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.  2011نيسان/أبريل  7منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجالت أجانب الحسكة. موقع مجلس الشعب السوري.  - 2011لعام  49المرسوم التشريعي  1

(. 2021آذار/مارس   4)آخر زيارة للرابط: 
 https://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=5570&cat=4451&nid=4451&print=1&pm=1 
. )آخر  2018أيلول/سبتمبر   15حياة الكرد السوريين وهويتهم. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.   1962كيف دمر إحصاء عام  -"المواطنة السورية المفقودة"  2

 sy.org/ar/746/-https://stj (.  2021آذار/مارس  4ة للرابط:  زيار

https://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=5570&cat=4451&nid=4451&print=1&pm=1
https://stj-sy.org/ar/746/
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(.  2021آذار/مارس    4مجموعات عديمي الجنسية في سوريا. المجلس النرويجي لالجئين. )آخر زيارة للرابط:  3
 syria-in-populations-syria/stateless-in-statelessness-and-documentation-http://syrianationality.org/ar/nationality 
 . زواج المسلمة بغير المسلم باطل". 2، على ما يلي: "... 1953لعام   59وم رقم من قانون األحوال الشخصية السوري الصادر بالمرس 48نّصت المادة  4
شؤون الالجئين. )آخر زيارة للمزيد انظر على سبيل المثال: األطفال السوريون المولودون في المنفى يواجهون خطر انعدام الجنسية.المفوضية السامية لألمم المتحدة ل 5

 https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2014/11/545cda746.html(. 2021آذار/مارس  4للموقع:  
ن غير مسجل وولد لهما مولود ، وتعديالته، على ما يلي:  إذا كان زواج الوالدي2007لعام  26من قانون األحوال المدنية الصادر بالمرسوم رقم  28نّصت المادة  6

خلية السورية. )آخر زيارة  فعلى أمين السجل المدني عدم تسجيل واقعة الوالدة هذه إال بعد تسجيل زواج الوالدين أصوالً. قانون األحوال المدنية. موقع وزارة الدا
 &http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831 (.  2021آذار/مارس  4للرابط: 

  -شباط/فبراير  22صدر في الدورة السادسة واألربعون لمجلس حقوق اإلنسان )  ( من تقرير لجنة التحقيق الدولية.الذي65و   64و  63و  62للمزيد انظر الفقرات )  7
.  17و  16(. الصفحة _2021آذار/مارس  19

 RC/IICISyria/Pages/ReportoftheCommissionofInquirySyria.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/HRBodies/H 
 تّم تزويد المنظمة بها بشكل حصري من قبل أشخاص حاولوا استكمال وتصحيح وضعهم القانوني لدى دوائر النفوس.  8

https://www.refworld.org/docid/460a2b252.html
https://www.refworld.org/docid/460a2b252.html
https://www.refworld.org/docid/460a2b252.html
https://www.refworld.org/docid/460a2b252.html
https://www.refworld.org/docid/460a2b252.html
http://syrianationality.org/ar/nationality-documentation-and-statelessness-in-syria/stateless-populations-in-syria
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2014/11/545cda746.html
http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831&
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/ReportoftheCommissionofInquirySyria.aspx
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السجل المدني في محافظة الحسكة بأنه وحتى مطلع   وبحسب معلومات حصرية حصلت عليها "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، من مصادر رسمية داخل مديرية 9

( فرداً، أما فئة مكتومي القيد فقد بلغ العدد حتى عام 346242فقد بلغ عدد فئة أجانب الحسكة/ أصحاب البطاقة الحمراء والمسجلين في قيود المديرية ) 2011عام 
 ة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة". (. المصدر تقرير المواطنة السورية المفقودة لمنظم171300إلى )   2011

تخطيط بناء على  إذ نصت المادة األولى من المرسوم المذكور بأنه "يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يحدد تاريخه بقرار من وزير ال 10
 اقتراح وزير الداخلية". 
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كون الدساتير المتعاقبة المؤقتة والدائمة، كانت متقاربة جداً في النصوص ، 1973وكذلك دستور ، 2012لدستور ً تمت دراسة التوصيف القانوني للحالة سندا  11

