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https://www.alwatanonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-68-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://www.alwatanonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-68-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://www.alwatanonline.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%af%d8%af/
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 لغاية عام  1

ً
آذار/مارس  6. )آخر زيارة للرابط: 2019آذار/مارس  15. نادي المحامي السوري. 2020قانون األحوال الشخصية السوري معدال

2021 .)-lawyer.club/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-https://www.syrian
-%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%
 pdf/-%D9%8A%D8%AFD8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF% 

https://www.syrian-lawyer.club/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%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%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-pdf/
https://www.syrian-lawyer.club/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%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%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-pdf/
https://www.syrian-lawyer.club/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%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%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-pdf/
https://www.syrian-lawyer.club/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%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%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-pdf/
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ه 2 ي وبعض الجهات األخرى مثل المخاتير ومدراء السجون وغير

ي تصدر من المشافز
ز شهادة الوفاة )ترصيحات/إثبات( الت  ز ما بير م،  من المهم التميير

 "بيان الوفاة
ّ
ي المختصة. أي أن

ز "بيان الوفاة" الذي عادة ما يتم إصداره من قبل أمانات أو دوائر السجل المدنز " يستند إىل "شهادة الوفاة" وليس وبير
 العكس.  

.  2019حزيران/يونيو   18إخطارات جديدة بوفاة مئات المحتجزين داخل سجون األجهزة األمنية السورية. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  3

https://stj-(. 2021آذار/مارس  6)آخر زيارة للرابط: 
-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aasy.org/ar/%d8%a7%d8%a5%d8
-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa%
 d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/% 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
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ي عهدة األجهزة األمنية. سوري 4

ات المحتجزين فز اير   1ون من أجل الحقيقة والعدالة. سوريا: موجة غير معلنة من “إخطارات الوفاة” لعشر شباط/فير

sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-https://stj-(. 2021آذار/مارس  6. )آخر زيارة للرابط: 2021
-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9
-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-d9%85%d9%86%
 d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/d8%a7%% 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7/
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ي سجن صيدنايا بسوريا. منظمة العفو الدولية.  5

ي: عمليات الشنق الجماعية واإلبادة الممنهجة فز اير  7ــ   سوريا: المسلخ البشر .  2017شباط/فير

 /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/5415/2017/ar (. 2021آذار/مارس  6)آخر زيارة للرابط: 
. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.   6 ز ية ألفرادها المتوفير أيار/مايو   21جنوب سوريا: آالف األرس والعائالت غير قادرة عىل استصدار وثائق مصير

g/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8sy.or-https://stj-(. 2021آذار/مارس  6. )آخر زيارة للرابط: 2020
-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
-d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%
-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa%
 d9%82%d8%a7/% 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/5415/2017/ar/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7/
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(.  2021آذار/مارس  6. )آخر زيارة للرابط: 2012آب/أغسطس  27ليب األحمر.  . اللجنة الدولية للص2012اليوم العالمي للمفقودين  7

 .htm27-08-2012-faq-persons-https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/faq/missing 

https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&
https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&
https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&
https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&
https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&
https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/faq/missing-persons-faq-2012-08-27.htm
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ز الّسجن والقير صادر عام  8 ي ـ تقرير بعنوان " بير

ولية / أمنست 
ّ
:   2015ــ منظمة العفو الد مة علة الرابط التاىلي

ّ
منشور عىل موقع المنظ

 ments/MDE2425792015ARABIC.PDFhttps://www.amnesty.org/download/Docu 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2425792015ARABIC.PDF
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 : اللجنة الدولية للصليب األحمر لالطالع عىل نصوص تلك المعاهدات يمكنكم زيارة الرابط التاىلي لموقع  9

treaties-https://www.icrc.org/ar/ihl  
ي  لىلي القواعد العرفية يمكنك زيارة الرابط التا لالطالع عىل نصوص تلك  10

ي العرفز
موقع اللجنة الدولية عىل   قاعدة بيانات القانون الدوىلي اإلنسانز

 :  للصليب األحمر 
ihl/ara/docs/home-stomarydatabases.icrc.org/cu-https://ihl  

 ’، أساس القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان األمم المتحدة، ’  11
law/index.html-rights-human-international-n/foundationdeclaratio-https://www.un.org/ar/sections/universal  

https://www.icrc.org/ar/ihl-treaties
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home
https://www.un.org/ar/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
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ي وقانون حقوق اإلنسان ’اللجنة الدولية للصليب األحمر، 12

