ونفقيية األواد فيي  فتييرة الحمييانةك 

مميا ييؤد  إليى حرميانهن مين  كالحمانةك لعد  القدرة  جيى تيهمين الموينن المفيروض  جييهن فقي   لوحيدتن

  .يوادتن
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 ٌ نيان يب يو موج يو ي..ك وفي  ويواء ينون فيها المجنيية باوي  الرليل تنالر النًير من الحاا  الت  ت وييما

 حالة اانفاال يو ال ر ك يحتفم الرلل بالح  ف  المجنية ف  حين ين المرية تابح بر مهوى .

 :اآلثار المترتبة على كسب الملكٌة بموجب الزواج-الفرع الثانً

  تمتد لما بعد وفاة الموج تح  ما يعرؾ شر ا وقانونيا ُ اآلًار المالية لعقد المواج الت ى يناإلشارة إل تلدر

 263حيث يننا نلد ين المولة توتح  اإلرث ووفقياو لجميادة  لترنة المتوف ي  القومة المالية  كبمفهو  اإلرث

 من قانون األحوال الشخاية من مولها ف  الحاا  التالية:

 إذا توف  الموج يًناء الحياة المولية. -1

/  .ي.  عالمولية  2فقيرة 269وإذا توف  الموج والمولة ما مال  ف   يدة ال ير  الرلعي  . /الميادة  -2

ولو نان  م جقة رلعياو إذا توف  مولهيا وتي  في  العيدة فيرض الربيع  نيد  يد  الوليد ووليد اابين وإن 

 نملك يما إذا نان  المولة بابناو فإنها ا توتح  اإلرثع. 

/  .ي. . س قد ناي   جيى وايية األب والليد 112و 112مال: نلد ين المادتين/ وف  حال الواية  جى ال

العاب   جى مال الاؽيرك وبالمقابل فإنه وفق  ف  الحالة الت  تابح فيها يميوال القااير في  خ ير يليوم 

  لجقام  ين يعهد إلى حامنة القاار ببعض ي مال الول  الشر   المالية وبعد وماى يقوال الول ك وبالتيال

فإن المرية قد اوتبعد  من الواية  جى المال إا ف  حاا  ميقةك وليس لها  رقة بإدارة يموال القار من 

 يوادتا. 

القمييايا المحيييرة والمتناقميية فيي  الملتمييع الوييور  بخاييول ميياترة الحرمييان ميين اإلرث يو  ويييروت 

والتقاليييد  جييى القييوانين فيي  توميييع قييانون  لحقييو  المييريةك فهنييا تؽجييب العييادا  الااؼتايياب اإلرًيي  ؼييير 

الحاييل اإلرًييية ك تحيي  حليية ترحيي  األوييرة ك خافييية الوييبب اللييوتر  لهييذا الوييجب العجنيي  وتييو التوييج  

من الحاا  تؤند خموى المرية لجرلل فقد  الذنور  وتيمنته  جى اإلرثك وواقعاو يمهر ف  الملتمع النًير

 الميراث تح  يحد يواليب الحرمان التالية:يقو  المؤرث خرل حياته بحرمان المرية من 

 تايبح في  حالية بينونيةي  إذا يوقع الرلل ال ر  مرتين ً  يوقعه مرة ًالًة فإن المولية  طالق الفرار: -1

وتو ف  مرض المو  يو حالة يؽجب فيها الهيرر نيالحن   ال ر  وا ترث ف  األحوال العاديةك يما إذا يوقع

 /116اول البينونة النبرى فإنهيا تيرث إذا تيوف  يًنياء العيدةك فقيد  لياء في  الميادة/ باإل دا  مًروك ورؼ  ح

يحوال شخاية عمن باشر وبباو من يوباب البينونة ف  مرض موته يو ف  حالة يؽجب ف  مًجها الهرر  ابعاو 

ن تويتمر بر رما مولته وما  ف  ذلر المرض يو ف  تجير الحالية والميرية في  العيدةك فإنهيا تيرث بشير  ي

 يتجيتها لإلرث من وق  اإلبانة إلى المو ع. 

وتو  بارة  ن تنامل يما  القام  الشر   لقاء بدل ما وتوير   جييه يحنيا  البييعك والتخيارج  التخارج:-2

قانونا ا ينون إا برما ال رفين إا ين تنار حاا  يخفى وراءتا إبعاد األنًيى  ميا ييؤول إليهيا مين حقهيا 

منن ين ينون يقل قيمة من اوتحقاقها يو ينها تع ى بداو نقدياو  ن حاتها ف  يرض يو  قار ف  الميراثك في

 ويولل  جى ينه بدل متف   جيهك وؼالباو ما ينون البدل يدنى يو يقل من حقها الشر   الموروث. 
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 / من قانون األحوال الشخاية التخارج بهنه :324 رف  المادة /

 ة  جى إخراج بعمه  من الميراث  جى ش ء معجو  .التخارج تو ين يتاالح الورً

 إذا تخارج يحد الورًة مع آخر منه  اوتح  نايبه ونل محجه ف  الترنة .ف

إذا تخارج يحد الورًة مع باقيه  فإن نان المدفوى له من الترنة قو  نايبه بيينه  بنويبة ينايبابه  وإن نيان 

ريقة قومة نايب الخارج قو   جيه  بنوبة ما دفع نيل المدفوى من ماله  ول  ينل ف   قد التخارج  جى  

 منه  .

فالتخارج: تو  قد ًناب  ال رؾ يو متعدد األ راؾ وتو من  قود المعاومة الت  ابد فيها مين ذنير البيدل 

والتخيارج يليب ين  كالمعجو  ويمنن ين يت  التخارج قبل تنمي  حار اإلرث يو بعد تنميمه يو يًنياء تنميميه

مل الميراث ا بعمه بحيث ت رص  وها   وحاة المتخارج من يايل المويهلة اإلرًيية إن نيان ينون من نا

بدل التخارج شيباو من الترنة وا مرورة لحدوث واقعة التخارج يما  القماء إا لنون وًيقة التخارج وًيقة 

 .رومية

 ترنة لماجحة الذنور ف  العابجة.ونًيراو ما يت  المؽ  االتما   واإلنراه العابج   جى المرية لتخرج من ال

التعيدد تيو مًنيى وًيرث وربياى وا يؽيير مين ناييب المولية إذا انفيرد  يو الموليا   تعدد الزوجات:-3.

