
مشروع دعم النساء النازحات داخليا من حمص لحماية 

حقوقهن املتعلقة باألراضي واملمتلكات العقارية

خارطة طريق مبسطة 
حول كيفية التعامل مع قوانين وتنظيم وعمران املدن



لمحة عن منظمة أمل لإلغاثة والتنمية:

منظمــة أمــل هــي منظمــة إغاثــة وتنميــة، تــم إنشــاؤها فــي بدايــة عــام 2013 فــي ريــف حمــص الشــمالي. فــي 06.06.2014، وقــد 

تــم إنشــاء المنظمــة وتســجيلها رســميًا فــي تركيــا - غــازي عنتــاب تحــت رقــم التســجيل: /2014-22063/. 

تأسســت منظمــة أمــل مــن قبــل مجموعــة مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي الذيــن يســعون لتوحيــد الجهــود وتعزيــز العمــل الجماعــي 

لصالــح المجتمــع المدنــي فــي ســوريا ككل، بهــدف تحســين الواقــع اإلنســاني فــي ســوريا وتنفيــذ مشــاريع تنمويــة علــى مســتوى عــال.

تعمل منظمة أمل أيضًا على المدى الطويل بشكل رئيسي مع النساء والفتيات في حمص.



مشــروع دعــم النســاء النازحــات داخليــًا مــن حمــص لحمايــة حقوقهــن المتعلقــة 
باألراضــي والممتلــكات العقاريــة

لتحقيــق أهــداف المشــروع فــي المســاهمة فــي حمايــة حقــوق النســاء والفتيــات، مــن خــال رفــع الوعــي وتوســيع المعــارف وتزويدهــن 

ــب  ــا جمــع االســتبيانات والتدري ــات، منه ــة مــن النشــاطات والمخرج ــك مجموع ــة الازمــة، ســيتطلب ذل ــة التقني ــاألدوات والمعرف ب

ــن  ــق بمعلومــات خاصــة باألشــخاص المســتفيدين والمرتبطي ــك يتعل وورشــات العمــل ونشــر المعلومــات ومشــاركتها، ولكــون ذل

بالمشــروع، ولضمــان تنفيــذ األنشــطة بمــا يحقــق أهــداف المشــروع ويتوافــق مــع منهجيتــه، ويأخــذ بعيــن االعتبــار ســامة وحساســية 

المســتفيدين وعــدم التســبب بــأي ضــرر .



خارطة طريق مبسطة 

حول كيفية التعامل مع قوانين وتنظيم وعمران المدن



مقدمة: 

 مازالــت قوانيــن تنظيــم وعمــران المــدن وال ســيما القانــون رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٨، األكثــر إثــارة لمخــاوف الســكان فيمــا 	

يتعلــق بحقوقهــم فــي الملكيــة والســكن، وقــد ظهــر ذلــك مــن خــال األســئلة المتكــررة فــي هــذا الشــأن، والتــي وجهتهــا 

المســتفيدات مــن برنامــج )منظمــة أمــل لإلغاثــة والتنميــة لرفــع الوعــي القانونــي وحمايــة حقــوق الملكيــة والســكن 

ــا مــن حمــص(. ــات النازحــات داخلي للنســاء والفتي

 ولــم تكــن االستفســارات مركــزة علــى شــرح القانــون، بقــدر ماهــي مركــزة علــى كيفيــة التعامــل مــع القانــون وآليــات 	

الحمايــة التــي يمكــن اتخاذهــا لمواجهــة المخاطــر، ولعمــوم الفائــدة نقــدم فيمــا يلــي تلخيــص ألهــم األســئلة واإلجابــة 

عليهــا. 



السؤال األول

كيف أعرف أن املنطقة التي يقع فيها العقار العائد لي قد خضعت 

للتنظيم، وما هو القانون الذي سيطبق عليها، ومتى تبدأ بحقي 

املهل التي ينص عليها القانون لإلفصاح بملكيتي ولتقديم الوثائق 

التي تثبت ذلك؟



 إن إحــداث منطقــة تنظيميــة يتــم مــن خــال صــدور مرســوم بذلــك، وبالطبــع ســوف ينــص املرســوم ىلع القانــون الــذي 	

ســيطبق، وهــو إمــا أن يكــون القانــون رقــم ٢٣ لعــام ٢٠١٥، أو القانــون رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٨. 