ين األول/أكتوبر  29’، )القانون الدوىلي اإلنسانز  (2010تشر
law-rights-human-https://www.icrc.org/ar/document/ihl   

ي وقانون حقوق اإلنسان؟’ اللجنة الدولية للصليب األحمر، 13
 القانون الدوىلي اإلنسانز

ز /يناير   1’، )ما هو الفرق بير ي
 ( 2004كانون الثانز

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5kzmuy.htm 
مكتب المفوض السامي.  -حقوق اإلنسان-"اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، موقع األمم المتحدة 14

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz 
  مكتب المفوض السامي. -حقوق اإلنسان-"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، موقع األمم المتحدة 15

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
مكتب المفوض السامي.  -حقوق اإلنسان-، موقع األمم المتحدة" "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  16

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz 
  مكتب المفوض السامي. -حقوق اإلنسان-"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، موقع األمم المتحدة 17

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
وب المعاملة 18 ه من ضز  1، المادة 1984لعام  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغير

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx   

https://www.icrc.org/ar/document/ihl-human-rights-law
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5kzmuy.htm
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
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 (. 2)2المصدر السابق، المادة  19
ي  20

ي وقت الحرب المؤرخة فز
ز فز  . 147المادة ، 9194آب/أغسطس 12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيير

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm  
كة.  3المصدر السابق، المادة  21  المشي 
 (. 1()ج()2)8(، وكذلك 2()أ()2)8لمادة ، المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية، ا1988اتفاقية روما لعام  22

eng.pdf-library/documents/rs-cpi.int/resource-https://www.icc  
. -حقوق اإلنسان-موقع األمم المتحدة  ،14، 7، 6 ،2اد و الم "العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، 23   مكتب المفوض السامي

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
ي  24

ي العرفز
 (.  105القاعدة ) ،القانون الدوىلي اإلنسانز

ihl/ara/docs/v1_rul_rule105-databases.icrc.org/customary-https://ihl   
، القاعدة ) 25 ي

ي العرفز
 (. 321القانون الدوىلي اإلنسانز

ihl/ara/docs/v1_rul_rule123-databases.icrc.org/customary-https://ihl   
، القاعدة ) 26 ي

ي العرفز
 (. 98القانون الدوىلي اإلنسانز

ihl/ara/docs/v1_rul_rule98-databases.icrc.org/customary-https://ihl  
، القاعدة ) 27 ي

ي العرفز
 (. 171القانون الدوىلي اإلنسانز

ihl/ara/docs/v1_rul_rule117-databases.icrc.org/customary-https://ihl   
، القاعدة ) 28 ي

ي العرفز
 (. 512القانون الدوىلي اإلنسانز

ihl/ara/docs/v1_rul_rule125-databases.icrc.org/customary-https://ihl   
. - حقوق اإلنسان- موقع األمم المتحدة ،6المادة  "العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، 29   مكتب المفوض السامي

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

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule105
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule123
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule98
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule117
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule125
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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ي  30

ي وقت الحرب المؤرخة فز
ز فز  . 1949آب/أغسطس 12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيير

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm  
 ()ج(. 2)8، المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية، المادة 1988اتفاقية روما لعام  31

eng.pdf-library/documents/rs-cpi.int/resource-https://www.icc  
ي  32

ي إىل اتفاقيات جنيف المعقودة فز
ي اإلضافز

وتوكول( الثانز لمسلحة غير  المتعلق بحماية ضحايا المنازعات ا1949آب / أغسطس  12الملحق )الير
 . 1977لعام  الدولية

conventions-geneva-the-to-additional-ii-https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol   
، القاعدة ) القانون 33 ي

ي العرفز
 (. 112الدوىلي اإلنسانز

ihl/ara/docs/v1_rul_rule112-databases.icrc.org/customary-https://ihl   
، القاعدة )  34 ي

ي العرفز
 (.  131القانون الدوىلي اإلنسانز

ihl/ara/docs/v1_rul_rule113-databases.icrc.org/customary-https://ihl   
 المصدر السابق.  35
، القاعدة ) 36 ي

ي العرفز
 (. 151القانون الدوىلي اإلنسانز

ihl/ara/docs/v1_rul_rule115-databases.icrc.org/customary-https://ihl   
، القاعدة ) 37 ي

ي العرفز
 (. 611القانون الدوىلي اإلنسانز

ihl/ara/docs/v1_rul_rule116-databases.icrc.org/customary-tps://ihlht   

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-ii-additional-to-the-geneva-conventions
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule112
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule113
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule115
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule116
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