تعددنك بحيث يومى بينهن الًمن حال ولود الفرى الوارث والربع حال  د  ولوده ذنراو نان ي  ينًىك وفي  

احدة ذلر حرمان من لمء من اإلرث لجمولة الواحدة وانتقال من حقها  ندما ينون المواج من ينًر من و

 ودون مووغ شر   وؼير مقرون بإذن من القام  الشر  .

وقد ا يقتار حرمان المرية من اإلرث  جيى يوياليب الحرميان فهنالير يويباب منيع وتي  ق عيية ابي  فيهيا 

 المويج عك  الت  تينل  جيى منيع التيوارث نميا في  حالية اخيترؾ اليدين بيين 223نهابيا وترلع إلى  المادة ع

وتنيا إذا نانيي   حالية متفيي   جيهيا بييين مختجيؾ قييوانين األحيوال الشخاييية في  وييورياك وتييذه كالمويج  وؼيير

المولة  ليو  موجمة ُتمنع من ميراًها وف  ما ُذنير ي يره .وا تقيؾ ااويباب االتما يية والًقافيية وحيدتا 

مياد  لجميرية حابرو اما  حاول المرية  جى حقها ف  الميراثك فهنيار يويبابا تيرتب  بالوميع ااقتاياد  وال

والت  قد تجعب دورا ربيويا ف  منع المرية من حاولها  جى تذا الح  والتمتع بهك حيث تترالع المرية يما  

التنجفة العاليية التي  تت جبهيا متابعية مًيل تيذه القميايا يميا  المحيان  والقمياء وميا يتبعيه مين رويو  لجمحيان  

يؾ والنفقا ك باإلمافة الى الفترة الممنية ال ويجة ونفقا  حار اإلرث ويتعاب محاماه وؼيرتا من الماار

 الت  تحتالها مًل تذه القمايا من  مجية لحار اارث وفرم الممتجنا  توميع الحال بين الورًة.

 قانون  الجنسٌة: -لثالفرع  الثا

ه الًالًية قانون اللنوية الوور  يحر  المرية المتمولة من يلنب  مين مينح لنوييتها ألوادتياك ففي  مادتيان 

 رب   يبالفقرة عيع حيث يحار ح  منح اللنوية الوورية حنما بالميرد بمن ولد ف  الق ر يو خارله من 

وور ك دون إ  اء تذا الح  لجمرية إ رقا وبالتال  يحر  يبناء المرية الويورية مين حي  التمجير با تبيارت  

  . يدة  جى تمجنه وبالتال  تفرض قيود شد يلانب ويخمعون لقانون تمجر األلانب
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  قانون التحدٌد والتحرٌر -رابعالفرع ال

ن يا إنيه ؼيير تميييم  نويابر القيوانين يض لبعض مواده يبيدو إن قانون التحديد والتحرير من خرل اوتعرا

 لراءاته الؽير مرا ية لموموى تمجر او يحقية المرية :إنًر  مجيا  التحايل تت  من خرل ي

 

من القانون تت جب حمور ياحاب الح  وتنا نلد ؼياب المرية بشنل تا  حييث  33ن المادة أحٌث نالحظ 

 تت  تذه اإللراءا  بمعمل  نها ولعل تذا يفور نيؾ ين معم  األرام  المرا ية بهوماء الذنور :

عن مدة وإجراءات العتررا  علرى عملٌرة التحدٌرد والتحرٌرر والترً ترتم ب ٌراب  31و 31تتحدث المواد و

بررالر م مررن أن القررانون أترراا لهررا كمررا للرجررل فرصررة  هنررأأة فررً هررلم المرحلررة الخطرررة ونررر  ركامررل للمرر

إل أن الواقع أن المرأة تبقى حبٌسة المنزل فً األرٌاف وهرً واقعرة تحرت  ,لالعترا  وللمطالبة بأي حق

 سٌطرة اللكور وكل هلم العملٌة تتم حتى بدون علمها.

 

 : 3891لعام  3األراضً رقم قانون استصالا -خامسالفرع ال

الخاايية وتيي  اوييتنمال لعمجيييا  التحديييد  إلراءاتييهحيييث تييت   كن تييذا القييانون تييو اوييتمرار لمييا وييبقهينلييد 

 كالتحرير لناحية حرمان المرية فقد لاء تذا القانون إل  اء الح  لمن يقو  باوتارص األرام  واوتًمارتا

ت  من تتولى األ مال المرا ية بشنل نبيير دون ين تنيال  كانن المرية ف  نًير من األحييو جى الرؼ  من 

ميرييية تخمييع  نييد اانتقييال بيياإلرث األو جييى الييرؼ  ميين ين األراميي   كي  حيي  فيي  مجنييية تييذه األراميي 

ونلد ين القانون تنا فرض شنل ااوتًمار ف   كين الواقع يفرض نفوه ملدداو  لجمواواة بين الذنر واانًى إا

 ين  ريي  لمعييا   ك جى ين ينون اوتًمار األرض من قبل يايحاب الحقيو   جيهيا كالمن قة الموتاجحة

العاشيرة نما لياء في  الميادة  كفرحية تعاونية إنتالية ف  األرام  الت  تعود مجنيتها يو مجنية يؼجبها لرفراد

 ك ؼياب تا  ييما لجمرية ف  تذه اللمعيا  الفرحيةتنا  رحم والم كمن القانون المذنور

 تشررٌعه و ولرم ٌرراع عنرد ,نالحظ ان قانون استصالا األراضً الزراعٌرة المسرتفٌد منره  البراا هرو الرجرل

أٌضراا عمرال الزراعرة ممرا ٌسرتوجب أبمعظرم  ,قرومتمرن  , هًحقٌقة وجود المرأة حٌث كانت  الباا  ,تطبٌقه

 النسان.النظر بهلا القانون وفقاا للواقع مراعٌاا مبادئ وحقوق وجوب إعادة 
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  المطلب الثالث

فً التملك وحماٌة  حق المرأة حق الملكٌة فً الواقع  

 :حق الملكٌة فً الواقع  -الفرع األول 

بالرؼ  من ين ح  المجنية لجمرية ماان ومحم  بمولب الدوتور والقانون وبالرؼ  من ينه وامح ييما من 

الشر ية ك وبالرؼ  من الممانا  القانونية الت  يولبها المشرى الوور  لحماية الح  ف  التمجر إا الناحية 

ين ماترة حرمان المرية من الميراث ا مال  مولودة وبقوة ف  ويوريا ك وتي  مياترة منتشيرة في  معمي  

ومع ين الميراث تو ح  شير   ولييس ايدقة إا ين اليبعض يعتبير بنوب متفاوتة .إن األرام  الوورية و

ك وف  حال نان اإلرث ق عة يرض وييمنح الحي  ين المرية ليو  بحالة لإلرث ما دام  ف  ر اية الرلل 

  كألفراد من  ابجة يخرى لمشارنته  ف  األرض إذا نان  المرية متمولة من ؼريب .