 وسينشــر هــذا املرســوم يف الجريــدة الرســمية ويف إحــدى صحــف العاصمــة وإحــدى الصحــف املحليــة ان وجــدت ويمكــن 	

االســتعانة بوســائل اإلعــام العامــة املرئية واملســموعة.

 أما بالنسبة للمهل التي ينص عليها القانون لإلفصاح عن امللكية فنفرق بين حالتين: 	



أ(: إذا نص املرسوم ىلع أن املنطقة ستخضع للقانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥: 

 فإن املهلة ستكون ثاثين يوم من تاريخ اإلعان.	

 أي أن املهلــة ال تبــدأ مــن تاريــخ صــدور املرســوم إنمــا مــن تاريــخ إعــان الجهــة اإلداريــة وهــذا اإلعــان يتــم خــال ثاثيــن 	

يومــا مــن تاريــخ صــدور املرســوم 

 ــي 	 ــع اإللكترون ــة إن وجــدت وىلع املوق وهــذا اإلعــان ســوف ينشــر يف إحــدى صحــف العاصمــة ويف صحيفــة محلي

ــوزارة وتعلــن صــورة عنــه يف كل مــن بهــو الجهــة اإلداريــة واألماكــن العامــة فيهــا لل

 ــجلة ىلع 	 ــة املس ــخصية العقاري ــة والش ــوق العيني ــاب الحق ــة وأصح ــارات املنطق ــي عق ــوة مالك ــان دع ــن اإلع  ويتضم

ــم . ــح بحقوقه ــة للتصري ــة العقاري الصحيف



ب(: إذا نص املرسوم ىلع أن املنطقة ستخضع للقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨: 

 فإن املهلة ستكون خال سنة ميادية واحدة من تاريخ اإلعان. 	

 أيضــا هنــا املهلــة ال تبــدأ مــن تاريــخ صــدور املرســوم وإنمــا مــن تاريــخ اإلعــان مــن قبــل الجهــة اإلداريــة وهــو يتــم خال شــهر من 	

ــوم . صدور املرس

 وهــذا اإلعــان ســوف ينشــر يف صحيفــة محلّيــة واحــدة ىلع األقــل ويف إحــدى وســائل اإلعــام املرئيــة واملســموعة واملوقــع 	

اإللكترونــي لهــا ويف لوحــة إعاناتهــا ولوحــة إعانــات املنطقة، ويتضمــن اإلعان دعــوة املالكيــن وأصحاب الحقــوق العينية يف 

املنطقــة غيــر املثبتــة بالســجل العقــاري أو يف الجهــات األخــرى املخولــة قانونًا مســك ســجات امللكيــة، للتصريــح بحقوقهم، 

 )يجــب االنتبــاه إلــى أن الضجــة التــي حدثــت بعــد صــدور القانــون رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٨ واملناصــرة املحليــة والدوليــة لحمايــة حقــوق 	

امللكيــة والســكن، تمكنــت مــن التوصــل لبعــض النتائــج اإليجابيــة، ســواء فيما يتعلــق باملــدة املعطاة ألصحــاب الحقــوق لإلفصاح 

بملكياتهــم وتقديــم الوثائــق والتــي أصبحــت ســنة مياديــة واحــدة، وســواء بمــا يتعلــق بأصحــاب الحقــوق العينيــة املثبتــة يف 

الســجل العقــاري أو يف الجهــات األخــرى املخولــة قانونــا مســك ســجات امللكيــة فهــؤالء لــم يعــودوا مطالبيــن باإلفصــاح، بينما ال 

يوفــر القانــون رقــم ٢٣ لعــام ٢٠١٥ هــذه الحمايــة.

 لذلــك إذا كان التنظيــم وفــق القانــون رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٨ فــإن أصحــاب الحقــوق العينيــة املســجلة غيــر ملزميــن باإلفصــاح وتقديم 	

مــا يثبــت امللكيــة خــال مهلــة الســنة وتبقــى حقوقهــم محفوظــة ولــو لــم يقدمــوا اي وثائــق( .