، مع بعض التعديالت  1961ام ، بعد أن أقرته حكومة االنفصال ع1950 المتعلقة بالحقوق والحريات، خاصة وإن الدستور الذي تم االحصاء في ظله هو دستور عام
  5. )آخر زيارة للرابط:  2017آب/أغسطس   1. موقع إدراك. الطفيفة، المتعلقة بصالحيات رئيس الجمهورية. )الدساتير المتعاقبة في سوريا ..تحليل ومقارنة(

 syria/-in-raksy.net/constitutionshttps://id (. 2021آذار/مارس  

https://idraksy.net/constitutions-in-syria/
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 تم تصنيف جميع السوريين كعرب ولم يتم االعتراف بوجود مكونات أخرى كالكرد والسريان والشركس واالشوريين وغيرهم في سوريا. 12
ن الوالدة كان إحدى المدن السورية، وعلى مع إن شهادات التعريف التي كانت تمنح لمكتومي القيد وبطاقات األجانب كانت تتضمن تاريخ ومكان الوالدة، ومكا 13

 على ورق.   األغلب المدن التابعة لمحافظة الحسكة، ومع ذلك لم يتم تطبيق المادة الثالثة من قانون الجنسية السوري عليهم، وبقيت تلك المادة حبرا

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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ليه هذه المواد. للتأكد راجع  علماً بأن سوريا قد وقعت على الميثاق المشار إليه بدون تحفظ على أيٍ من المواد المذكورة أعاله ملزمة بذلك نفسها قانونيا بما نصت ع 14

 المصدر التالي: 
 3&chapter=4&clang=_en#EndDec-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV  

حق المرأة في التساوي مع الرجل  تجب اإلشارة هنا بأن سوريا قد وقعت على هذه االتفاقية ولكن مع تحفظها على عدة مواد من ضمنها المادة التاسعة فيما يتعلق ب   15
 في إعطاء الحق ألطفالهما باكتساب جنسيتها. للتأكد راجع المصدر التالي:  

 8&chapter=4&clang=_en#EndDec-Details.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IVhttps://treaties.un.org/Pages/View 
16 Convention relating to the Status of Stateless Persons of 1954. 
17 Convention on the Reduction of Statelessness of 1961. 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb286d8/convention-reduction-statelessness.html
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#EndDec


 

www.stj-sy.org  Page | 18  

 

 

 
 لقد حصل ذات األمر وبذات التفاصيل مع المستفيد السيد ممدوح شيخو 18



 

www.stj-sy.org  Page | 19  

 

 
ي مع إن والداه يحمالن  ألن المستفيد وإخوته أصبحوا مكتومي القيد ألن والدهم لم يقم بتثبيت نسب األوالد ومنهم عامر ولم يتم تسجيلهم لدى امانة السجل المدن 19

 الجنسية السورية. 
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20 For more information on the racially motivated discriminatory treatment and repression of the Kurds in Syria see:   
Mohamad Hasan, ‘Kurdish Political and Civil Movements in Syria and the Question of Representation’, research at 
LSE Legitimacy and Citizenship in the Arab World and Conflict Research Programme (December 2020) 
<http://eprints.lse.ac.uk/108501/1/Kurdish_representation_and_civil_movements_in_syria_english.pdf> accessed on 
6 March 2021. 
21 Saul Friedländer, ‘Nazi Germany and the Jews, 1933–1945’, (New York: HarperCollins, 2009) p. 45; Richard J. 
Evans, ‘The Third Reich in Power’, (New York: Penguin, 2005) p. 543. 
22 United States Holocaust Memorial Museum, ‘Nuremberg Race Laws’, Holocaust Encyclopedia 
<https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nuremberg-laws> accessed on 6 March 2021. 
23 Ibid. 
24 Ibid.; see also: Ian Kershaw, ‘Hitler: A Biography’, (New York: W. W. Norton & Company, 2008) p. 345. 
25 Stephanie Wolfe, ‘The Politics of Reparations and Apologies’, (New York: Springer, 2014) p. 94. 
26 Marina Ottoway, ‘South Africa: The Struggle for a New Order’, (Washington: Brookings Institution Press, 1993) pp. 
23–26. 
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27 Alan Mayne, ‘From Politics Past to Politics Future: An Integrated Analysis of Current and Emergent Paradigms’, 
(Connecticut: Praeger, 1999) p. 52. 
28 Angela Thompsell, ‘The Prohibition of Mixed Marriages Act: How the Apartheid Law Affected South Africa’, 
ThoughtCo. (5 August 2019) <https://www.thoughtco.com/prohibition-of-mixed-marriages-act-43464> accessed on 6 
March 2021. 
29 Alistair Boddy-Evans, ‘South Africa's Apartheid Era Population Registration Act’, ThoughtCo. (3 August 2019) 
<https://www.thoughtco.com/population-registration-act-43473> accessed on 6 March 2021. 
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