 جقة واألرمجة بالنوبة لوننها ويوادتا وقد ماد تذا الومع ووءاو في  إن القانون الوور  ا يحم  المرية الم

مييل مييروؾ الحييرب فييالمرية التيي  تفقييد مولهييا تفقييد المييهوى والوييننك ألن القييانون والملتمييع ا يوييمح لهييا 

فهي    تابعية لجرليل حيث الى اليو  تعتبر الميرية  ك وحدتا وخاواا ف  حالة ال ر  من البقاء ف  المنمل

 ترليع ال ير  حيال وفي  مولهيا ايحيفة اليى تنتقيل موالهيا حيال وفي  واليدتا لايحيفة وادتهيا منيذ  تتبع

 .ك  مما يؤند ينها ؼير موتقجة وتابعة بنل معنى النجمة  والدتا لاحيفة

حاا  حرمان من اإلرث تعرمن لها او ومن خرل المقابر  الت  ت  الراءتا مع  دة نواء ووؤالهن  ن 

يو معارفهن ؟؟؟ ناني  اإللابية مين ينًيرتن ين تنيار ينوا يا مختجفية مين الحرميان كك نيهن ييت  يحد يقاربهن 

إحرد  السرٌدات ترم  مرعفرً مقابلرة ك نراه يو التخوييؾ مين المقا عية اء العا ف  يو باإلالمؽ  المعنو  وو

زهٌردة أو مصرا  هناك سٌدات كان ٌتم إرضاءهن بمبالغ جبارها على التنازل بسٌف الطالق , وفً أخر  ا

  ل ٌعادل حصصهن من المٌراث .

ة ف  بعض المنا   ممن المدينة وفي  يؼجيب المنيا   الريفيية ييت  التهيرب والتحاييل  جيى القيانون قبيل وفيا

باء الى توليل تذه  العقارا  والممتجنيا  ألويماء ويجله اآلك جنية بيد الذنور العابةرث حفاما  جى المؤالم

ناث وذلر وعيا لحرمان المرية من حقها ف  التمجر بحلية ان الميرية ا تيورث نونهيا ابناءت  الذنور دون اا

وا   . وهلا ما أكدت علٌه أكثر من سرٌدة لرد  إجرراء مقابلرة معهرا مورتاكي بحالة لمن ينف   جيها ويتولى

 .و  قوبا  لهذا التحايل ي   رادىي يولد ف  القانون

, وعلرى الرر م مرن للرك لرم ٌرتمكن مرن والعنرف أحٌانرا  تعرضرن للحرمرانن السٌدات اللواتً هناك العدٌد م

 .وعدم توفر أٌة موارد لهن  بناءهنق  بسبب عدم وجود مأو  لهن أو ألالطال

مييان واييعوبة التنقييل و ييد  امييترر المييرية الخبييرة بعييد  تييوفر األ اوييتؽل الرلييل مييروؾ الحييرب متييذر او  -

قبميته فيميا يتعجي  بموميوى التمجير بحلية المحافمية  األمر الذ  مننه من إحنيا   كمورتايالرممة لمتابعة 

 موالها .ي  جيها و جى
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الميرية وليود  ييت  بمؽفيل  ينويب  وبينياه ك واليذ   في  ؼايية األتميية والخ يورة واليذ  وا ننوى موموى

تيذه العمجيية نقيل مباشير  حييث ييت  يًنياء كالتحدييد والتحريير ت وتيو مويهل كوب ريقة ما تحاير  جيى القيانون

بشنل ويت  إؼفال اإلناث  كألوماء الذنور ب او األ. او الذنور  موماو األ من قبل كلمجنية األرام  المرا ية

مقاود ومتعمد بحلة  د  قدرتها  جى تيول  يميور المرا ية وميا اليى ذلير . جيى اليرؼ  مين اويتؽرلها في  

 فإنهياما نيدر ع  االى الم البة بحقها ع إ بهاللوند و واللن  من دون يلور ييما . والحرث مجية المرا ة 

ن األرض تمًييل كأل ين تييذا الحيي  يعييود لجييذنورتتعييرض لحييرب ومييؽو  ميين قبييل يتجهييا وملتمعهييا بحليية 

ك وف  ينًر من مقابجة ولوابا  جى وؤال  ين حياا  حرميان مين العرض ونهن تمجنها لررض  ار و يب

كدت احد  السٌدات التً تم اجراء مقابلة معها أن والردها قرام أ يو اإلرث شهدناتا يو تعرمن لها ك المجنية

منه للحفاظ كمرا  بناءم  اللكور سعٌاا جٌل األراضً التً ٌملكها بأسماء أأثناء عملٌات التحدٌد والتحرٌر بتس

إل  كمرا ٌرزعم الرجرال , علٌهران ٌتم المحافظة ( ول ٌمكن أهً العر  فاألر ) ,على شرف العائلةٌقول 

لرم ٌكرن ٌسرمه لهرن وفي  مقابجية يخيرى قالي  وييدة انيه ر ولم تتجرأ النساء على العتررا , من قبل اللكو

ك الررلكور   ألسررماءعملٌررات التحدٌررد والتحرٌررر وتررم نقررل ملكٌررة األر   برررجراءرجررال المختصررٌن البمقابلررة 

الرليال  في  المقيابر  التي  تي  ااويتماى لهيا ين معمي  ويند  ينًر من ويدة ويند  جى ذلر ييماو  دد من 

األرام  المرا ية والعقارا  يت  نقل مجنيتها لربناء الذنور قبل الوفاةك ويت  ترمية اإلنياث بماياغ ذتبي  

ويحياناو يت  تخايل لمء من  قار لإلناث من دون ين ينون لهن ح  التارؾ به حيث تبقيى المجنيية فييه 

