حـق الجنسية فـي القـانون السـوري
مقدمة:
إن الجنسية بشكل عام تعني تمك الرابطة القانونية والسياسية القائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح بموجبيا أحد سكانيا.
من ىذا التعريف ندرك أىمية ىذا الموضوع حيث أن الفرد وبمجرد اكتسابو لجنسية دولة معينة يصبح تابعاً ليا ويتمتع بكافة
الحقوق الوطنية وتقع عمى عاتقة كافة المسؤوليات الوطنية ألن الجنسية كرابطة قانونية وسياسية تنشئيا الدولة وتضع قواعدىا
والتي عمى أساسيا يكتسب الفرد الصفة الوطنية فييا بمعنى آخر فان الدولة بمنح الفرد الجنسية تنسبو ليا وتعتبره واحداً من
رعاياىا وعضواً في الشعب المكون ليا والمتمتع بالحقوق وااللتزامات المتبادلة بينو وبينيا وىذا يدعم وجية النظر األنجمو
أمريكية القائمة بأن الجنسية رابطة تقوم عمى عالقة نفعية بين الدولة واألفراد الذين يعيشون عمى اقميميا وفي ظل حمايتيا .
وقد أختمف الفقياء ىناك في تعريف الجنسية فمنيم من أسقط الجانب السياسي واعتبرىا رابطة أو صمة قانونية بين الفرد
والدولة منشئة لحقوق والتزامات معينة وىناك من اشترط في الجنسية ان تصدر عن دولة ذات سيادة ومن الفقياء من أسقط
الجانب القانوني وأبقى عمى الجانب السياسي وأضاف الجانب الروحي من تعريف الجنسية ومن الفقياء من أسقط من التعريف
الجانب القانوني والروحي وأبقى عمى الجانب السياسي ومنيم من أسقط من التعريف الصفة القانونية والسياسية والروحية.
وقد قامت محكمة العدل العميا بتعريف مفيوم الجنسية عمى أنو (عالقة قانونية تقوم عمى اساس رابطة اجتماعية وعمى
تضامن في المعيشة والمصالح والمشاعر).
مما تقدم نجد أن اختالفات الفقياء حول مفيوم وتعريف الجنسية لم تكن اختالفات جوىرية بقدر ما كانت اختالفات حول
توضيح وتوسيع مفيوم ىذه الجنسية وليذا فإنيم اجمعوا عمى أنيا رابطة أو عالقة بين شخص ودولة ليا آثارىا ونتائجيا
وانعكاساتيا المتبادلة عمى الدولة والشخص وبالتالي ال تخمو من كونيا عالقة نفعية تحكميا اعتبارات قانونية وسياسية
واجتماعية وروحية تحددىا الدولة المنشئة والمنظمة ليا.

Damascus – Syria - www. syrianwomenforumforpeace.com – Email: info@syrianwomenforumforpeace.com – Phone: +963 955 444 085

أهمية الدراسة وأهدافها:
تنبع أىمية ىذه الدراسة من كونيا تسعى لتسميط الضوء عمى مشكمتين ىامتين من مشاكل الجنسية في القانون السوري وىما
اء أكان عربياً أم أجنبياً ومشكمة مكتومي القيد وأجانب
جنسية أطفال األميات الوطنيات المتزوجات من غير السوري سو ً

الحسكة.

وتيدف ىذه الدراسة إلى تفنيد مشكمة التمييز بين المرأة والرجل في مسألة نقل الجنسية لممولود ،ذلك التمييز الذي يتعارض أوالً
مع أحد أىم المبادئ الدستورية وىو مبدأ عدم التمييز بين المواطنين عمى أساس الجنس ،كما تيدف أيضاً إلى تسميط الضوء
عمى مسألة مكتومي القيد من األكراد والعمل عمى تصحيح أوضاعيم ليستطيعوا ممارسة حقوقيم وواجباتيم بشكل طبيعي
ضمن اقميم الدولة .ولفت انتباه المشرع السوري إلى ضرورة تعديل التشريع المتعمق بالجنسية ليتالءم مع الدستور ومع
االتفاقيات الدولية التي تقضي بعدم التمييز بين المواطنين حيث أنيم متساوون جميعاً وفق المبادئ الدستورية والقوانين الدولية.

المنهج المتبع في إعداد الدراسة:
تم عرض نصوص التشريع السوري التي تبني الجنسية عمى أساس حق الدم من األب بشكل أساسي ومن األم بشكل احتياطي
وثانوي لموقاية من الوقوع بحالة انعدام الجنسية وقمنا بتحميل النصوص ومقارنتيا مع نصوص بعض التشريعات لدول أخرى
واجيت ذات المشكمة فقامت بتعديل تشريعاتيا نظ اًر لتعارض ىذه النصوص مع مبادئ دستورية أسمى وىي المساواة بين
المواطنين وكذلك ما جاءت بو العديد من المواثيق واالتفاقيات الدولية من حق كل فرد في أن يكون لو جنسية.
وبذلك جاءت ىذه الدراسة بنتيجة عادلة ومنطقية حيث أن تعديل قانون الجنسية ضرورة حتمية لمواكبة التغييرات الناشئة في
المجتمع السوري والتي أدت الزدياد حاالت السوريات المواتي يتزوجن وينجبن من غير السوري وكذلك ضرورة العمل عمى
تصحيح أوضاع أجانب الحسكة و التأكد من حصوليم عمى الجنسية وفق المرسوم  /49/لعام  .2011وكذلك العمل عمى
تصحيح أوضاع مكتومي القيد والذين لم يصدر بحقيم أي مرسوم حتى اآلن وكل ذلك حتى يتم ضمان مصالح األفراد
المقيمين عمى األراضي السورية مما يضمن مصمحة الدولة ذاتيا أيضاً.
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حق المرأة في منح الجنسية ألبنائها (بين التشريع والواقع السوري):
"إن حياة األفراد ال تقوم ليا قائمة ما لم يكن منتمياً منذ لحظة ميالده حتى وفاتو لدولة ما" فيذا االنتماء يحقق الوجود القانوني
لمفرد واال كان كالسفينة التي ال تحمل عمماً عمى الرغم من وجودىا في المياه اإلقميمية إلحدى الدول ،إذ أن الدولة ال تمزم
بإيواء من ال يحمل جنسيتيا .وىكذا فحق الفرد في المأوى بإقميم دولة معينة رىن بانتمائو إلى جنسية ىذه الدولة .كما أنيا و
إن سمحت لو بالدخول إلى إقميميا فيذا ال يعطيو الحق في اإلقامة الدائمة ،بل إن لمدولة الحق في أن تقوم بإبعاده في أي
اء
وقت شاءت .حيث أن رابط الجنسية ىي التي تحقق ىذا االنتماء وىي المعول عمييا في تحديد حقوق وواجبات الفرد سو ً

داخل الدولة أو خارجيا.

