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أيلول/سبتمبر   21. آخر زيارة بتاريخ 2020حزيران/يونيو  10الموقع اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية في  "بيان لإلعالم والرأي العام"، 1

2020 .-press.com/?fbclid=IwAR3um1ny8RZQv5JKb9rlIDh9HZdA1hIZKnwSm-https://sdf
9cipKWySlt6DSavdLSHA0 

أيلول/سبتمبر   21. آخر زيارة بتاريخ 2020تموز/يوليو  21الديمقراطية في "بيان لإلعالم والرأي العام" الموقع اإلعالمي لقوات سوريا  2

2020 .-https://sdf
XGg8n6gbfKbaZV6GB6noCVPlaUKFeKtrQpress.com/?p=32505&fbclid=IwAR2CcK0fUPnu2CVNTSPhSN7GNE 

https://sdf-press.com/?fbclid=IwAR3um1ny8RZQv5JKb9rlIDh9HZdA1hIZKnwSm-9cipKWySlt6DSavdLSHA0
https://sdf-press.com/?fbclid=IwAR3um1ny8RZQv5JKb9rlIDh9HZdA1hIZKnwSm-9cipKWySlt6DSavdLSHA0
https://sdf-press.com/?p=32505&fbclid=IwAR2CcK0fUPnu2CVNTSPhSN7GNEXGg8n6gbfKbaZV6GB6noCVPlaUKFeKtrQ
https://sdf-press.com/?p=32505&fbclid=IwAR2CcK0fUPnu2CVNTSPhSN7GNEXGg8n6gbfKbaZV6GB6noCVPlaUKFeKtrQ
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، موقع األمم المتحدة  الدورة الخامسة واألربعون مجلس حقوق اإلنسان -تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية  3

 https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31. 2020أيلول/ٍسبتمبر  21. آخر زيارة بتاريخ 2020آب/أغسطس   10في 
. آخر زيارة  2020آب/أغسطس    30" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في سوريا: اعتقاالت تعسفية تطال نشطاء بارزين في محافظة الرقة  "  4

d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/sy.org/ar-https://stj%-. 2020أيلول/سبتمبر  16بتاريخ 
-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%a9%

%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1% / 
. آخر  2020نيسان/أبريل   4" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في  طاء في الرقةاإلدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تطلق سراح أربعة نش  "  5

https://stj-. 2020أيلول/سبتمبر   16زيارة بتاريخ 
-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9
-%d9%81%d9%8a-d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9%
-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-b1%d9%82%d8%b4%d8%-d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%

d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82/#_ftn1% 
 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82/#_ftn1
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82/#_ftn1
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82/#_ftn1
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82/#_ftn1
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82/#_ftn1
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https://www.youtube.com/watch?v=0M8hAr4Jn-c&ab_channel=NorthPressAgency
https://www.youtube.com/watch?v=0M8hAr4Jn-c&ab_channel=NorthPressAgency
https://www.youtube.com/watch?v=0M8hAr4Jn-c&ab_channel=NorthPressAgency
https://sdf-press.com/?p=32505
https://sdf-press.com/?p=32505
https://sdf-press.com/?p=32505
https://jfl.ngo/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88/
https://jfl.ngo/11-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a/
https://jfl.ngo/11-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a/
https://jfl.ngo/11-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a/
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  20. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. منظمة سوريّة تدين بشّدة عمليات االغتيال المتكررة في ديرالزور بحق زعماء عشائريين  611

sy.org/ar-https://stj/11-(. 2020أيلول/سبتمبر   23. )آخر زيارة للرابط: 2020آب/أغسطس 
-d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9%d8%b3%-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9
-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86%

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a-d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%/   
 . 2020تموز/يوليو  24تّم التواصل مع الشاهد من قبل الباحث الميداني لدى المنظمة عبر تطبيقات االنترنت في  7

https://stj-sy.org/ar/11-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/11-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/11-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/11-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/11-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/11-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%af%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a/
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 . 2020تموز/يوليو  26تّم التواصل مع الشاهد من قبل الباحث الميداني لدى المنظمة عبر تطبيقات االنترنت في  8
 . 2020كان قد تّم اغتيال "الجدعان" الحقاً في آب/أغسطس  9
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 . 2020تموز/يوليو  30تّم التواصل مع الشاهد من قبل الباحث الميداني لدى المنظمة عبر االنترنت في  10
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 . 2020حزيران/يونيو  11 لقاء الشاهد بشكل مباشر من قبل الباحث الميداني لدى منظمة العدالة من أجل الحياة في تمّ  11
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 . 2020تموز/يوليو   12تّم لقاء الشاهد بشكل مباشر من قبل الباحث الميداني لدى منظمة العدالة من أجل الحياة في  12
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human-declaration-https://www.un.org/ar/universal-رسمي لألمم المتحدة. "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان". الموقع ال 13

rights/index.html . 
لمفوض السامي لحقوق اإلنسان. للمزيد اقرأ "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". األمم المتحدة. مكتب ا 14

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

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule99
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

 

 

 
https://www.alkarama.org/ar/issues/alahtjaz-(.  2019آب/أغسطس  19"اإلحتجاز التعسفي"، مؤسسة الكرامة. )آخر زيارة  15

altsfy. 
متحدة. مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان.  للمزيد، انظر: "الفريق العامل المعني بمسألة االحتجاز التعسفي". األمم ال 16

https://www.ohchr.org/ar/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx . 

https://www.alkarama.org/ar/issues/alahtjaz-altsfy
https://www.alkarama.org/ar/issues/alahtjaz-altsfy
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
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