 .ا االراء حوب العرؾ الوار  وحوب تعبيرت  فيما يعرؾ ع بي  المقا يعع ويومى تذ كلجذنور

 : المرأة وتمكٌنها اقتصادٌا والتزامات الدولة  حماٌة –الفرع الثانً 

ينًير  الدولة الوورية نما يقر  و ي جني   نيه جى والب حماية المرية وتمنينها من حقها ف  التمجر تو إن 

الدوليية الخااية بيالمرية وإحيدى يتي  تجير الخ يوا  ناني   ااتفاقييا بعدد مين  التمامهاوييد ذلر  من مرة ك

ك 1565يبريييل  21الماييادقة  جييى العهييد الييدول  الخييال بييالحقو  ااقتاييادية واالتما ييية والًقافييية منييذ 

 -332-واانمما  إلى اتفاقية القماء  جى لميع يشنال التمييم مد المرية  من قبيل ويورية بالمرويو  رقي  

 2222 – 5-25تاريخ 

مين  /16/المتعجقة باللنويةك و جى الفقيرة جك دك وك م مين الميادة  /5/من المادة  /2/وت  التحفم  جى الفقرة 

 المتعجقة بحل النما ا  . /25/ااتفاقية المتعجقة بقمايا األحوال الشخايةك والفقرة األولى من المادة 

"بالويع  إليى ميمان اويتفادة لمييع الويوريين مين منيافع النميو نما ينهيا  تعهيد   ينًير مين ميرة بميا مفياده 

ااقتااد  بحيث ي الك وبشنل متنافاك شرابح الملتمع نافة ونل المنا   الوورية . ويعن  ذلير قبيل نيل 

شيي ء منافحيية الفقيير وتقجيييل التفيياو  ااقتايياد  واالتمييا   بييين المييوا نين  ." نمييا تعهييد  الحنوميية 

وتحوين فا جية ولودة  كة التما ية توه  ف  تهمين ااحتيالا  األواوية لجموا نين"بالعمل  جى رو  وياو

الخدما  االتما ية الت  تقدمها الدولة لني  ت يالك  جيى نحيو يفميلك العيدد األنبير مين الفبيا  االتما يية 

يية دية واالتما اتها ااقتايارا  الدولة ل  تنن وامحة في  وياوياا ين  خيا كاألنًر  وماو" .تذا تو المبدي

الى المقاربة التشارنية ااوتراتيلية الت  تؤد  وتعمل  جيى تيوفير فيرل  كا بالنمر الى افتقار تذه الوياو

 ك مل ويمن اقتااد 
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وقد يند  للنة الويداو  جى العرقة بين التمييم الذ  توالهه المرية ف  الفماء الخال عبما ف  ذلر المواج 

ار التقجيدية لجرلل والمريةع وانخفاض موتويا  التعجي  بين الفتييا ك ونيذلر تيهًير المبنر يو القور ك واألدو

بهن تعالج اليدول  :تذا الومع  جى فرل المرية ااقتاادية ف  حياتها فيما بعد. ومن خرل توايا  الجلنة

ميريةك والتي  تعيو  األ راؾ األ راؾ والعادا  الًقافيية واالتما يية المتعجقية بياألدوار التقجيديية لجرليل وال

ااتفاقيية ايراحةو  جيى  وناي قدرة المرية  جى ااختيار الحر لوميفتها يو ين تعميل متحيررةو مين التميييم. 

اا تراؾ باألمومة بوايفها مويؤولية التما يية ينبؽي  اا تيراؾ بهيا وبقيمتهيا ليو يرييد لموياواة الميرية ين 

 عبعع. 5تتحق  عمادة 

جلنيية بتحجيجهييا لجعرقييا  المتبادليية بييين التمييييم مييد المييرية وتمتعهييا بحقوقهييا التوايييا  العاميية ل رنييذلر تشييي

 ااقتاادية واالتما ية والًقافية.

 وفيما يتعج  بالح  ف  العمل ناار  الجلنة "مبدي تواو  األلور  ن األ مال المتواوية القيمة".

داوع إلى ين "العنيؾ القياب   جيى يوياس يشار  للنة اتفاقية القماء  جى لميع يشنال التمييم مد المرية عوي

ينييبح قييدرة المييرية  جييى التمتييع بحقوقهييا وحرياتهييا  جييى يويياس  كنييوى الليينس تييو شيينل ميين يشيينال التمييييم

المواواة مع الرلل"ك نما يشار  تحديداو إلى تمرر حقو  المرية ف  الحاول  جى ي جى المعيايير الممننية 

ع. نييذلر 15ادليية والمناوييبة فيي  العمييل عالتواييية العاميية رقيي  ميين الاييحة اللوييدية والعقجييية والمييروؾ الع

احم  الجلنة ولود ارتبيا  بيين العنيؾ ميد الميرية وحقوقهيا ااقتايادية واالتما يية والًقافييةك حييث ين 

ن "الفقير والب الية يرؼميان نًييراو مين النوياءك ومينهن ي"الفقر والب الة يميدان من فرل اإلتلار بيالمرية" و

الاؽيرا ك  جى البؽاء" وينه "يمنن ين تحدث إواءة بالؽة تمس المواواة ف  العميل  نيدما تتعيرض الفتيا  

 ع.15المرية لجعنؾ لنونها امريةك مًل الممايقة اللنوية ف  منان العمل" عالتواية العامة رق  

الوًيقية بيين تحقي  نذلر تعترؾ للنة اتفاقية القماء  جى لميع يشنال التمييم مد الميرية عوييداوع بالعرقية 

ومواواتها ف  المواج وف  العرقا  األورية. فقد يشيار  ك قتااديةك واالتما يةك والًقافيةحقو  المرية اا

ع ]من ااتفاقية[ تممن ين تواو  اليدول األ يراؾ بيين الميرية والرليل 1ع 15للنة ااتفاقية إلى ين "المادة 

تجنيا  وإدارتهيا والتمتيع بهيا والتايرؾ فيهيا تيو المحيور اليذ  يما  القانون. وين ح  المرية ف  حييامة المم

يدور حوله ح  المرية ف  التمتع بااوتقرل المال ك وف  نًير مين البجيدان ويينون لهيذا الحي  يتميية حاويمة 

فيما يتعج  بقدرة المرية  جى نوب  يشها و جى توفير ونن مرب  وتؽذية نافية لنفوها وألورتها" عالتواية 

