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سيطرت القوات الحكومية السورية على الجنوب السوري )درعا والقنيطرة(، بموجب اتفاق تسوية ما بينها وبين فصائل المعارضة السورية   1

انة الشرطة العسكرية الروسية، حيث شملت المرحلة األولى ، وقد تّم هذا االتفاق على ثالثة مراحل وبضم2018المسلّحة في شهر تموز/يوليو 

ة الريف الشمالي ومنطقة اللجاة في درعا، فيما شملت المرحلة الثانية باقي المحافظة عدا حوض اليرموك )والذي سيطرت عليه القوات النظامي
 طرة.المرحلة الثالثة محافظة القني شملت( في حين 2018السورية في بداية شهر آب/أغسطس 

 األسرة: المجموعة المؤلفة من األب واألم واألوالد./العائلة: مجموعة األسر التي تنتسب إلى أصل واحد. 2
أّما  "بيان الوفاة" هي الوثيقة التي يتم منحها لألسر والعائالت من دوائر السجل المدني و/أو مراكز خدمة المواطن وهي تثبت واقعات الوفاة، 3

 الوفاة" وهي الوثيقة التي يحصل عليها المواطن العادي من المشافي أو المخاتير لتثبيت واقعة الوفاة لدى السجالت المدنية."شهادة 
رع البيان: وثيقة تصدر عن أمانة السجل المدني لواقعة محددة./الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من والدة أو وفاة أو زواج أو طالق وما يتف 4

 عنها.  
 .2018وحتى آب/أغسطس  2012سيطرت المعارضة المسلحة على الجنوب السوري منذ نيسان/أبريل   5
( أمانة مرتبطة بمديرية الشؤون 16وهي مرتبطة مباشرة بإداة الشؤون المدنية، المرتبطة مباشرة بوزارة الداخلية السوري. علماً أّن هنالك ) 6

http://www.civilaffair-الشؤون المدنية في القنيطرة. للمزيد انظر: ( أمانات مرتبة بمديرية 4المدنية في درعا، و)
moi.gov.sy/site/arabic/index.php?node=5518&cat=14768&.  

كل وفاة ناجمة عن عارض طبيعي كالوفاة جراء المرض أو الشيخوخة أو ما إلى ذلك، في حين يشار إلى الوفاة غير  ، يقصد بالوفاة الطبيعية  7

جانب الطبيعية الى كل وفاة ناجمة عن االحداث العسكرية في المنطقة منذ سيطرة المعارضة على المحافظة، كالوفاة بالقصف او جراء القتال إلى 
 اء انفجار لغم أرضي أو حتى رصاص طائش.أحد فصائل المعارضة أو جر

http://www.mofa.gov.sy/uploads/forms/_2-4.jpg
http://www.civilaffair-moi.gov.sy/site/arabic/index.php?node=5518&cat=14768&
http://www.civilaffair-moi.gov.sy/site/arabic/index.php?node=5518&cat=14768&
http://www.civilaffair-moi.gov.sy/site/arabic/index.php?node=5518&cat=14768&
http://www.civilaffair-moi.gov.sy/site/arabic/index.php?node=5518&cat=14768&
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كانون  4. موقع وزارة الداخلية التابعة للحكومة السورية. 2007/ لعام 26قانون األحوال المدنية الصادر بالمـرسـوم التشـريعـي رقم / 8

(. 2020نيسان/أبريل  17. )آخر زيارة للرابط: 2007األول/ديسمبر 

http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831& . 
 (.بيان عائلي : للمتوفىعلى سبيل المثال، تتطلب هذه المعاملة في شرطها األولي ) 9

" المصدر مركز توثيق االنتهاكات في سوريا" و " تجّمع أحرار حوران، ويشكل " نساء واألطفالتشمل هذه األرقام القتلى من الرجال وال 10

 .األساسي لهذه اإلحصائية

http://www.egov.sy/service/ar/7170/0/%D8%AD%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AB+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A.html
http://www.egov.sy/service/ar/7170/0/%D8%AD%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AB+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A.html
http://www.egov.sy/service/ar/7170/0/%D8%AD%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AB+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A.html
http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831&
http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831&
http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831&
https://www.facebook.com/HoranFreeMedia/
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHw=
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 في غرب درعا. (1و)في منطقة الجيدور  (2)منهم في حوض اليرموك، و ( 3)مخاتير في درعا  (6)بحثه  التقى الباحث الميداني خالل 11
قال البعض حيث ، في عبارة )الجهات المعنية( أي الجهات التي أصدرت قراراتها بمنع منح شهادات وفاة لذوي المتوفيالميداني قصد الباحث  12

 يق الجهة األمنية في البلدة، وبعضهم عن طريق مخفر الشرطة والبعض عن طريق السجل المدنيإن تلك القرارات تلقوها شفوية إما عن طر
 .)األمانات/مديريات الشؤون المدنية(

في تثبيت الواقعة، حيث يُقصد بـ"طريق القضاء" " الطريق اإلداريـ" وما يسّمى ب " طريق القضاء" يجب التمييز ما بين تثبيت واقعة الوفاة عن  13

يبدأ برفع دعوى "تثبيت واقعة وفاة"  يتم من خاللها الحصول على قرار قضائي " القضاء الشرعي" أي تثبيت الواقعة من خالل رفع دعوى أمام 
يت الواقعة. وعادة ما يكون الطريق اإلداري هو يتم من خالله إصدار حكم محكمة بالواقعة ومنه يتم إلزام األمانات ودائرات السجل المدني بتثب

األسهل واألقل تعقيداً واألوفر للجهد والوقت، وهو الذي يعتمد على استخراج ضبط شرطة وشهادة وفاة من المختار )كما هو منصوص في 
 القوانين الناظمة(.
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" المصدر في سوريامركز توثيق االنتهاكات " و " تجّمع أحرار حوران، ويشكل " هذه األرقام القتلى من الرجال والنساء واألطفال تشمل 14

 األساسي لهذه اإلحصائية.

https://www.facebook.com/HoranFreeMedia/
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHw=
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