وعمى صعيد المجتمع الدولي فإن حق الفرد في الحماية الدبموماسية التي تشمل بيا الدولة رعاياىا خارج إقميميا رىناً ألسباب
انتماء لجنسية الدولة فالدولة ال تقوم بحماية من ال يحمل جنسيتيا إذا ما أصابو ضرر في دولة أخرى من جراء تصرف قامت
بو ىذه الدولة األخيرة حيث أن شرط الجنسية يعد أىم شروط دعوى الحماية الدبموماسية.
وقد واجو المجتمع العربي عامةً و المجتمع السوري خاصةً في العقود األخيرة مشكمة ىامة وخطيرة تتعمق بجنسية األبناء
اء كانوا عرباً أم أجانب.
المولودين ألميات وطنيات وآباء ال يحممون جنسية الدولة سو ً
ىذه المشكمة التي تعود بجذورىا إلى األوضاع االقتصادية السائدة حيث يضطر األىل لتزويج بناتيم ألشخاص ال يحممون
جنسية الدولة وقد اتسعت ىذه المشكمة في نطاقيا في السنوات األخيرة نتيجة االنفتاح الذي حصل بين المجتمعات وسيولة
االتصال واالنتقال فحدثت زيجات كثيرة أفرزت ىذه المشكمة المتعمقة بأبناء السوريات المتزوجات من غير السوري وحيث تزداد
حدة ىذه المشكمة إذا كانت الوالدة قد حدثت خارج إقميم دولة األم ولم يتسنى لممولد اكتساب جنسية والده لسبب من األسباب،
ففي ىذه الحالة غالباً ما يقع الطفل في حالة انعدام لمجنسية.
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وحيث أن مسألة الجنسية ىي حق سيادي لمدولة وليا أن تضع ما تراه مناسباً من ضوابط عمى منح الجنسية ألبناء المرأة
السورية شريطة أن تسري ىذه الضوابط بالتساوي عمى الطرفين الرجل السوري المتزوج من أجنبية والمرأة السورية المتزوجة من
أجنبي لئال يكون في ذلك خرق لمدستور فنعطي حقاً وننتقص آخر..
واذ تعتبر قضية حق األم السورية في منح أبنائيا الجنسية مثار جدل بين العديد من الحقوقيين واالجتماعيين وعدد ال يستيان
بو من أصحاب ىذه المعاناة ,حيث يعتبر أبناء السورية التي تتزوج من غير سوري أجانبا وال يتمتعون بأي حقوق يتمتع بيا
المواطن السوري.
نتيجة أن السياسة السائدة في التشريع السوري الحالي المتعمق بقضية الجنسية مبني عمى سياسة تمييزية بين األب واألم في
نقل الجنسية فقد قضت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم  276لعام  1969المتضمن قانون الجنسية العربية السورية
أنو يعتبر عربياً سورياً حكماً :
أ ـ من ولد في القطر أو خارجو من والد عربي سوري .
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبتو إلى أبيو قانوناً .
يظير من النص المذكور الذي ينظم مسألة الجنسية السورية األصمية أن األب لو دور مطمق في نقل الجنسية لممولود سواء
أكان الميالد داخل القطر أم خارجو(ف )1وىذا حق الدم من األب بشكمو المطمق ،أم فيما يتعمق بدور األم السورية في نقل
الجنسية لمولودىا نرى أن نص الفقرة (ب) يشترط أن تكون الوالدة في سوريا وأال يثبت النسب من األب بشكل قانوني حتى
تستطيع األم السورية أن تنقل جنسيتيا لمولودىا فينالك ثالث شروط يجب أن تتوافر حتى تستطيع األم السورية أن تنقل
جنسيتيا لمولودىا ىي:
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 أن تكون جنسية األم سورية لحظة الوالدة. أن تكون واقعة الوالدة قد حصمت في اإلقميم السوري. كما يجب عدم ثبوت نسب المولود ألبيو قانوناً.وعميو فإنو إذا كانت الوالدة ألم سورية قد حصمت خارج األراضي السورية فال يكتسب المولود جنسية أمو السورية .
قد تسبب القانون الساري رقم  276معاناة آلالف النساء وأطفالين ،حيث وفق إحصائية لرابطة النساء السوريات بمغ عدد
السوريات المتزوجات من غير سوري قرابة  100ألف .واذا افترضنا أن متوسط عدد أفراد األسرة خمسة أفراد (وفق المكتب
المركزي لإلحصاء) فإن العدد اإلجمالي ليذه األسر نحو نصف مميون شخص ،يضاف إلييم حاالت الزواج الكثيرة التي
حدثت مؤخ اًر بين صفوف النازحين والالجئين بغض النظر عن األسباب.
فيناك أميات سوريات تزوجن أجانب وأقمن في سورية إما ألنين تطمقن أو ألن أزواجين توفوا ولم يبق لين من بعدىم عوناً،
أو ألنين أردن تربية أطفالين في حضن الوطن الذي لم يكن دافئاً أبداً ،فمعظم المولودين ألم سورية لدييم معاناة تبدأ عند
بموغيم الـ  18من تسجيل اإلقامة السنوية وحرمانيم من العمل في دوائر الدولة وفي شروط التمميك والسفر  ...مما يشعرىم
بالغربة واالنتماء بآن واحد فيم تربوا عمى أرض سورية وتعمموا فييا لكنيم ال يحممون جنسية أميم .وال يغني منح أبناء األم
السورية بعض المزايا والتسييالت في اإلقامة والتعميم دون االعتراف ليم بالجنسية ،ففي ىذا تجزئة واضحة لمحقوق.
و فيما يرى الدكتور نجم األحمد وزير العدل السوري عمى (إن الجنسية في الدولة ىي رابطة والء بين الدولة ومن يحمل
جنسيتيا ،وىي ترتب جممة من الحقوق التي يتمتع بيا حامل الجنسية ،كما أنيا تمقي عمى عاتقو عدداً من االلتزامات التي
يتعين عميو النيوض بيا مقابل تمتعو بيذه الجنسية .أي إنيا رابطة والء سياسي قانوني في آن معاً ،وبالتالي فإن الدول تتباين
قوانينيا في آليات منح ىذه الجنسية وكيفية اكتسابيا واآلثار التي تترتب عمى ىذا االكتساب .وكل المنظومة القانونية التي
تتمخض في نياية المطاف عمى ذلك).
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وحيث أن تمتع أي شخص عمى وجو المعمورة بجنسية بات حقاً من حقوق اإلنسان ،ووفقاً ليذا المنظور العالمي يجب أال
يكون في سوريا أي شخص ال يتمتع بأي جنسية ،كما أنو وفقاً لممعاىدات واالتفاقيات الدولية ،سواء الجماعية أو الثنائية ،فإن
الشخص الواحد ال يجوز أن يكون لديو أكثر من جنسية واحدة.
و يؤكد وزير العدل السوري عمى أنو ليس من مصمحة الدولة العربية السورية أن تمنح جنسيتيا ألبناء المواطنة السورية التي
تزوجت من أجنبي دون قيد أو شرط ،أو بمعنى آخر بمجرد أن ليا أوالداً من أجنبي عمى نحو يحقق المساواة التامة بينيا
وبين السوري الذي يتزوج من أجنبية ،إذ إن أوالده يتمتعون بالجنسية السورية بموجب رابطة الدم .حيث أن ىنالك جممة من
العوامل التي يجب أخذىا بالحسبان لعل واحداً منيا ىو أال يكون ازدواجاً في الجنسية بحيث يحصل ابن المرأة السورية عمى
جنسيتين؛ الجنسية السورية بحكم صمتو باألم ،والجنسية األجنبية بحكم صمتو باألب.
و عمى ىذا فإن الموضوع منح الجنسية ألبناء السوريات المتزوجات من غير السوريين يحتاج إلى دراسة متأنية دقيقة ،حيث
ال تقوم بطبيعة الحال عمى منح الجنسية السورية دون ضوابط ،كما أنيا ال تؤدي إلى الحرمان منيا بالنسبة لمسوريات
المتزوجات من أجانب .في حين أن ىناك بعض الحاالت التي تستدعي عالجاً متوازناً ،كحاالت النساء الالتي تزوجن من
أجانب وانفصمن عنيم وبقي األوالد معين ضمن األراضي السورية ،فكانت اإلقامة مع األم إقامة دائمة متصمة .أو أن يكون
ىناك بعض األوالد الذين ولدوا وتربوا في سورية وليس ليم ارتباط إال بيا وال يعممون شيئاً عن بمد األب .عمى ذلك يجب أن
تؤخذ كل حالة في الحسبان عمى حدة ،وال ضير في منح الجنسية السورية البن المواطنة السورية ضمن ضوابط محددة ترعى
مصالح الجميع.
و يرى وزير العدل السوري إلى أن قانون الجنسية النافذ في المجمل في كثير من األحيان قد تبنى معايير عالمية متعارفاً
عمييا ،آخذاً في الحسبان الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية الخاصة بالدولة السورية.
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و حيث أنو منذ نكبة فمسطين عام  1948مرو اًر بالمشكالت والنزاعات التي مرت بالمنطقة ،ومنيا نكسة حزيران عام 1967
وكذلك النزاعات التي شيدتيا الساحة المبنانية ،وآخرىا حرب تموز  2006والغزو األمريكي لمعراق  2003كل ذلك أدى إلى
دخول ماليين األشخاص إلى الجميورية العربية السورية ،وال يزال قسم كبير منيم مستق اًر في سورية حتى ىذه المحظة.
وبالتالي فإن حاالت من العالقات االجتماعية نشأت بين ىؤالء والمجتمع السوري نجم عنيا زيجات عدة ،إذ بات الرقم آالف
السوريات المتزوجات من غير السوري.
فيما تم من منطمق االعتبارات القومية البحتة فتح أبواب سوريا أمام الكثير من األخوة العرب ورفض توطين ىؤالء ،ألن في
ذلك قضاء عمى حق العودة ،وخصوصاً بالنسبة لمفمسطينيين ،الذي ىو حق مشروع تراعيو المواثيق الدولية وق اررات مجمس
األمن ذات الصمة .مع اإلشارة إلى أن العرب الفمسطينيين بموجب القوانين السورية يعاممون معاممة السوري بالنسبة لسائر
الحقوق التي يتمتع بيا المواطن السوري في مواجية دولتو .كالحق في تولي المناصب والوظائف العامة ،وبضمنيا السياسية
والدبموماسية والقضائية واإلدارية وحق التعميم والتداوي ،وسائر األمور التي تتصل بالحياة المعيشية لألفراد .وحتى بالنسبة لغير
الفمسطينيين فإن ما تقدمو الدولة السورية لمعرب المقيمين عمى أرضيا إقامة دائمة ال تقدمو أي دولة عربية أخرى ،بل إنيا ال
تقدم حتى جزءاً يسي اًر منو.
فيما يجب عمينا اإلشارة إلى أن حق العودة مكفول قانونياً بغض النظر عن جنسية الالجئ ،حيث أشارت وثائق (األونروا) إلى
أن ىناك الجئين غير فمسطينيين ينتمون إلى إحدى عشرة جنسية أخرى (عربية وغير عربية) ينضوون تحت مسمى (الجئي
فمسطين) وىم والمتحدرون منيم والمولدون بعد  14أيار  1948يحتفظون بحقيم في خدمات (األونروا) ،وبضمنيم المرأة
المسجمة المتزوجة من رجل غير مسجَّل.
فيما أن قرار جامعة الدول العربية رقم ( /914د  )23لعام  1955المتعمق بمنح جنسية بعض الدول العربية لالجئين
الفمسطينيين ،أشار إلى أن لجنة الشؤون السياسية نظرت بمذكرتي األمانة العامة وو ازرة الخارجية لمجميورية العربية المتحدة
بشأن منح بعض الدول العربية جنسيتيا لالجئين الفمسطينيين العرب المقيمين في أراضييا ،وأن المجنة إذ تؤكد ق اررات مجمس
الجامعة السابقة في ىذا الشأن توصي حكومات الدول األعضاء أن تنظر بعين العطف إلى تييئة فرص العمل لالجئين
الفمسطينيين المقيمين في أراضييا ،مع االحتفاظ بجنسيتيم الفمسطينية كمبدأ عام.
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أسباب انتقاد موقف المشرع السوري بشأن السياسة التمييزية المتبعة بحق المرأة بمنح الجنسية ألبنائها
من األب غير السوري:
 -1عدم سالمة سياسة التمييز من حيث نتائجها االجتماعية والقانونية :وذلك ناتج عن عدم مواكبة التشريع السوري لمواقع
االجتماعي السوري ولظروف المجتمع السوري الذي تطور في السنوات األخيرة حيث انفتح عمى غيره و أصبح مألوفاً أن
تتزوج السورية من غير السوري.
 -2تخمف نهج التشريع السوري عن مواكبة التشريعات المقارنة بشأن دور األم في نقل الجنسية لممولود :كتشريعات
بعض الدول األفريقية كتشريع دولة زائير الذي عدل عام  1981ونص في مادتو الخامسة عمى جنسية زائير تثبت فور الميالد
لكل من ولد ألب زائيري أو ألم زائيرية دون تفرقة أو لتشريعات الدول األسيوية النامية مثل تركيا الذي عدل عام  1981و
نص عمى أنو "يعتبر تركياً من ولد ألب أو ألم تركية بالداخل أو الخارج" دون أن يفرق بين األب و األم ،و كذلك التشريع
الصيني سنة  1980قضت المادة  44منو بأنو "يعتبر صينياً كل من ولد بالصين ألب أو ألم صينية" كما قضت المادة
الخامسة منو بأنو "يعتبر صينياً كل من ولد بالخارج ألم صينية بشرط عدم دخولو في جنسية الدولة التي ولد بإقميميا" حتى أن
بعض دول أم ريكا الالتينية ذات الظروف السكانية واالقتصادية المتشابية مع ظروف معظم البالد العربية كالتشريع المكسيكي
الذي ينص في المادة  1/30من الدستور الصادر سنة  1969عمى أنو" :يعتبر مكسيكياً كل من ولد ألب وألم مكسيكية".
 -3مخالفة التشريع السوري لممبادئ الدستورية :حيث ينص دستور الجيورية العربية السورية عمى أن المواطنون جميعاً
متساوون في الحقوق والواجبات حيث أن كممة المواطنون تشير لمذكور و اإلناث عمى ٍ
حد سواء .وكذلك ما ورد في الدستور