السؤال الثاني

من هم األشخاص املطلوب منهم اإلفصاح عن الحقوق، وهل يجوز 

توكيل الغير للقيام بذلك، وماهي كيفية هذا اإلفصاح ومضمونه 

وهل يجوز تقديم صور عن وثائق امللكية أم يجب تقديم األصل، وما 

الحل عند عدم وجود الوثائق أو صور عنها؟



أ(: إذا نص املرسوم ىلع أن املنطقة ستخضع للقانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥:

 يجــب االنتبــاه أن هــذا القانــون لــم يعفــي أي أحــد مــن واجــب اإلفصــاح بما يف ذلــك أصحــاب الحقــوق العينية املســجلة، لذلك 	

فــإن األشــخاص املطلــوب منهــم اإلفصــاح هــم:   مالكــي عقــارات املنطقــة وأصحــاب الحقــوق العينيــة والشــخصية العقاريــة 

املســجلة ىلع الصحيفــة العقاريــة، وكل مــن لــه عاقــة بعقــارات املنطقــة أصالــة أو وصايــة أو وكالــة. 

 كمــا يجــوز توكيــل الغيــر للقيــام بذلــك بموجــب وكاالت رســمية مصدقــة أصــوال، باإلضافة إلى أنــه يجوز ألقــارب أصحــاب الحقوق 	

يف املنطقــة حتــى الدرجــة الرابعــة القيــام بذلك بــدون وكالة. 

  أمــا عــن كيفيــة اإلفصــاح ومضمونــه والوثائــق املطلوبــة، فيتــم مــن خــال تقديــم طلب إلــى الجهــة اإلداريــة املختصــة، يبين 	

فيــه محــل إقامتــه املختــار ضمــن الجهــة اإلداريــة التــي تقع فيهــا املنطقــة مرفقــا بالوثائــق واملســتندات املؤيــدة لحقوقه، 

أو صــور عنهــا، ويف حــال عــدم وجودهــا أن يذكــر يف طلبــه املواقــع والحــدود والحصــص والنــوع الشــرعي والقانونــي للعقــار 

أو الحقــوق التــي يدعــي بهــا.



ب(: إذا نص املرسوم ىلع املنطقة ستخضع للقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨:

 نعيــد هنــا التذكيــر بــأن القانــون رقــم ١٠ أعفــى أصحــاب الحقوق العينية املســجلة لــدى الســجل العقاري أو لــدى الجهــات األخرى 	

املخولــة قانونــا مســك ســجات امللكية مــن واجــب اإلفصاح. 

 وبالتالــي األشــخاص املطلــوب منهــم اإلفصــاح هــم: املالكيــن وأصحــاب الحقــوق العينيــة يف املنطقــة غيــر املثبتــة بالســجل 	

العقــاري أو يف الجهــات األخــرى املخولــة قانونــًا مســك ســجات امللكيــة.

 وكمــا هــو الحــال عليــه يف القانــون رقــم ٢٣ يجــوز توكيــل الغيــر للقيــام بذلــك بموجــب وكاالت رســمية مصدقــة اصــوال، باإلضافة 	

إلــى أنــه يجــوز ألقــارب أصحــاب الحقــوق يف املنطقــة حتــى الدرجــة الرابعــة القيــام بذلــك بــدون وكالة.

  ويتــم ذلــك عــن طريــق طلــب يقــدم إلــى الجهــة اإلداريــة املختصــة يبيــن فيــه محــل إقامتــه املختــار ضمــن الوحــدة اإلداريــة 	

مرفقــا بالوثائــق واملســتندات املؤيــدة لحقوقــه.

 كمــا يجــوز االســتناد إلــى صــور الوثائــق يف حــال عــدم وجــود األصــل، ويف حــال عــدم وجــود الوثائــق واملســتندات املؤيــدة 	

لحقوقــه أو صــور عنهــا، يكفــي أن يذكــر يف طلبــه املواقــع والحــدود والحصــص والنــوع الشــرعي والقانونــي للعقــار أو الحقــوق 

التــي يدعــي بهــا، وجميــع الدعــاوى املرفوعــة لــه أو عليــه.



