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آب/أغسطس    18. )آخر زيارة للرابط: 2015تشرين األول/أكتوبر  26مها بهجت يونس الصالحي. "مقومات دولة القانون".   منشور بتاريخ  1

2020 .)87https://almerja.com/reading.php?ida=1291&id=973&idm=221 

https://almerja.com/reading.php?ida=1291&id=973&idm=22187
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االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري )اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة   2

  . 19، وفقا للمادة 1969كانون الثاني/يناير  4(. تاريخ بدء النفاذ: 1965كانون األول/ديسمبر  21( المؤرخ في 20-ألف )د 2106لألمم المتحدة 

(.  2020آب/أغسطس   19مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان. )آخر زيارة للرابط:  

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx  
آب/أغسطس   19حالة تصديق المعاهدات من قبل "الجمهورية العربية السورية". )آخر زيارة للرابط:   قاعد بيانات هيئة معاهدات األمم المتحدة. 3

2020 .)yExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=ENhttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBod  
أيلول/سبتمبر   28. موقع األمم المتحدة.  سوريا: األمم المتحدة تصدر االختصاصات والعناصر األساسية المتفق عليها بشأن اللجنة الدستورية 4

  https://news.un.org/ar/story/2019/09/1040632(. 2020آب/أغسطس   19. )آخر زيارة للرابط: 2019

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=EN
https://news.un.org/ar/story/2019/09/1040632
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 احدة أكثر من عشر مرات، ماعدا تلك التي ذُكرت في نصوص المواد.  وردت كلمة العربي والعروبة في الديباجة )المقدمة( المؤلفة من صفحة و  5
(.  2020آب/أغسطس   19. )آخر زيارة للرابط: 2012شباط/فبراير  27". مجلس الشعب.  دستور الجمهورية العربية السورية  "  6

rliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423http://pa&   
. )آخر زيارة  2014تموز/يوليو  7". موقع مجلس الشعب السوري. وتعديالته  1973دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ "  7

   &http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=413(. 2020آب/أغسطس    19للرابط: 
 . 2012من دستور الجمهورية العربية السورية لعام   4و  3و   2و 1المواد  8
 مادة.  157يتألف من  2012مادة، ودستور  156يتألف من  1973فدستور  9

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&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=413&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=413&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=413&
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 . 1947الوارد في دستوره لعام المبدأ األول من مبادئ الحزب  10
 1947لعام من دستور حزب البعث العربي االشتراكي   20المادة  11
. )آخر  2020تموز/يوليو   22. بي بي سي. انتخابات مجلس الشعب السوري: هل هي "مسرحية" أم "رسالة" صمود من بشار األسد إلى العالم؟ 12

   https://www.bbc.com/arabic/inthepress-53501994(. 2020آب/أغسطس  19زيارة للرابط: 
  19. )آخر زيارة للرابط:  2020تموز/يوليو  7". الشرق األوسط. الثالثاء  مجلس حرب " السوري يقود االنتخابات البرلمانية لتشكيل    " البعث"  13

(.  2020آب/أغسطس 

-https://aawsat.com/home/article/2375006/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%C2%BB
-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
-D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%
-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84

%D8%AD%D8%B1%D8%A8%C2%BB   
اإلنسان والحريات العامة في سوريا )داد( بعنوان "التقرير السنوي لحال حقوق اإلنسان في  تقرير صادر عن المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق  14

 (.35. الصفحة رقم )" 2009سوريا لعام 
بعنوان "سوريا: األكراد في الجمهورية العربية السورية، بعد مرور عام على أحداث آذار    2005تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام  15

 (.  2020آب/أغسطس  19زيارة للرابط: آخر . )" 2004

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-53501994
https://aawsat.com/home/article/2375006/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2375006/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2375006/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2375006/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2375006/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2375006/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%C2%BB
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file:///C:/Users/asus/Desktop/STJ/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A
%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8

f3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.pd   
 صحيح أن اإلحصاء تم قبل وصول حزب البعث للحكم بحوالي السنة إال إنه كان بإمكانه إعادة الجنسية لمن ُحِرَم منها بغير حق.  16
. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  حياة الكرد السوريين وهويتهم 1962"المواطنة السورية المفقودة" كيف دمر إحصاء عام للمزيد انظر:  17

   sy.org/ar/746/-https://stj(. 2020آب/أغسطس  19. )آخر زيارة للرابط:  2018أيلول/سبتمبر  15
  19الشعب السوري. )آخر زيارة للرابط:   . موقع مجلسالجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية - 1969لعام  276المرسوم التشريعي  18