بشأن حق كل مواطن في اإلسيام في الحياة السياسية و االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال شك أن الحق في اإلسيام في
الحياة االجتماعية يشمل حق المرأة في نقل جنسيتيا لمولودىا الذي يعيش عمى أرض الوطن.
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 -4مخالفة السياسة التمييزية في القانون السوري لممواثيق الدولية و األحكام القضائية الدولية :حيث أكدت المواثق
الدولية و األحكام الدولية القضائية عمى حق األفراد بالتمتع بجنسية ما.
 مخالفة السياسة التمييزية لممواثيق الدولية :فمو نظرنا إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 1948
وما جاءت بو المادة  / 15/منو من أن كل فرد لو الحق في الحصول عمى جنسية وال يجوز حرمان أحد من جنسيتو
بطريقة تحكمية وال يجوز حرمانو من حقو في تغيير جنسيتو حيث نجد أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ارتفع في
تنظيميو لجنسية الفرد إلى مصاف الحقوق األساسية وذلك بإقرار صريح من الجماعة الدولية .و كذلك بالنسبة لمميثاق
الدولي لمحقوق المدنية والسياسية الذي تم وضعو واق ارره من الجمعية العامة لألمم المتحدة والبروتوكول االختياري في
 1966و الذي نص في المادة  3/24منو أن" :حق كل طفل اكتساب جنسية".
و كذلك اتفاقية محو كل أشكال التمييز ضد المرأة و التي صدرت عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1979
حيث تشير الفقرة الثانية من المادة  /9/منيا عمى أن تمنح الدول األطراف لممرأة حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتعمق
بجنسية أطفاليما وبيذا تضمنت االتفاقية مبدأ يقتضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية لألطفال بواسطة
النسب.
وكذلك تضمن قرار المجمس األوربي رقم  77لسنة  1977دعوة الحكومات التخاذ اجراءات معينة في مجال الجنسية
ومنيا فيما يتعمق بجنسية األطفال حيث أوى القرار في الفقرة /13/منو حكومات الدول األعضاء بأن تمنح جنسيتيا
منذ الميالد لألطفال الذي يولدون من الزواج إذا كان األب أو األم وطنياً
 مخالفة السياسة التمييزية ألحكام القضاء الدولي :حيث أن تمك المواثيق التي قررت أن لكل فرد حق التمتع بجنسية
ما يثير التساؤل حول تحديد الدولة المدنية لمفرد بيذا الحق و لو عدنا إلى أحكام القانون الدولي لوجدنا أن المبدأ
التقميدي الذي ظل مييمناً عمى تنظيم الجنسية حتى الحرب العالمية الثانية والذي يتجمى بحرية كل دولة في مجال
جنسيتيا وتحديد من ينتمي ليا بدأ يتقمص و ينحصر ليفسح المجال لممبدأ الذي يشير إلى حق كل فرد في أن تكون
لو جنسية ما ،وكذلك لمبدأ أكدتو أحكام القضاء الدولي وخاصة محكمة العدل الدولية الشيير الصادر عام  1955في
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 قضية المدعو فريدريك نوتبوم والذي جاء بمبدأ يتمخص في أنو لكي يعترف لمفرد بجنسية دولة معينة في المجال
الدولي يجب أن تقوم بين الفرد وىذه الدولة رابطة حقيقية وفعمية مع أن لكل دولة حريتيا في مجال جنسيتيا ضمن
حدود إقميميا ولن نفاذ ىذه الجنسية في المجال الدولي رىن بوجود ىذه الرابطة الحقيقية و الفعمية بين الفرد والدولة
المانحة لمجنسية واذا ما أعممنا المبدأين السابقين وىما حق كل فرد في أن يكون لو جنسية وفق ما أكدتو المواثيق
الدولية و ضرورة قيام الجنسية عمى رابطة حقيقية وفعمية الذي أكدتو األحكام القضائية الدولية لظيرت لنا ضرورة
تشريع حق المرأة السورية في منح الجنسية ألبنائيا المولودين من األب غير السوري.

الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية لتعديل قانون الجنسية:
 في عام  2007رفضت حكومة عطري مشروع قانون قدمو أعضاء في مجمس الشعب حول إعطاء المرأة السورية
حق منح الجنسية ألبنائيا ،بذريعة "تناقضو مع حق الفمسطينيين في العودة إلى األراضي المحتمة" وكانت رابطة
النساء السوريات في حممتيا "جنسيتي حق لي وألوالدي" منذ  2004حتى يومنا ىذا وضحت أن حق العودة مصان
لكل مواطن كان عمى أراضي فمسطين عام  .1948فمماذا تعتبر الحكومة السورية إن حق السورية المتزوجة من
فمسطيني بمنح الجنسية ألبنائيا مرتبطة بحق العودة بينما حالة الفمسطينية المتزوجة من سوري غير مرتبطة بحق
العودة؟ عمماً أن ق اررات الجامعة العربية واألمم المتحدة تحفظ حق الفمسطيني في العودة حتى لو تممك جنسيتين إذاً
الموضوع الفمسطيني لم يعد عائقاً أمام حصول أوالد السورية المتزوجة من فمسطيني عمى جنسيتيا ،ويمكن لمدولة
بمجرد منح المرأة ىذا الحق أن تضع كل االحتياطات الالزمة إلزالة أي شبية في أنو قد يسمب الفمسطينيين
الممنوحين جنسية األم السورية حقيم في العودة.
 في عام  2008قام أعضاء المجمس الشعب نفسيم بإعداد مشروع قانون معدل و تم رفضو أيضاً.
 في عام  2011أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجمس الوزراء السابق قرار /9660/تا  /7/10شكل بموجبو لجنة
برئاسة معاون وزير الداخمية لمشؤون المدنية وعضوية ممثمين عن و ازرتي الخارجية والمغتربين والعدل تكون ميمتيا
دراسة مشروع القانون المعد من قبل االتحاد العام النسائي والمتضمن تعديل المادة  3من قانون الجنسية الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم  267لعام  2011 1969وجعميا متساوية مع الرجل حيث أن في اقرار احقيتيا بمنح ابائيا
Damascus – Syria - www. syrianwomenforumforpeace.com – Email: info@syrianwomenforumforpeace.com – Phone: +963 955 444 085