السؤال الثالث

ماذا يترتب ىلع عدم اإلفصاح؟

 أي إذا مرت املهلة التي أعطاها القانون للمالك وأصحاب الحقوق العينية 

والشخصية العقارية، لإلفصاح عن الحقوق وتقديم الوثائق واملستندات 

التي تثبت ذلك، ولم يتقدموا بما فرضه القانون خالل هذه املهلة.



أ(: إذا نص املرسوم ىلع أن املنطقة ستخضع للقانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥: 

يعتقــد البعــض أنــه: بمــا ان القانــون لــم يعفــي أحــد مــن واجــب اإلفصــاح، فــكل مــن لــم يقــم بهــذا الواجــب خــال املهلــة التــي 

حددهــا القانــون سيخســر حقوقــه يف املنطقــة التنظيميــة.

إاال أن الجهــة اإلداريــة ال تعتمــد فقــط ىلع افصــاح أصحــاب العاقــة لتحديــد أصحاب الحقــوق يف املنطقة التنظيميــة، بل تطلب 

الجهــة اإلداريــة خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تســجيل مرســوم إحــداث املنطقــة يف ديــوان الوحــدة اإلداريــة مــن مديريــة املصالح 

العقاريــة يف املحافظــة أو مــن الســجل املؤقــت والجهــات العامــة التــي أجــاز قانــون احداثهــا مســك ســجات ملكية إعــداد جدول 

بأســماء أصحــاب العقــارات وجميــع األشــخاص الذيــن لهــم حقــوق عينيــة وشــخصية عقاريــة ىلع هــذه العقــارات ومقــدار حصــة 

كل منهــم مــع مقــدار مســاحتها واالنــواع الشــرعية وغيرهــا مــن الحقــوق واإلشــارات املترتبــة ىلع هــذه العقــارات  وىلع مديريــة 

املصالــح العقاريــة والجهــات املذكــورة إجابــة طلــب الجهــة اإلداريــة بنســخة ورقيــة وأخــرى رقميــة خــال مــدة اقصاهــا ثاثة أشــهر.

  وبالتالــي إذا كانــت الحقــوق مســجلة لــدى الســجل العقــاري أو الجهــات األخــرى فإنهــا ســتؤخذ بعيــن اإلعتبــار حتــى لــو لــم يتــم 

اإلفصــاح أو املتابعــة، إال أن عــدم املتابعــة واتخــاذ موطــن مختــار ضمــن الوحــدة اإلداريــة ســيحرم أصحــاب الحقــوق مــن تلقــي 

التبليغــات واالشــعارات عــن كل مــا يتعلــق بحقوقهــم يف املنطقــة وبالتالــي البقــاء ىلع إطــاع ىلع كل اإلجــراءات واملوافقــة 

أو االعتــراض عليهــا عندمــا يســمح القانــون بذلــك، كمــا أن عــدم املتابعــة ســيؤدي الــى عــدم إمكانيــة التحقــق مــن عمــل لجــان 

التقديــر البدائــي وحــل الخافــات والتوزيــع والتــي يمكــن أن تشــكل بعــض إجراءاتهــا خطــرا ىلع هــذه الحقــوق. 

  أمــا إذا كانــت الحقــوق غيــر مســجلة لــدى الســجل العقــاري أو الجهــات األخــرى فــإن عــدم اإلفصــاح واملتابعــة ســيؤدي حتمــا الــى 

عــدم حصــول أصحابهــا ىلع حقوقهــم يف املنطقــة التنظيميــة. 



ب(: إذا نص املرسوم ىلع أن املنطقة ستخضع للقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨:

 كمــا ذكرنــا أعفــى التعديــل األخيــر للقانــون رقم عشــرة أصحــاب الحقوق العينية املســجلة لدى الســجل العقــاري أو لــدى الجهات 	

األخــرى املخولــة قانونــا مســك ســجات امللكيــة مــن واجــب اإلفصــاح كما نــص صراحــة ىلع أنه: 

 تعــد الحقــوق املدّونــة يف قيــود الدوائــر العقاريــة أساســًا لعمــل اللجــان القضائيــة املنصــوص عليها يف هــذا القانــون وتراعى 	

تلــك الحقــوق خــال إعمــال اللجــان يف التقديــر وحــل الخافــات والتوزيــع، ســواء أتــم التصريــح عن تلــك الحقــوق أم ال.