ع. وفيما يتعج  بالممتجنا  المولية احم  الجلنة ينه "ف  نًير من البجيدان ا يعاميل القيانون 21رق   العامة

الممتجنا  الت  ترانم  يًناء المعاشرة بحن  الواقع نفس معامجة الممتجنا  المنتوبة يًناء المواج. فف  لميع 

عرقة يقل بنًير مين حاية شيرينها. وليذا الحاا  تنون الحاة الت  تحال  جيها المرية  ند انق اى تجر ال

ينبؽ  إب ال ونبذ قوانين وي راؾ المجنية الت  تميم  جى تذا النحو مد المرية المتمولة يو ؼير المتمولةك 

ع. تذا اا تيراؾ ييرتب  بشينل مباشير بتحقي  حي  21الت  لديها يو ليس لديها ي فال" عالتواية العامة رق  

 ن بين حقو  يخرى.المرية ف  المونن الرب ك م

نذلر يشار  الجلنة إلى ين "موؤوليا  المرية المتعجقة بالحمل وتربية األ فال تؤًر  جى حقها ف  الحاول 

 جى التعجي  والعمل وؼير ذلر من األنش ة المتاجة بنموتا الشخاي . نميا ين تجير المويؤوليا  تجقي   جيى 
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ة بين إنلاب  فل وآخير يًير مماًيل  جيى حيياة الميرية  ات  المرية ي باء  مل ملحفة. ولعدد األ فال والفتر

 ع.21نما ينهما يؤًران  جى احتها البدنية والعقجيةك ونذلر  جى احة ي فالها" عالتواية العامة رق  

% مين  1إن يؼجبية الفقيراء في  العيال  والعيا جين  ين العميل تي  مين النوياءك نميا ين النوياء يمجنين اقيل مين

%ك تحتيل  42اليى  32وا ة يوبو ياو ينًر من الرلل وبراتب يقل منه بين  13واء ًروا  العال ك تعمل الن

%ميين الومييابؾ الايينا يةك ان  مييل النويياء المنمليي  واألويير  ؼييير مييدفوى األليير وا  22النويياء حييوال  

يحوب ممن حوابا  الدخل الو ن ك فلوة األلور بين الرلال والنواء نبيرةك ما تمال النواء تفتقد فراة 

 حاول  جى التدريب والترقيةك ما تمال ؼالبية النواء تعمل ف  ق ا ا  منخفمة األلر.ال

وفيما يتعج  بالحياة الوياوية والحياة العامةك يشار  الجلنة إلى ينه "من شهن إ فياء الميرية مين بعيض ي بياء 

ة ااقتايادية لجرليل العمل المنمل  ين يمننها من المشارنة  جى نحو ينبر ف  حيياة ملتمعهيا. وتبعيية الميري

ؼالباو ما تمنعها من اتخاذ القرارا  الوياوية الهامة ومن المشارنة  جى نحو فعال ف  الحيياة العامية. و يبء 

المرية الممدوج المتمًل ف  العمل وتبعيتها ااقتااديةك إلى لانب  ول وا ا  العميل يو  يد  مرونتهيا في  

ع. نيذلر ا ترفي  الجلنية 23نًير فعاليية" عالتوايية العامية رقي  الملال العا ك نل ذلر يمنعها مين يداء دور ي

اراحةو بهنه "مع ين األنممة الديمقرا ية حون  الفرل المتاحة لجمرية لجمشارنة ف  الحيياة الوياوييةك فيإن 

العديد من الحوالم ااقتاادية واالتما ية والًقافية الت  ما مال  توالهها تقيد مشارنتها  جى نحو خ ير" 

   الدول األ راؾ إلى "نفالة تذليل العقبا  الت  تقؾ ف   ري  المواواةك بما فيها العقبا  الناشبة  ين ود

 ع.23األميةك والجؽةك والفقرك والعقبا  الت  تعي  حرية تحرر المرية" عالتواية العامة رق  

ة بيين الميرية والرليل في  فيما يتعج  بالمرية وايحتهاك يشيار  الجلنية إليى ين " رقيا  القيوة ؼيير المتنافبي

المنمل وف  منيان العميل يمنين ين تيؤًر  جيى تؽذيية الميرية وايحتها تيهًيراو ويجبياو. ويمنين لجميرية ييمياو ين 

تتعرض إلى يشنال العنؾ المختجفة الت  يمنن ين تؤًر ف  احتها. ونًييراو ميا تنيون ال فير  والمراتقيا  

ويرة األنبير ويناوك مميا يلعجهين معرميا  لمخيا ر األذى معرما  لإليذاء اللنوي  مين الرليال ويفيراد األ

البدن  والنفو  ولجحمل ؼير المرؼوب فييه والمبنير. نميا ين بعيض الممارويا  الًقافيية والتقجيديية التي  مين 

قبيل تشويه األ مياء التناويجية لإلنياث تحميل في   ياتهيا قيدراو نبييراو مين خ ير الوفياة واإل اقية" عالتوايية 

 ع.24العامة رق  

من ااتفاقية بح  المرية ف  اتخاذ القرارا  المتعجقة بحياتها اإلنلابييةك بميا في  ذلير  16نذلر تعترؾ المادة 

تقريرتيا لعييدد مييرا  اإلنلياب والفتييرة بييين نيل حمييل وآخيير. ويشيار  الجلنيية إلييى األ ير الفريييدة لجحيي  فيي  

ء يتميية قايوى لنفالية حايول الر اية الاحية من ولهة نمر المريةك وشلع  الدول األ راؾ  جيى إيير

المرية  جى الر اية الاحية  جيى يوياس الموياواة بيين الرليل والميريةك وإمالية لمييع الحيوالم التي  تعيو  

حاييول المييرية  جييى الخييدما  الاييحيةك ومييمان حاييولها فيي  الوقيي  المناوييب  جييى الخييدما  المرتب يية 

إلنلابية بوله  يا  عبميا في  ذلير نفالية بتخ ي  األورةك  جى وله الخاولك وخدما  الاحة اللنوية وا

حاول المرية  جى الخدما  المناوبة فيما يتعج  بالحملك والوادةك وفترة ما بعيد اليوادةع عالتوايية العامية 

 ع.24رق  
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د يي  الجلنيية الييدول األ ييراؾ إلييى "القميياء  جييى ممارويية ختييان اإلنيياث وؼيرتييا ميين المماروييا  التقجيدييية 