الجنسية يحل كافة المشاكل االجتماعية التي تعاني منيا بخصوص ابنائيا وفي حقيم بالعمل واإلرث والتممك
واالنتساب إلى النقابات المينية خاصة المحاماة وتمديد االقامات ….حيث أن اقرار احقيتيا في منح الجنسية ألبنائيا
ىو ضرورة اج تماعية وقانونية واجتماعية ويتوافق مع احكام الدستور بمواده رقم /48/33/23/منو وأن ابن األم
السورية ىو أولى بالرعاية وال يوجد مانع شرعي أو ديني أو قانوني في إقرار ىذا التعديل.
 بدأت المجنة المكمفة بدراسة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة  3من قانون الجنسية والتي تنص عمى" أنو يعتبر
عربياً سورياً حكما من ولد في القطر أو خارجو من والد عربي سوري ،ومن ولد في القطر من أم عربية سورية ولم
تثبت نسبتو إلى أبيو قانونا ،ومن ولد في القطر من والدين مجيولين أو مجيولي الجنسية أو ال جنسية ليما ،ويعتبر
المقيط في القطر مولوداً ف يو وفي المكان الذي عثر عميو فيو ما لم تثبت العكس .كما يعتبر سوريا من ولد في القطر
ولم يحق لو عند والدتو أن يكتسب بصمة البنوة جنسية أجنبية ،ومن ينتمي بأصمو لمجميورية العربية السورية ،ولم
يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم الختيار الجنسية السورية في المين المحددة بموجب الق اررات والقوانين السابقة" .بحيث
يتم تعديل المادة لتمنح الجنسية العربية السورية ألبناء المرأة السورية المتزوجة ممن يحمل الجنسية غير السورية.
 قامت المجنة المكمفة بدراسة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة  3من قانون الجنسية لعام  1969بإنجاز
اإلحصائيات السكانية المتعمقة بيذا الموضوع ودراسة كافة الجوانب والمقترحات المقدمة إلعداد القانون ضمن الفترة
المحددة.
 بتاريخ  2013\4\1قام وزير العدل السوري بتشكيل لجنة مينية قانونية بموجب قرار و ازرة العدل رقم  914تاريخ
 2013/4/1ميمتيا مراجعة النصوص القانونية النافذة وتحديد ما يتضمن منيا تميي اًز ضد المرأة بما فييا عمى سبيل
المثال ال الحصر :المتزوجات من غير سوري ،إضافة إلى جرائم الشرف وأحكاميا المخففة ،وتقديم التوصيات
المناسبة في شأنيا ،أو بشأن العنف األسري ضد النساء واألطفال ،لمعمل عمى إلغائيا أو تعديميا بما ينسجم مع
أحك ام الدستور .وكانت ىذه المجنة برئاسة مستشارة في محكمة النقض وضمت ممثمين عن الييئة السورية لشؤون
األسرة ،واالتحاد العام النسائي ،وادارة التشريع ،ونقابة المحامين ،وو ازرة األوقاف ،ورابطة الحقوقيين ،واالتحاد العام

Damascus – Syria - www. syrianwomenforumforpeace.com – Email: info@syrianwomenforumforpeace.com – Phone: +963 955 444 085

لنقابات العمال ،وخبراء في شؤون المرأة .وقد حدد ليا مدة ستة أشير إلنياء الميمة المسندة إلييا بحيث يتناول عمل
المجنة كل النصوص التي يمكن أن تشكل تميي اًز سمبياً تجاه المرأة.
 في عام  2014و برعاية و ازرة الشؤون االجتماعية تم عقد مؤتمر "السوريات سيدات السالم" و تم خاللو انتخاب لجنة
مؤلفة من  15امرأة ميمتي ا رسم السياسات الخاصة بالمرأة السورية ودعم قضاياىا حيث تم التقدم باقتراح منح
الجنسية السورية ألبناء المرأة السورية المتزوجة من غير سوري ،حيث يصبح القانون متوافقاً مع الدستور السوري،
وبما ال يتعارض مع االتفاقيات والمعايير والمعاىدات الدولية و لضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في سورية
أسوة بدول كثيرة عكست ىذه المفاىيم في دساتيرىا الوطنية إذ يفيم من حصر منح الجنسية السورية ألبناء الرجل.
 السوري امتداد لمفيوم القوامة والوالية لذكور العائمة عمى إناثيا ومن ىنا جاء ىذا الحق لمرجل دوناً عن المرأة
السورية.
 و لغاية تاريخ إعداد ىذه الدراسة لم يصدر أي تعديل لقانون الجنسية ومازالت النساء السوريات المتزوجات من غير
السوري يأممن بحصوليم عمى ىذا الحق في إطار المساواة بينين و بين الرجل في سوريا.