  بالتالــي نظريــا ال خــوف ىلع الحقــوق املســجلة لــدى الســجل العقــاري أو لــدى الجهــات األخــرى ســواء مــن حيــث ثبــات الحــق أو 	

مــن حيــث كونهــا أساســا لعمــل اللجــان، لكــن مــن الناحيــة العمليــة ال يمكــن القــول إن عــدم املتابعة ال يشــكل خطــرا ىلع هذه 

الحقــوق الســيما أمــام لجنــة حــل الخافــات، لذلــك ينصــح باإلفصــاح واملتابعة ملن يســتطيع.

 أمــا بالنســبة للحقــوق غيــر املثبتــة يف الســجل العقــاري أو لــدى الجهــات األخــرى فــإن تعديــل القانــون رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٨ لــم 	

يعطــي أصحابهــا ذات الحمايــة التــي منحهــا ألصحــاب الحقــوق املســجلة وأن كان بإمكانــه لحظهــا مــن خــال عمــل لجنة حصر 

وتوصيــف عقــارات املنطقــة، وبالتالــي املحافظــة ىلع هــذه الحقــوق ال ســيما املتعلقــة بالشــاغل الفعلــي املســتأجر والحــق 

بالســكن البديــل وبــدل اإليجــار 

 لذلك تبقى هذه الحقوق معرضة للضياع إذا لم يقم أصحابها باإلفصاح واملتابعة.	



السؤال الرابع

إذا أنهت الوحدة اإلدارية أعمال التنظيم،

ولم يتم لحظ بعض أصحاب الحقوق يف املنطقة 

التنظيمية، هل يعني أنهم خسروا حقوقهم وأقفل باب 

املراجعة القضائية أمامهم وانتهى األمر؟ 



أ( إذا نص املرسوم ىلع أن املنطقة ستخضع للقانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥: 

 نصت املادة ٣٠ من القانون عند حديثها عن لجنة حل الخافات ىلع ما يلي:	

 )يبقــى للمتضــرر الــذي لــم يكــن طرفــا يف النــزاع أمــام اللجنــة أن يدعــي ىلع مســبب الضــرر بالتعويــض عن الضــرر الــذي أصابه 	

أمــام القضاء العــادي(.

 أي أن صاحــب الحــق الــذي لــم يصــرح بحقــه ولــم يتابعــه، بحيــث لــم يكــن طرفــا يف النزاع أمــام لجنــة حــل الخافــات، وكان قرار 	

هــذه اللجنــة يف غيــر صالحــه، فلــم يعــد أمامــه أي طريــق قانونــي للحصــول ىلع حقوقــه يف املنطقــة التنظيميــة، وليــس 

لــه ســوى اللجــوء إلــى القضــاء العــادي للحصــول ىلع تعويــض مــادي ممــن تســبب لــه بهــذا الضــرر يف حــال وجــوده.

لــم يغلــق املشــرع بــاب املراجعــة القضائيــة ملــن فاتــه اإلفصــاح عــن الحقــوق واملتابعــة أمــام اللجــان، وأدى ذلــك مــن حيــث النتيجة 

إلــى عــدم حصولهــم ىلع حقوقهــم يف املنطقــة التنظيميــة، لكــن أيضــا هنــا نفــرق بيــن حالتين: 



ب( إذا نص املرسوم ىلع أن املنطقة ستخضع للقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨: 

 التعديــل األخيــر للقانــون رقــم عشــرة أجــاز ألصحــاب الحقــوق التدخــل أمــام لجنــة حــل الخافــات ولــو لــم يكــن قــد صــرح ســابقا 	

بحقوقــه، وحتــى لــو لــم يحضــر أمــام لجنــة حــل الخافــات وصــدر القــرار يف غيــر صالحــه، أجــاز املشــرع لــه اللجــوء إلــى القضــاء 

العــادي للمطالبــة بحقوقــه بعــد انتهــاء أعمــال اللجــان، ولــم يحصــر خيــارات املحكمــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي أصابــه، وترك 

ذلــك مطلقــا، واملطلــق يجــري ىلع إطاقــه.






