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هذا أمر مهم ألن هنالك هرمية وتسلسل في هذه التشريعات، بحيث ال يمكن  يكمن الخالف بين تلك التسميات في مستوى الجهة التي أصدرتها،  1

فالقانون يصدر عن مجلس الشعب والمرسوم التشريعي  ،  لتشريع صدر من مستوى معيّن أن يعارض تشريع صدر من جهة أعلى منه مستوى  
هورية في حاالت خاصة، وهو يماثل القانون مرتبة ، أما التعليمات التنفيذية فهي التي تصدر عن وزير معين لبيان آليات  يصدر عن رئيس الجم

 غالبا  ما يصدر عن جهة إدارية ما لتوجيه موظفيها وإرشادهم.  تطبيق قانون ما، والتعميم
ة لمنح اإلذن للمواطن السوري بالتملك في المناطق المشمولة  وهذا الترخيص )الرخصة( هي عبارة عن موافقة تصدر من الجهات األمني 2

عهد  بالتشريعات المذكورة، وهذا الترخيص )الموافقة األمنية( يختلف جذريا  عن تراخيص أو رخص البناء التي تمنحها البلديات للمالك أو المت
 بغرض منحه اإلذن بالبناء.  

ال يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على األراضي الكائنة في  نه "حيث نصت المادة األولى من المرسوم المذكور بأ 3

إال برخصة مسبقة تصدر   .....مناطق الحدود وكذا استئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاوالت الستثمارها زراعيا  لمدة تزيد على ثالث سنوات 
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.."لقراءة نص المرسوم كامال  يمكن زيارة الرابط التالي  دل بعد موافقة وزارة الدفاع الوطنيبمرسوم عن رئيسي الدولة بناء على اقتراح وزير الع

 (:2021شباط/فبراير  7)آخر زيارة للرابط:  

 et/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=4539#.X2kgGj_is2whttp://www.welateme.n 
بكة  المخطط التنظيمي العام: هو المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وش 4

ونظام بناء كل منها بما ال يتعارض مع أسس التخطيط العمراني العام ونظام  الطرق الرئيسية واستعماالت كافة األراضي الواقعة ضمنه ومنهاج 
المخطط التنظيمي التفصيلي: هو المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة  . البناء

لمرسوم لها كل ذلك بما ال يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام  والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية لألراضي حسب االستعمال ا

والمنشور في موقع مجلس الشعب   1982لعام  5لمزيد من التفاصيل أنظر قانون التخطيط العمراني الصادر المرسوم التشريعي رقم  .البناء

 (: 2021شباط/فبراير   7السوري على الرابط )آخر زيارة للرابط: 

 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=6590 
نطقة "جبل  ورد اسم المنطقة في المصدر "الزوية"، وتتوقع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة حدوث خطأ مطبعي، أّي أّن المقصود هي م 5

 الزاويا" في إدلب. 
)آخر زيارة  قيد على الملكية أم حماية لها" منشور على موقع النور على الرابط التالي   2008لعم   49. ربحان رمضان مقال بعنوان "المرسوم  6

 lnoor.se/article.asp?id=34847http://www.a (:2021شباط/فبراير  7للرابط: 

https://www.google.com/maps/place/Quneitra+Governorate,+Syria/@33.0403386,35.6270834,80134m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x151eb4afcd3e069f:0xbcbbd63808a65623!8m2!3d33.0776318!4d35.8934136
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=4539#.X2kgGj_is2w
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=6590
http://www.alnoor.se/article.asp?id=34847
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ويعتبر وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار الموجودة في السجل العقاري من اإلجراءات الهامة والضرورية لحفظ الحقوق وتعطي    7

. )أي وجود ما  1926م لعا 188من القرار  9األفضلية لصاحب الحق األسبق في التسجيل، وعدم تدوينها يؤدي إلى رد الدعوى شكال  سندا للمادة 

 يشير إلى مطالبة بحق ما على هذا العقار(.
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والمنشور على موقع مجلس الشعب للجمهورية العربية السورية والمتوفر على   2008لعام  49والمعدل بالمرسوم  2004لعام   41نص القانون  8

(.  2021شباط/فبراير  7)آخر زيارة للرابط:   الرابط التالي:

https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5595&cat=16133    
 . 6المنشور على موقع مجلس الشعب السوري المذكور في الهامش رقم  2004لعام  41المادتين األولى والثانية من القانون  9

لعقارية تستند إلى حق عيني عقاري و تهدف إلى حمايته ، سواء كان من الحقوق العينية األصلية أو التبعية ، كدعوى تقرير  لدعاوى العينية ا 10

وما بعدها من القانون المدني السوري الصادر   85، للمزيد من التوسع أنظر المادة ملكية عقار أو حق انتفاع أو حق ارتفاق عليه أو رهن 

 .1949لعام  84التشريعي رقم  بالمرسوم 
 مرجع سبق ذكره.  2004لعام   41نص القانون  11

https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5595&cat=16133
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 المرجع السابق.  12
وهي الدعوى التي تنصب على عين العقار بذاته. كحق الملكية وحق االرتفاق. وهي مختلفة عن الدعاوي الشخصية العقارية من جهة   13

أو استهداف شخص إلنّه استولى بشكل غير مشروع على العقار أو في حال وجود   االستهداف، )استهداف العقار مثال  في حال الدعوى العينية
 خالف حول الحقوق اإليجارية/في حال الدعاوي الشخصية العقارية(. 
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ة.  . سوريون من أجل الحقيقة والعدالحياة الكرد السوريين وهويتهم  1962كيف دمر إحصاء عام  -" المواطنة السورية المفقودة" للمزيد انظر:  14

 .  / sy.org/ar/746-https://stj(. 2021شباط/فبراير  7. )آخر زيارة للرابط:  2018أيلول/سبتمبر  15
ريون من أجل  . سوسلب الوجود: سياسة “القوننة المقنّعة” كأداة لالستيالء على األمالك من قبل الحكومات المتعاقبة على سورياللمزيد انظر:  15

https://stj-(. 2021شباط/فبراير  7. )آخر زيارة للرابط:  2020تشرين األول/أكتوبر  9الحقيقة والعدالة. 
-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8
-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9

%d9%83%d8%a3-9%91%d8%b9%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d/   

https://stj-sy.org/ar/746/
https://stj-sy.org/ar/746/
https://stj-sy.org/ar/746/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
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 المصدر السابق.  16
 . 2012من دستور  19والمادة  1973من دستور  25والمادة   1950من دستور  7المادة  17
من   3و 2، والمواد  1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  7و  1المواد و االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري 18

 وغيرها الكثير من العهود والمواثيق الدولية.   1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
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 .2012من دستور سوريا لعام   52المادة  19
/ من 6/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة /14نسان، والمادة // من اإلعالن العالمي لحقوق اإل11انظر المادة / 20

/ من الميثاق األفريقي  7، والمادة / 1969/ من اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام 8، والمادة /1950اإلتفاقية األوربية لحقوق االنسان لعام 

 .2004/ من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام 13ادة / ، والم1981لحقوق اإلنسان والشعوب لعام 
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