عك نميا يواي  بيهن "تيول  البيرامج الموميو ة لمنافحية 14التوايية العامية رقي  الممرة باحة الميرية" ع

مترمميية نقييل المنا يية المنتوييب عاإليييدمع اتتماميياو خاايياو لحقييو  وحالييا  النويياء واأل فييالك ولجعوامييل 

المتاجة بالدور اإلنلاب  لجمرية وبمرنمتا األدنى مرتبة في  بعيض الملتمعيا ك مميا يلعجهيا  رمية بشينل 

يير  الجلنيية الييدول 15إلاييابة بفيييروس نقييل المنا يية البشييرية" عالتواييية العاميية رقيي  خييال ل ع. نييذلر ذنت

األ راؾ بالتماماتها ]بمولب ااتفاقية[ بهن تتخذ "لميع التدابير المناويبة التي  تنفيل لجميرية التمتيع بميروؾ 

داد بالميياء والنهربيياءك معيشييية مربمييةك واويييما مييا يتعجيي  باإلويينان واإلاييحاص ]الاييرؾ الاييح [ك واإلميي

والنقييلك وااتايياا ك ونجهييا يمييور بالؽيية األتمييية لجوقاييية ميين األمييراض ونشيير الر اييية الاييحية الليييدة 

 عالتواية العامةع .

 

 تحلٌل الواقع السوري:

واله الباحًون خرل  مجية البحث وإلراء المقابر  وااوتبيانا  والموح العشواب  ايعوبا  نبييرة ك لميا 

الواقييع و بيعيية الومييع األمنيي  فيي  وييوريا المعقييدك التيي  والههييا البيياحًون يًنيياء إلييراء المقييابر  يحمجييه 

 وااوتبيانا  ما يج :

رفييض النًييير ميين الشخايييا  الفا جيية اإلداء بييهقواله  يو شييهاداته  ك وبيييان رييهيي  فيي  مومييوى   -

 يد  ذنير يويماءت  البحثك وف  حيال قبيول اليبعض التحيدث حيول تيذا الموميوىك نيانوا يفميجون 

ولعل تذا ما يفور معؾ المعجوما  الت  ت  األداء  بهياك ميع العجي  ين اليبعض مينه  نيان يعيارض 

وبشدة فنرة يو موموى  البحث وخااة فيما يتعج  بمبادئ حقو  اانوان وحقو  المرية ك من باب 

يوليد ي  تميييم يو إقاياء  ين نافة الموا نين نواءو ورلااو نالوا نافة حقيوقه  دون ي  تفرقية ك وا

لجمريةك ويما  القوانين فه  بنمر الؽالبية قوانين  ادلة ونل ما يتعج  بموموى المييراث فيإن حقيو  

 المرية ماانة ومحددة وفقا لجشريعة وا يلوم التفنير بتعديجها يو الؽاءتا .

الحايول  جيى يرقيا  بالنوبة إللراء  مجية الموح العشواب  فهنه يتمح خرل تيذه العمجيية ايعوبة  -

 دقيقةك مبنية  جى يواس  جم  وذلر لعدة يوباب منها:

 ولود  قارا  عمناملع خارج من قة التنمي . -1

يجله الرلل يحيانا لتوليل العقار باو  مولته يو يخته لجتهرب من ي بياء والتماميا  قانونيية ميا  -2

ها من يشخال ك قانونين نالحلم يو الرتن وؼير ذلرك ومن خرل  دة مقابر  ت  ااوتماى الي

وؼييير قييانونين فييإن يييية يرقييا  يو نوييب نحاييل  جيهييا ا تعنييس الواقييع المعقييد باييورة شييفافة 

وحياديةك لذلر حاول الباحًون اوتدرار تيذا الواقيع الايعبك مين خيرل يخيذ ينبير  ينية ممننية 

ر الموت اى شمج   منا   متفرقةك من دمش  وريفهاك بؽية الواول الى يرقا  ترمس الواقع قد

 وتعنس اورة يقرب ما تنون إلى الحقيقة.

ف  يمانن المخالفا  العشوابية ؼالباو ما يت  توًي  البيوى والتناما  بمولب وناا   ن  ري   -3

 ناتب العدلك وتذا التوًي  ا يعنس الواقع الحقيق  لهذه المجنيا .
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المؤرث مباشرة وبعد فترة وليمة ت  لحم ين نًير من المجنيا  العابدة لجنواء تنون  قب وفاة   -4

يت  التنامل  ين تيذه المجنيية لجرليالك وان اؼجيب تيذه المجنييا  تي  مياا  جيى الشييوى ويؼجيب 

 الحابمين لجعقارا  ت  من الرلال فر توتفيد المرية من تذه المجنية اا بااو  ... 

 

 نتائج تحلٌل المقابالت:

ن تواجنا الى  يدة نتيابج تشيير اليى  يدة يويباب تيؤد  اليى ميعؾ بعد تحجيل المقابر  الت  قا  بها الباحًو

 المجنية لدى المرية:

تجعييب دوراو فيي  اخمييا ها  نانيي  تعجييي  المييرية ميين ينًيير العوامييل التيي   اللهييل واألمييية و ييد تفشيي  -1

 لجوج ة الذنورية من قبل الرلال ف  العابجة والت  تمنعها من معرفة حقوقها والم البة بها.

وذلير بويبب  األريياؾ ه في بشينل يفميل مني ف  المدينية حقوقهامن التمتع بالمرية  ننمتت بشنل  ا  -2

العيادا  حاول المرية فيها  جى التعجي  والعمل بشينل يفميل مين الميرية الريفيية التي  تيرمص تحي  

من الم البة بحقوقها بوبب النمرة الذنورية الت  تحني  الملتميع الريفي ك  واللهلخوؾ الوالتقاليد و

 يؤد  إلى النمر لها  جى يواس ارتناب ما يومى بـ عالعيبع.مما 

 جى ين المرية  الت  ت الب بحقوقها تت  مقا عتها من المحي  القريب ملتمع  ويور  لماى تنار شبه إ -3

توتمر المقا عية مين يليل التنيامل  ين اليد وى يو في  حيال  يد  التنيامل تويتمر  ما وؼالباو  كوحتى الملتمع

 .   ويجة من الممن المقا عة فترة

 عقارا ليس تنار من تمييم ف  القوانين الوورية من ناحية التمجر إا فيما يتعج  بالحال اارًية ف  ال -4