النساء السوريات والوثائق الضرورية لممارسة الحقوق القانونية في ظل النزاع:
طرحت الحكومة السورية في شير نوفمبر  2013مشروع تغيير بطاقات اليوية الشخصية وقد أقر مجمس الشعب السوري
موازنة و ازرة الداخمية التي تضمنت تنفيذ مشروع البطاقات الشخصية الجديدة ،بتكمفة  28مميون يورو  ،وتم ايقاف المشروع
لتاريخ اليوم من قبل الحكومة ألسباب لم تبين.
و قد اعتبر «تيار بناء الدولة السورية» برئاسة المعارض لؤي حسين أن ىذا اإلجراء سيكون بمثابة «تعميق الجنسية السورية
ألكثر من نصف السوريين ،وأغمبيم من معارضي النظام».
ووفق تقارير المفوضية العميا لشؤون الالجئين و بعد مرور ثالث سنوات ونصف عمى اندالع النزاع ،تصدرت سوريا دول
العالم من حيث النزوح القسري ،حيث تعرض ما يزيد عمى تسعة ماليين ونصف شخص لمنزوح من منازليم .حيث أن عدد
الالجئين (خارج الحدود السورية) تخطى حاجز الثالثة ماليين شخص .ومع وصول النزوح داخل سوريا إلى أكثر من 6.5
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ماليين شخص ،تجاوز العدد اإلجمالي لألشخاص النازحين عن منازليم سواء داخل سوريا أو خارجيا نسبة  %40من عدد
السكان قبل اندالع الصراع مع اإلشارة إلى أن ما ال يقل عن نصف ىؤالء النازحين ىم من األطفال.
وحول توزع الالجئين السوريين عمى الدول المستضيفةّ ،بين التقرير أن الغالبية العظمى من الالجئين السوريين ال تزال تتمركز