   &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8182&ref=tree(. 2020آب/أغسطس 
. )آخر زيارة  2011نيسان/أبريل   7. جنسية العربية السورية للمسجلين في سجالت أجانب الحسكةمنح ال 2011لعام   49المرسوم التشريعي  19

   &nid=4451&ref=treehttp://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201(. 2020آب/أغسطس    19للرابط: 
 . 2008لعام  49والمرسوم   2004لعام  41المرسوم  20
 وقد تم إعتبار كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية على الرغم من أن عمقها داخل سوريا يمتد ألكثر من مئة وخمسين كيلومتراً.  21
  1865التحدث باللغة الكردية في أماكن العمل، والقرار رقم الذي منع  1986لعام  1012نذكر على سبيل المثال قرار محافظ الحسكة رقم  22

 الذي أكد على القرار السابق ومنع أيضاً الغناء بغير اللغة العربية في األعراس واألعياد. 

file:///C:/Users/asus/Desktop/STJ/Ø¨ØØ«%20Ø§Ù�ØªÙ�Ù�Ù�Ø²%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø§Ù�Ø£Ù�Ø±Ø§Ø¯%20Ù�Ù�%20Ø³Ù�Ø±Ù�Ø§.pdf
file:///C:/Users/asus/Desktop/STJ/Ø¨ØØ«%20Ø§Ù�ØªÙ�Ù�Ù�Ø²%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø§Ù�Ø£Ù�Ø±Ø§Ø¯%20Ù�Ù�%20Ø³Ù�Ø±Ù�Ø§.pdf
file:///C:/Users/asus/Desktop/STJ/Ø¨ØØ«%20Ø§Ù�ØªÙ�Ù�Ù�Ø²%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø§Ù�Ø£Ù�Ø±Ø§Ø¯%20Ù�Ù�%20Ø³Ù�Ø±Ù�Ø§.pdf
https://stj-sy.org/ar/746/
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8182&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8182&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8182&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4451&ref=tree
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 )مرجع سبق ذكره(.  تقرير صادر عن المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في سوريا )داد( 23
على   11/9/2019ن " تعريب أسماء األماكن في سوريا يؤثر على الهوية واإلنتماء" منشور على موقع سناك سوري بتاريخ تقرير بعنوا 24

 7/2020/ 27: آخر زيارة بتاريخ الرابط التالي
-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a8-https://snacksyrian.com/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab
-d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86%d8%a7%d9%84%-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1

%d9%8a%d8%a4%d8%ab%d8%b1/-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a   
  19. )آخر زيارة للرابط:  2019تشرين الثاني/نوفمبر  27. هيومن رايتس وتش.  سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في "المناطق اآلمنة"  "  25

   https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938(. 2020آب/أغسطس 

https://snacksyrian.com/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d8%ab%d8%b1/
https://snacksyrian.com/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d8%ab%d8%b1/
https://snacksyrian.com/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d8%ab%d8%b1/
https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938
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https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012?lang=ar
https://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/?__cf_chl_jschl_tk__=da82ec2cc51a750cebe832bcf3b564af1e27108f-1597871509-0-AVakRdY8VoVYg7o-k2uQiIIAo3upo0cspcgLjKgWWvTdZlP4bDzMxmWcpxaanSozKjxcmI7zAdb5piaRtCPQKrb8KzFi0hz5VNRN9SC3KM3yjOnKXasHHXHaiiNTUW25XTvEh3S166MQrIW5z00f1WFht8H_BXKrqrL4TdRBKJawZETDwJ9vlxzvhH-p0tsk7VUK9fdWBggW0t2O8qaNfQlM05YlsYJvkZI8NuUM0tn10ITbmIgxuk9F8_N0Am0yvvOpb_dB0W453CHNJVnppi7EegesObs4Mvo0ZPfuu1q__NjwZzgep5nor8xP1MoUqWei2OC6A8HxpixHJdTTwLe3ENuIZe4flgPZFyWSPS5fMCsHiPJpbk5hA8wB9CO8IMAyNuCKN8vUL0lqQbeyNKs
https://tipyan.com/dayton-agreement
https://tipyan.com/dayton-agreement
https://tipyan.com/dayton-agreement
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  19". األمم المتحدة. )آخر زيارة للرابط: إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية "  26

  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx(. 2020آب/أغسطس 

آب/أغسطس   19". ميرفت رشماوي، منظمة العفو الدولية. )آخر زيارة للرابط: عض االضاءاتحقوق األقليات في القانون الدولي: بانظر أيضاً: " 

2020 .)aw.aspx?articleID=1076http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue19/Minorityrightsintl   

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue19/Minorityrightsintlaw.aspx?articleID=1076
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