وفقياو لجلهيا   مين الولهية الدينيية ك وتبريير ذليرنما تو معروؾ ميرية حيث لجذنر مًل حم اانًييناؼير ا

و الموؤول  ن اانفا  ولجب المال يما المرية فعمجها محاور الفا جة ذا  الخجفيا  الدينية  جى ين الذنر ت

 جيى قيد   اإلرًيةف  التربية واأل مال المنمليةك يما ف  المحان  الروحية  فيت  منح المرية والرلل الحال 

  وفقاو لجقوانين اللديدة الخااة بإرث المويحيين وتذا ين ب  ييما  جى المرية ف  المدينة فق  يما فالمواواة 

 .األرياؾ فالمرية المويحية الريفية ا تنال تنار يية حقو  ف  التمجر 

رًيية تي  المتبنيين الويج ة الذنوريية الموتفيد مين حالية حرميان  الميرية مين الحايول  جيى حاايها اإل -5

ك والملتمعا  المحجية وذو الخجفييا  اللينيية المتشيددةك وذلير رؼبية مين تجير الفبيا  في  الحفيام الب ريرنية

جى الوج ة األبوية اتلاه المريةك ولتبقى المرية تح  رحمة الرلل و د  واولها لجتمنين ااقتااد  اليذ   

ُيمننها من البدء بمحاوا  التحرر من العادا  التقاليد الت  تحر  المرية من  ين ُتعامل  جى قد  المواواة مع 

 الرلل .

بهن النواء نتيلة الملتمع والعادا  والتقاليدك يابحوا تنار فبة من النواء والرلال تنون لديه  ري  قو  -6

ينفوييهن يتمييتعن بعقجييية ذنورييية تميينعهن ميين الم البيية بحقييوقهن والخمييوى لرؼبيية الرلييال فيي  التنييامل  يين 

بمينح  نًى عليدة كي  ك يخي عا  تقو   األالحا النًير منين لاالح الرلال ف  ااورةك إذ  اإلرًيةالحال 

 .العابجةف   جذنورليمرنها 



 
20 

يييرى الييبعض بييهن األخييذ بالقييانون مخييالؾ لجشييريعة ك واألفمييل األخييذ بمييا يقرتييه الشييريعة ميين توميييع -1

 ميريييييياو  ي  ا.يرًيييييية بحييييييث ينيييييون لجيييييذنر مًيييييل حيييييم اانًييييييين ويييييواء ينيييييان العقيييييار الحايييييل  اإل

لها  الفا جةك يبدى لبار المرية  جى التنامل  ن حااهاك لنن احد الإيولد ي  تهييد يو موافقة  جى  ا -9

تبريرا لجتخارج بهنه حفاماو لجمجر من الميياىك نميا ين الميرية تتنيامل برمياتا الناميل والقيانون منحهيا حي  

 الم البة .

رًية  ف  األرام  األميرية  ؼير  ادلك ألن الرليل تيو ذتب البعض إلى ين المواواة ف  الحال اإل -5

ين الميرية تتيولى ي ميال المرا ية والحايد في  يؼجيب األميانن  من العج  من يعمل ف  األرض ويحافم  جيها

 .المرا ية

 

 نتائج تحلٌل الستبٌانات:

 . معم  الويدا  ا تمجر  قار ولنن تفنر ف  ين تمتجر  قار ما -1

إن آل  إليها  قارا   ين  ريي  اإلرث يو الوايية ك ينيون تنالير خيرؾ ؼالبياو ميع يفيراد  ابجتهيا مين  -2

 الذنور يو الموج .

تنالر حاا  تنامل  المرية فيها  ن العقار ب ريقية وديية خشيية مين نقمية األويرة والملتميع وميرورة  -3

مرا اة العادا  والتقاليد عمن باب: عالمرية ليو  بحالة لجونن بمفردتياع يو عالخيوؾ  جيهيا مين ال ميع 

ننفي   جيير ميا وااحتيال يو ااوتؽرلع يو عان اارض نالعرض وت  من ح  الرليال فقي ع يو عنحين 

 حالتر لجعقارع.

 ليس شابعا ان ت جب المولة الوورية من مولها ين يولل باومها منماو من ماله الخال. -4

تنالر حاا  تنامل  ن العقار بشنل رماب  من النواء حتى دون  جب الموج تح  مومى ين اليذنور  -5

الونن ونفقة األ فال فإن الرلل تو ت  بحالة ينًر من النواء بوبب ين نفقة النواء والبة  جيه  وتهمين 

 من يتولى القيا  بر اية وتهمين نل حاليا  األورة...

 من الشابع ين تتنامل المرية الوورية  ن مااؼها الذتب  إرماء لجموج او يفراد العابجة من الذنور. -6

 اايمان بح  العمل تو م جب ربيو  ويواو  لدى معم  الويدا  الووريا . -1

ونن لجويدا  ف  حال ال ير  وحميانة اا فيال وا يجيم  اليموج قانونياو بتهمينيه ييمياوك ا تؤمن الدولة  -9

لذلر نرى ين نًيراو من النواء يبقين ف  منمل المولية حتى مع ولود حاا  العنيؾ ااوير  والمجي  ك 

عية حيث تم ر المرية لجبقاء بوبب  د  ولود الونن و د  توفر ميوارد ماليية لهياك فتبقيى خاميعة وتاب

 لجرلل ...
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تنييار يوييباب نًيييرة تمنييع المييرية ميين الجلييوء لجقميياء لجم البيية بحقوقهييا منهييا: اللهييل و الفقيير والعييوم  -5

والتناليؾ النبيرة و ول يمد التقامي  واليبعض يعتبير الجليوء لجقمياء  يبياو ووايمة  يار  جيى العابجية 

 اوتمالة القام  . ننل وومعتهاك  ولدى نًير منهن ا تقاد  ان القماء بيد الرلال ويمنن

 ليس تنالر يفنار معروفة  ن اتفاقية الويداو وحقو  المرية خااة و ن حقو  اانوان بشنل  ا .-12

من المرور  ان يت  تمنين المرية وا  اءتا حقها بالتعجي  والعمل الذين يمنحاتا فراة الحاول  جى -11

 موارد وبالتال  ونن.