في البمدان المجاورة لسوريا ،حيث يحتل لبنان الكثافة األعمى بينيم ( 1.14مميون) يمييا تركيا ( )815ألفاً فاألردن ()608
ألفاً ،مشي اًر إلى أن كل ذلك أدى إلى “إثقال كاىل اقتصاديات ىذه البمدان ومواردىا وبنيتيا التحتية”.
وأشار إلى أن أكثر من أربعة من بين خمسة الجئين يصارعون لكسب العيش في البمدات والمدن خارج المخيمات ،فيما يعيش
 38في المائة في مأ ٍو دون المستوى ،وذلك وفقاً لدراسة حديثة ،لم يحدد الجية التي أصدرتيا.
ولفت التقرير إلى أن السوريين يشكمون اآلن أكبر عدد من الالجئين في العالم ممن ترعاىم المفوضية ،ويأتون في المركز
الثاني من حيث العدد بعد األزمة الفمسطينية المستمرة منذ عقود طويمة ،وأن عمميات المفوضية الخاصة بسوريا تعتبر
“األضخم حتى اآلن في تاريخ المفوضية منذ نشأتيا قبل  64عاماً”.
وكما أصدرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في تشرين الثاني من عام  2013تقري ار تحت اسم "مستقبل
سوريا أزمة األطفال الالجئين" و الذي تحور حول الالجئين السوريين في األردن ولبنان أشارت فيو إلى أن "ىناك أعدادا
صادمة حول األطفال السوريين الالجئين الذين ينشئون في عائالت مفككة ويفقدون فرصة التعميم ويصبحون المعيل الرئيس
ألسرىم" .وأشارت في تقريرىا إلى أنو يعيش في مخيمات المجوء في األردن و لبنان يعيش ما يزيد عن  777070عائمة
سورية الجئة من دون آباء ،وأكثر من  77000طفل الجئ غير مصحوب أو منفصل عن كال والديو .و أن ىناك عدد كبير
من األطفال الذين يولدون في المخيمات دون أن يكون لدييم شيادات ميالد مما يؤدي إلى طيور حاالت انعدام الجنسية بين
ىؤالء األطفال.
وفي ظل الظروف السائدة في سوريا و في إطار التدابير المتخذة لكفالة حصول النساء المتضررات من النزاع في سوريا و ال
سيما النساء المتزوجات من رعايا غير سوريين و النازحات و الالجئات عمى وثائق اليوية و الوثائق الضرورية األخرى
بأسمائين حتى تكون لين القدرة عمى ممارسة حقوقين القانونية وفيما يتعمق بإمكانية المرأة المطمقة من الحصول عمى بيان
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عائمي يعادل الدفتر العائمة حيث ينص قانون األحوال الشخصية في المادة  61منو عمى أنو يحق لممرأة األرممة الحصول
عمى دفتر عائمي و ال يحق لممطمقة ذلك.
وعمى الرغم من تأكيد مديرية الشؤون المدنية أنو يمكن لممطمقة الحصول عمى بيان عائمي يثبت الحالة األسرية ويمكنيا
تسجيل أوالدىا في المدارس ولو نفس قوة دفتر العائمة ،لكن ذلك ال يشبو أبدا ما يحصل في الواقع ،فغالبا ال أحد يعترف عمى
البيان العائمي ويبقى مصير المطمقة بيد طميقيا باإلضافة إلى احتماالت غياب األخير لسفر أو لظروف أخرى خاصة مع
األزمة التي تعيشيا البالد ،وحاجة األم المطمقة لدفتر العائمة لمحصول عمى مساعدات تعينيا في تحمل نفقات الحياة الباىظة.
حيث أن الحصول عمى الدفتر األسروي لممرأة يقع ضن حاالت محددة ىي :إذا كان الزوج متوفي ولو أوالد ولم تتأىل بعد
وفاتو و أيضا في حال سفر الزوج خارج القطر أو إذا كان مسجونا أو اذا كان متوفياً ولو أكثر من زوجة ولو من كل واحدة
أوالد يحق لكل واحدة منين دفتر عائمة خاص بيا وبأوالدىا.
وفيما يتعمق بالمطمقة يحق ليا الحصول عمى بيان عائمي بمثابة وثيقة تعادل دفتر العائمة والحصول عمى قيد فردي لألوالد.
وفيما يتعمق باإلعانات يشير معاون وزير الداخمية إلى أن تقدير ىذه الوثيقة يعود إلى الجية المانحة لإلعانة ،ولكن بإمكان
المطمق ة إن تراجع مديرية الشؤون المدنية في حال واجيت عرقمة حيث يكتب عمى البيان العائمي ىذه الوثيقة تعادل الدفتر
األسروي .
 و في إطار العمل عمى إنصاف المرأة و فيما تؤكد الحكومة السورية أنيا معنية وميتمة بشأن تعديل القوانين النافذة
بما ينسجم مع أحكام الدستور وضمن ىذا التوجو عممت و ازرة العدل عمى تشكيل لجنة مختصة ميمتيا تحديد
النصوص القانونية التي تتضمن تميي اًز ضد المرأة وتتعمق بالعنف األسري والعنف ضد األطفال وذلك بيدف اقتراح ما
يمزم بشأنيا لجية تعديميا أو إلغائيا وقد أنجزت ىذه المجنة ميمتيا في مراجعة بعض القوانين القائمة ومنيا قانون
العقوبات ومازالت مستمرة في متابعة عمميا لجميع القوانين النافذة وتضم ىذه المجنة في عضويتيا ممثمين عن سائر
الجيات المعنية بما في ذلك المنظمات والنقابات المينية ذات الصمة .
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 و لدعم النساء المتضررات من األزمة قامت المجنة العميا لإلغاثة منذ بداية األزمة عمى وضع استراتيجية محددة
لمعمل اإلغاثي بالتعاون مع و ازرات الزراعة والصحة واإلدارة المحمية ومنظمة اليالل االحمر العربي السوري
والجمعيات والمنظمات األىمية وخاصة في مجال تقديم الغذاء لألسر الميجرة وتأمين السكن المالئم ليا عبر افتتاح
مراكز اإلقامة المؤقتة ومتابعة الممف اإلغاثي وخطة االستجابة اإلنسانية مع المنظمات الدولية.
 كما قامت و ازرة الشؤون االجتماعية من خالل توثيق االنتياكات التي تتعرض ليا النساء في بعض المناطق عمى
أيدى المجموعات اإلرىابية المسمحة وحرمانين من برامج الدعم النفسية واالجتماعية واالقتصادية مشيرة إلى أن الو ازرة
تعمل حاليا عمى استحداث برامج دعم بديمة لبعض معيالت األسر وتمكين ىذه الشريحة من تأمين مصادر دخل ليا.
كما أن الو ازرة تعمل حاليا عمى وضع أسس لتحسين األداء وتطويره في مجال اإلغاثة ووضع نظام لتنسيق العمل
اإلغاثي في جميع المحافظات ستطمق نتائجو بداية العام  2014وذلك بالتعاون مع و ازرة اإلدارة المحمية منوىة بجيود
المجتمع االىمي والمنظمات والجمعيات الخيرية المحمية.
وقد بحث وزير العدل الدكتور نجم حمد األحمد مع وفد من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين برئاسة
فولكر تورك اإلجراءات والتدابير التي تتخذىا الحكومة لتأمين متطمبات الميجرين من جراء اإلرىاب ومتابعة أوضاعيم
وآليات حماية فرق المفوضية العاممة في سورية مع التأكيد عمى استعداد الحكومة لمتعاون الكامل مع مفوضية الالجئين
في جميع المجاالت بصورة ال تتعارض مع السيادة الوطنية.
 أصدرت سورية مجموعة من القوانين و التشريعات بيدف تجريم إشراك من ىم دون  18سنة في األعمال القتالية
وفرض عقوبات مشددة بحق مرتكبييا تصل لإلعدام والتشدد في جرائم االغتصاب وتجريم االختطاف تحت أي ذريعة
" وتجنيس نحو  120ألف كردي في خطوة غير مسبوقة " باإلضافة إلى توقيع سوريا عمى تسع اتفاقيات دولية
بخصوص حقوق اإلنسان لدى المنظمة األممية كما أن التشريعات الوطنية واجتيادات محكمة النقض تمنح ىذه
االتفاقيات األولوية في التطبيق.
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المرسوم التشريعي رقم :3122/94
في البداية تجدر اإلشارة إلى أن الشعب الكردي في سورية يشكل نسبة  13في المائة من مجموع السكان البالغ عددىم نحو
 22مميون نسمة .وتقدر أوساط سياسية كردية عدد األكراد بنحو ثالثة ماليين مواطن يعيشون في سورية إلى جانب مكونات
أخرى مثل المسيحيين والدروز واأليزيديين واآلشوريين والسريان واألرمن والتركمان والشركس واآلراميين إلى جانب العرب.
في عام  1962أجرت السمطات السورية إحصاء سكانيا لمدة  24ساعة في محافظة الحسكة فقط ،بناء عمى المرسوم
التشريعي رقم  93لعام  1962حيث حرم  %20من اكراد سوريا من الجنسية السورية نتيجة احصاء مثير لمجدل اتخذتو
الحكومة بحجة أن مجموعات من األكراد دخمت بصورة غير مشروعة من دول مجاورة وال سيما تركيا واستقرت في محافظة
الحسكة العام  .1945ونجم عن ىذا المرسوم انقسام األكراد في سوريا إلى:
 أكراد يتمتعون بالجنسية السورية. أكراد يتجردون من الجنسية ومسجمون في القيود الرسمية عمى أنيم أجانب.مجردون من الجنسية غير مقيدين في سجالت األحوال المدنية الرسمية ،وأطمق عمييم وصف مكتوم القيد وىو
 -أكراد ّ

مصطمح إداري سوري يشير إلى عدم وجود الشخص المعني في السجالت الرسمية.

