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  15". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. حياة الكرد السوريين وهويتهم 1962كيف دمر إحصاء عام : المواطنة السورية المفقودة"  1

 / sy.org/ar/746-https://stj(. 2022أيلول/سبتمبر  28. )آخر زيارة بتاريخ 2018أيلول/سبتمبر 
: يُصدر وزير الداخلية القرارات  2المادة : يُمنح الُمسجلون في سجالت أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية. 1المادة  نص المرسوم:  2

 : يُعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 3المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم. المادة 
  4. )آخر زيارة للرابط: 2009تشرين الثاني/نوفمبر   26. هيومن رايتس وتش. إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية لألكراد في سوريا 3

   https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004(. 2022تشرين األول/أكتوبر  

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27457.html
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3/
https://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=5570&cat=4451&nid=4451&print=1&pm=1
https://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=5570&cat=4451&nid=4451&print=1&pm=1
https://stj-sy.org/ar/746/
https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004
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، نُشرت أخبار بخصوص قرار وزاري يقضي بمعاملة فئة مكتومي القيد نفس  2011م ( من العا49بعد عّدة أشهر من صدور المرسوم رقم ) 4

لدوائر السجل   " المكتومينمن فئة " (، إّّل أنّه وعند مراجعة العديد من األشخاص السورية  معاملة األجانب )فيما يخّص الحصول على الجنسية
 على صدوره، ولكن عدم معرفة الجهة التي سوف تتولى تنفيذه. المدني/النفوس، كان الرد يأتيهم بعدم إنكار القرار والتأكيد 

  28. )آخر زيارة بتاريخ 2021تموز/يوليو   6". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. عديمو الجنسية” عقود مستمرة من انعدام الحقوق األساسية"  5

sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-https://stj-(. 2022أيلول/سبتمبر 
-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-d9%88%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%85%
-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af

%d8%a7%d9%86 / 
  4  . )آخر زيارة للرابط:2021شباط/فبراير  1في   نُشر " على موقع فيس بوك.خليل.عبدالرحمنمنشور لعضو مجلس الشعب السوري: "   6

ر تشرين األول/ أكتوب

2022) .

24023373/search/?q=%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%8https://www.facebook.com/profile/1000023
5%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF 

 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%86/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%86/
https://www.facebook.com/profile/100002324023373/search/?q=%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF
https://www.facebook.com/profile/100002324023373/search/?q=%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF
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.  2022أيلول/سبتمبر  29: قانون األحوال المدنية. موقع وزارة الداخلية السورية. آخر زيارة للرابط "  7

http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831 & 
المبادرة  . وانعدام الجنسية في سوريا بحث في قضية حرمان المرأة من حقها في منح الجنسيةللمزيد انظر: رشا الطبشي. بشر بال حدود.  8

(.  2022تشرين األول/أكتوبر  4. )آخر زيارة للرابط:  2021.  الجنسيةالسورية للقضاء على انعدام 

-https://lb.boell.org/sites/default/files/2021
%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.pdf11/%D8%A8%D8%B4   

http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831&
https://lb.boell.org/sites/default/files/2021-11/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.pdf
https://lb.boell.org/sites/default/files/2021-11/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.pdf
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 فضلت الشاهدة التحفظ على ذكر اسمها الحقيقي ألسباب شخصية. اسم مستعار حيث  9
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10 United Nations General Assembly, Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of 
nationality, A/HRC/25/28, 19 December 2013, § 6. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/356/86/
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-stateless-persons
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-stateless-persons
https://www.unhcr.org/ar/538e9aa76.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.unicef.org/ar/نص-اتفاقية-حقوق-الطفل/اتفاقية-حقوق-الطفل
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
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11 International Court of Justice, Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), 6 April 1955. 
12 United Nations General Assembly, Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of 
nationality, A/HRC/25/28, 19 December 2013, §§ 8-21. 
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