لدى وؤاله  ن موموى تهمين الونن لجنواء ف  حال ال ير  يو ف  مقابجة مع قام  شر   بدمش  و -12

اانفاالك فهلاب إن تذا ليس بماجحة الملتميع و نيد حايول تيذا األمير فيإن ذلير وييؤد  ارتفياى نويبة 

 ال ر  ولن نلد امرية ف  بي  مولها.

 نتائج تحلٌل العٌنات: 

 قيار مين يليل إمهيار  1222فهيا  جيى قا  الباحًون بإلراء موح  شواب  ف   يدة منيا   مين دمشي  وري

لجرليال.  ومين ًي   615 قار بهويماء انياث مقابيل  345نوبة تمجر النواء مقابل الرلال ونان  النتيلة ت  

بإلراء موح ألربعين  قار ك  شرين  قار لمالنين حاليين بهوماء ذنيور ك و شيرين  قيار ألويماء مالنيا  

جب مجنيا  النواء العابدة لتجر العقارا  ك نان  نالمة  ين إرث إناث ك وقد تبين من خرل تذا الموح ين يؼ

وين تذه المجنية تبقى  جى الشيوى لفترة قايرة وا توتفيد منها النواء بشنل نامل ك واحم الباحًون ييماو 

تي  ينه حتى لو نان  المجنية العابدة لجمرية قد انتقج  لها  ين  ريي  اإلرث إا ينهيا في  يؼجيب الحياا  التي  

رادتا تبين ينها تتنامل  نها بعد فترة قايرة لجرلل  ن  ري  البيع بمقابل ا يتناويب والقيمية الحقيقيية ك 

يو بدون مقابل بوبب المؽ   جيها بهنًر من وويجة نما شرحنا وبينا ذلر وابقا ك وف  بعيض األحييان تبقيى 

 ي ر والحابم فعجياو لتجر العقارا .المجنية باومها من دون تنامل وينون شاؼل العقار تو الرلل المو

 

 الخاتمة )النتائج والتوصٌات(:

 ان واقع المرية ااقتااد  المعيؾ واله  يعود لعدة  وامل يتمها:

منموميية القييوانين بشيينل  ييا  حيييث نلييد ين يؼجبهييا تمييييم  يوييعى بشيينل ؼييير مباشيير الييى تنييريس  -

مرموة حقو  اانوان والعدالة والمواواة التمييم والحرمان مد المرية ف  بعض مواده ك لبعده  ن 

. 

ان العييادا  والتقاليييد والمييوروث الًقيياف  الييذنور  والييذ  يعيييب  جييى المييرية حقهييا فيي  التمجيير او  -

الم البة به نان له ييماو الدور األنبر ف  تنريس تذا الحرمان من باب ين الرليل تيو المنفي  وتيو 

 الموؤول فحقه ف  التمجر يهت  يواو. 

للهل واامية وبب من يوباب الحرميان مين التمجير فيالمرية المتعجمية والعامجية تنيون يقيدر  جيى إن ا -

 الم البة بحقوقها والتمتع بها.
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تنار لهل نبير لدى معم  الويدا  بنل ما يتعج  بحقو  المرية خااة وحقو  اانوان بشينل  يا   -

وبهبو  حقوقها الت  تال الى حد ينها تمن ف  بعض الحياا  ين حرمانهيا مين بعيض حقوقهيا تيو 

 ومع  بيع  وتلد انه من المعيب ين ت الب به. 

جمرية الحاول  جى التعجيي  والعميل مين خيرل تيهمين ل تنفلالت   ل  تتخذ الدولة اإللراءا  النافية   -

 الفرل الحقيقية لها.

ان ؼييياب المييرية  يين المشييارنة فيي  ايينع القييرار يتيياص لجرلييل فرايية قولبيية القييوانين وفقيياو لرؤيتييه  -

 وماالحه ...

 

 التوصٌات :

او لعيد  تعديل الناول التمييمية في  القيوانين الويورية ورفيع التحفميا   ين اتفاقيية وييداو وايو - 1

التمييم بين الموا نين مع التعهد مين الدولية  جيى إمالية نيل ميا ييؤد  اليى التميييم مين تهميي  ومين ي  

 اقااء التما   لدور المرية والذ  يؤد  الى حرمانها من بعض الحقو  ...

ومع وياوا  واتخاذ إلراءا  تنفل التمتع بقدر ليد لجمرية بالحاول  جى الحقو  وإتاحة الفرل  -1

 .بينها وبين الرلل افحة الب الة  ن  ري  خج  فرل حقيقية لجمرية من يلل ود الفلوا ومن

تمنين المرية وتدريبها وحاولها  جى موتوى تعجيم  لييد ور ايية ايحية مين يليل ااويتفادة مين  -2

 الفرل المتاحة والقدرة  جى المنافوة.

 ااقتاادية واالتما ية.توفير ممان التما   لجمرية من يلل الواول الى تجبية الحالا   -3

تشليع المرية وتدريبها  جى تهويس المشاريع اإلنتالية الذ  يحون من قدراتها ويحون من موتواتا  -4

 ااقتااد .

دمج احتيالا  نل من المرية والرلل في  ااويتراتيليا  والموامنيا  والخ ي  والبيرامج الو نيية   -5

 ااحااءا   جى اواس النوى االتما  . جى اواس المواواة وتانيؾ المعجوما  والبيانا  و

ليذلر وميمانا لتعمييم الحقيو  االتما يية وااقتايادية والقانونيية لجميريةك فيان األمير يفيرض  جيى  -6

اللها  القانونية والقمابية المختاة ااوراى ف  ون او تعديل القوانين الوارية بحيث تممن تيذه 

 مارس  جيها تبرم الحالة الى:القوانين حماية المرية من العنؾ ااقتااد  الم

 إيلاد قانون مجم  لحار وتوميع يموال الترنة ممن فترة ممنية محددة.  -ي 

 تلري  فعل حرمان المرية من الميراث.  -ب

 فرض  قوبة راد ة لمن يقو  بهذا اللر . -ج

 مييرورة اشييرار المييرية فيي  ويين القييوانين وين تنييون المشييارنة فعاليية ألنهييا األقييدر  جييى تحديييد -1

 احتيالاتها والعمل وف  تذه الرؤية ...

وقد ولد الباحًون ين العج  والعمل تما الورص والقوة الرممة لتمنينها من الم البة بحقوقها بدون خليل 

 يو خوؾ ترمماو مع قوانين  ادلة واارمة.
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