فنتيجة لإلحصاء تم تجريد حوالي  120ألف كردي سوري من الجنسية السورية وفقدوا بالتالي حقوق ممكية ممتمكاتيم بعد أن
فأصبحوا بال جنسية والحكومة السورية اعتبرت ىؤالء من األجانب ومنحتيم وثائق خاصة بيم أطمق عمييا وثيقة األجنبي
السوري .فيما أدرج كل من لم يرد اسمو في السجالت قبل أو بعد اإلحصاء من األكراد أو سواىم تحت مسمى “المكتومين”.
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وقد تعرضت كال الفئتين (أجانب الحسكة ومكتومي القيد) لسياسات وقوانين تمييزية استثنائية من قبل األنظمة المتعاقبة عمى
سدة الحكم في سوري ووفق تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) الصادر في عام  2005إنو نتيجة لمتزايد
الطبيعي لمسكان أصبح عدد المحرومين من الجنسية السورية من األكراد يتراوح ما بين  200ألف إلى  360ألف شخص.
وضمن نتائج ىذا اإلحصاء أيضا أنو ال يتم االعتراف بالزواج بمن تم تجريده من الجنسية السورية حتى لو كان أحد الزوجين
مواطناً سورياً وأصبح أطفالو بالتبعية مجردون من الجنسية أيضا بالتبعية .ومن نتائجو أن أفراد العائمة الواحدة انقسموا بين
مواطنين كاممي الحق وأجانب فقد ترى أحدىم يحمل الجنسية السورية وشقيقو ال يحمل أي جنسية .و أصبح ممنوعاً عمى
الكبار منيم العمل لدى الدولة ،واذا حالف أحدىم الحظ ووجد فرصة عمل لدى القطاع الخاص فال حقوق لو ألن عقد عممو ال
يسجل في سجالت الضمان االجتماعي ألنو ممنوع من العمل أصالً وحرموا حتى من السفر واليجرة ألنيم ال يممكون جواز
سفر وجردوا من أمالكيم الشخصية رغم أنو سكنوا سوريا منذ عام .1945
بعد بداية المظاىرات في سورية ،أمر الرئيس بشار األسد في شير نيسان لعام  2011بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية
المؤتمر القطري العاشر المتعمقة بحل مشكمة إحصاء عام  1962في محافظة الحسكة المتعمق بالمواطنين األكراد عمى أن
تنيي المجنة دراستيا قبل  15من أبريل (نيسان) وترفعيا لألسد تمييداً إلصدار الصك القانوني المناسب.
حيث تم تشكيل لجنتين؛ واحدة مركزية يرأسيا وزير ،وأخرى يرأسيا محافظ ،وتضم قضاة وموظفين ،عممت عمى استقبال
المتقدمين بطمباتيم لمحصول عمى الجنسية ،حيث تقدر عددىم وفق مصادر محمية بما يفوق مائة ألف شخص ،وذلك خالل
ميمة ال تتعدى الستين يوما.
صدر المرسوم رقم 2011/49بيدف إرضاء األكراد السوريين وأعطى حق التجنس لمائة وعشرين ألف كردي في حين أن
ىناك أكثر من  300ألف من المواطنين المجردين من حق الجنسية ،كما تؤكد ذلك مصادر المعارضة الكردية في سورية.
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ووفقاً لمصادر كردية فإنو حتى شير  2عام  2014ال يزال ىناك اآلالف من المواطنين مما يسمون بمكتومي القيد يعانون
من عدم معرفتي م بوضعيم القانوني في سجالت القيد المدني في المدن الكوردية حيث عمى الرغم من إنو تم إعادة الجنسية
ألكثر من  200ألف كوردي كانوا يممكون قيود في خانات السجل المدني بالمحافظة وكانوا قد جردوا منيا وفق اإلحصاء
االستثنائي لمحافظة الحسكة وفق المرسوم الجميوري رقم /49 /لعام .1962
حيث أن مكتومي القيد كانوا قد أبمغوا لدى مراجعتيم لدائرة السجل في مدنيم بعد صدور المرسوم الجميوري بأنو سيتم تسوية
وضعيم القانوني فور االنتياء من إكمال إجراءات إعادة الجنسية لممسجمين في سجالت أجانب المحافظة وفي أواخر عام
 2012تم تعميم قرار عمى مديريات األحوال المدنية في المحافظة بغية تسوية الوضع القانوني لممكتومين وبموجبو تم تبميغ
المكتومين بتقديم األوراق الثبوتية المتوفرة لكل منيم إلرساليا إلى مديرية السجل المدني في المحافظة ومن ثم إرساليا إلى دائرة
السجل المدني في ال عاصمة دمشق  .فيما يبرر تأخر تسوية وضعيم بمبررات مختمفة كأن يقال مشاكل البريد أو أنيم بحاجة
لمرسوم جميوري آخر لمبت في وضعيم.
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الخاتمة:
مما تقدم وتم استعراضو فنحن ندعو المشرع السوري لمقيام بالتعديل المنشود عمى قانون الجنسية السورية ومنح المرأة السورية
المتزوجة من أجنبي الحق في منح الجنسية ألبنائيا حيث أن أبناء األم السورية المقيمين معيا في وطنيا يرتبطون بالوطن
بناء عمى إعمال
بشكل فعمي وواقعي ولم يعرفوا ليم وطناً سواه من الطبيعي أن يكون ليم الحق في حمل الجنسية السورية ً

المبدأين سالفي الذكر وعميو فنحن نناشد المشرع في سورية إلجراء التعديل عمى صياغة الفقرة /ب /من المادة الثالثة من

المرسوم التشريعي رقم  276لعام  1969وذلك لتصبح عمى الشكل التالي:
 -3يعتبر عربياً سورياً حكماً:
أ.... -
ب_ من ولد في القطر أو خارجو من أم عربية سورية.
فيذه الصياغة تمغي التمييز القائم بحق المرأة السورية المتزوجة من غير السوري بالنسبة لمسألة منح الجنسية ألبنائيا بما
يتوافق مع المواثيق واالتفاقيات الدولية وكذلك النصوص الدستورية التي تنص عمى مبدأ المساواة بين المواطنين .باإلضافة
إلى دعوة المشرع لمنظر في مسألة أجانب الحسكة الذين لم يحصموا عمى الجنسية السورية حتى اآلن رغم صدور المرسوم
المتعمق بمنحيم الجنسية عام  2011والعمل عمى تصحيح أوضاعيم وأوضاع مكتومي القيد وكل ذلك حتى يتم ضمان
مصالح األفراد المقيمين عمى األراضي السورية مما يضمن مصمحة الدولة ذاتيا أيضاً.
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المصادر
_ د .فؤاد عبد المنعم ،بحث منشور في المجمة المصرية لمقانون الدولي ،الحق في الجنسية وأساسو في القانون الدولي.
_ لقاء وزير العدل مع جريدة النور http://www.spo.sy/news/22300/www.moex.gov.sy/ara
_ دفتر العائمة يمنح لمن ىم أكثر حاجة لو ..وزير العدل :لجنة مختصة لتحديد النصوص التي تتضمن تميي از ضد المرأة..
الديري :بيان عائمي لممطمقة يعادل الدفتر األسروي/الثورة أون الين
http://www.thawraonline.sy/index.php/news-list/local-news/34088-2014-02-17-13-39-58
 حق المرأة السورية في منح الجنسية ألبنائيا*حق األم السورية المتزوجة من أجنبي في حمل الجنسية السورية (دراسة مقارنة)
السمو لمدراسات واالستشارات القانونية ،المحامي مصطفى سالم

ممتقـى سـوريات يصنعن السـالم
األستاذة رنا الشيخ عمي
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