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تشرين الثاني/نوفمبر  20. )آخر زيارة للرابط:  2020آذار/مارس   25للمزيد انظر: "في قانون األحوال الشخصية السوري". تجّمع سوريات من أجل الديمقراطية.   1

2021 .)-http://cswdsy.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84

-B5%D9%8A%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%%

 %D8%A7%D9%84/-%D8%A8%D9%8A%D9%86-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9% 
.  ( 2021تشرين الثاني/نوفمبر  20)آخر زيارة للرابط: للمزيد انظر موقع مجلس الشعب السوري: قوانين العقوبات العامة.  2

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=57151&   

http://cswdsy.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://cswdsy.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://cswdsy.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://cswdsy.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=57151&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=57151&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=57151&
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  20)آخر زيارة للرابط: . 2019آب/أغسطس  8.سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 2019للمزيد انظر: عشر جرائم "بدافع الشرف" في الحسكة والسويداء منذ مطلع   3

d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-sy.org/ar/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-https://stj%-.  (2021تشرين الثاني/نوفمبر 

-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%a1/-d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%83%d8%a9% 

تشرين  20)آخر زيارة للرابط:  . 2019حزيران/يونيو  5؛ سوريا: مقتل طفلة وامرأتين بجرائم منفصلة “بدافع الشرف”. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  

d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7sy-https://stj%-(. 2021لثاني/نوفمبر ا

-%d8%a8%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1

 %d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85/-d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81% 

تشرين  20)آخر زيارة للرابط:  . 2019تشرين الثاني/نوفمبر  25من أجل الحقيقة والعدالة.  ؛ ارتفاع حدّة جرائم القتل بحّق نساء في محافظتي إدلب وحماه. سوريون 

d8%ad%d8%af%d8%a9-sy.org/ar/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-https://stj%-. (2021الثاني/نوفمبر 

-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85

 %8a/%d9%81%d9-d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1% 
(.  2021تشرين الثاني/نوفمبر  20)آخر زيارة للرابط: للمزيد انظر موقع مجلس الشعب السوري: قوانين العقوبات العامة.  4

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=57151& 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%a1/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%a1/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%a1/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a/
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=57151&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=57151&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=57151&
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 . من قانون األحوال الشخصية السوري  307هي المحكمة الشرعية الوحيدة في سوريا والخاصة بطائفة الموحدين الدروز، وذلك استناداً للمادة  5
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تشرين الثاني/نوفمبر  20. )آخر زيارة للرابط:  2020آذار/مارس   25للمزيد انظر: "في قانون األحوال الشخصية السوري". تجّمع سوريات من أجل الديمقراطية.   6

2021 .)-82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86http://cswdsy.org/%D9%

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84

-D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%

 %D8%A7%D9%84/-%D8%A8%D9%8A%D9%86-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9% 

http://cswdsy.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://cswdsy.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://cswdsy.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://cswdsy.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
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)آخر زيارة للرابط:  . 2020أيلول/سبتمبر   17بعض المناطق السورية. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  للمزيد انظر: ظاهرة "الزواج المبّكر" تسّجل نسباً قياسية في  7

B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9sy.org/ar/%D-https://stj%8-(. 2021تشرين الثاني/نوفمبر  20

-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC

-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%84-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%91%D8%B1%

 %D9%82%D9%8A%D8%A7/-D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B% 

https://stj-sy.org/ar/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%91%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%91%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%91%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%91%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7/
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تشرين الثاني/نوفمبر  20. )آخر زيارة للرابط:  ليونيسيف على الرابط التاليهيدين هولدورسون ـــ منظمة اليونيسيف ـــ منشور على موقع منظمة ا 8

2021 .) https://www.unicef.org/arabic/infobycountry/lebanon_94525.html 
9  ً تشرين  20آخر زيارة للرابط:  ) 2020أيلول/سبتمبر   17 قياسية في بعض المناطق السورية. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. ظاهرة "الزواج المبّكر" تسّجل نسبا

sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-https://stj-. (2021الثاني/نوفمبر 

-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%83%d9%91%d8%b1-d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%

 %d9%82%d9%8a%d8%a7/-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%b3%d8%ac%d9%91%d9%84d8%aa%d8% 

https://www.unicef.org/arabic/infobycountry/lebanon_94525.html
https://stj-sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%83%d9%91%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%91%d9%84-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d9%82%d9%8a%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%83%d9%91%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%91%d9%84-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d9%82%d9%8a%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%83%d9%91%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%91%d9%84-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d9%82%d9%8a%d8%a7/
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 دولة فقط بالتوقيع عليها.  16من الجدير بالذكر أّن هذه االتفاقية لم يتم التوقيع عليها على نطاق واسع، فحتى اليوم، قامت   10
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)آخر زيارة   - منشور على الرابط التالي 2016أكثر من مجّرد أرقام ــ صندوق األمم المتّحدة للسكان ــ مركز االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية ــ تقرير صادر عام  11

 ( 2021تشرين الثاني/نوفمبر  20للرابط:  

-%D9%85%D9%86-https://rawabet.org/listing/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1

-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-8%B1%D8%AF%D9%85%D8%AC%D

-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9%

 %D8%A7%D9%84%D8%A7/-D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9% 

  

https://rawabet.org/listing/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
https://rawabet.org/listing/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
https://rawabet.org/listing/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
https://rawabet.org/listing/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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 وتعديالته. 2007لعام   26من قانون األحوال المدنية الصادر بالمرسوم   31المادة  12
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(.  2021تشرين الثاني/نوفمبر  20)آخر زيارة للرابط: (. موقع مجلس الشعب السوري. آ2012الدستور السوري )دستور عام   13

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&   
 ( 2021تشرين الثاني/نوفمبر  20)آخر زيارة للرابط:  . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،2المادة  14

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx   

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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 المصدر السابق   15
كانون األول/  20المؤرخ في  48/104، إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة: اعتمدت من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها 4و 3المادتين  16

 (. 2021تشرين الثاني/نوفمبر  20)آخر زيارة للرابط: . 1993ديسمبر 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx   
 (. 2021تشرين الثاني/نوفمبر  20)آخر زيارة للرابط:  . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )أ(، 5المادة  17

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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 كانون األول/ ديسمبر 20المؤرخ في  104/ 48قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها ، إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة: اعتمدت من 2المادة  18

 (. 2021تشرين الثاني/نوفمبر  20. )آخر زيارة للرابط:  1993

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx   

 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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