
 

 

 بٌان إلى الرأي العام العالمً
دٌسمبر بعد أن تم اعتماده من قبل الجمعٌة  01ٌحتفل العالم كل عام بالٌوم العالمً لحقوق اإلنسان الذي ٌصادف 

 مشترك لإلنجاز لدى جمٌع الشعوب واألممالمعٌار الواعتبار هذا اإلعالن  0491عام  العامة لألمم المتحدة

 ضمان االعتراف بحقوق اإلنسان على نحو عالمً فعال .والسعً بتدابٌر وطنٌة ودولٌة مستمرة ل
وشكل هذا اإلعالن بما تضمنه من مجموعة كبٌرة من الحقوق السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة 

كل معٌاراً دولٌاً لحقوق / صكاً من صكوك حقوق اإلنسان والتً تش01والمدنٌة مصدر إلهام إلعداد أكثر من /

 اإلنسان .
الشباب ٌدافعون عن حقوق اإلنسان لما للشباب من أهمٌة قصوى  لعام ٌحتفل بهذا اإلعالن تحت عنوانوفً هذا ا

فً بناء الوطن وحماٌته والدفاع عن حقوقه وبوصفهم عناصر فعالة للتغٌٌر وهم رواد البناء وتحقٌق التنمٌة 
ٌملك المستقبل إذا تم إعدادهم لٌكونوا مشاركٌن فً صنع القرار وتربٌتهم التربٌة  المستدامة فمن ٌملك الشباب

الوطنٌة السلٌمة بعٌداً عن االنغالق واإلقصاء واالعتراف باآلخر ومعرفة القوانٌن واحترام حقوق اإلنسان ودعم 
كر واألنثى فً الحقوق والواجبات الثقافة العقالنٌة ونشر ثقافة التسامح ونبذ الكراهٌة والعنف وأن ال فرق بٌن الذ

ما ٌعد اللبنة األولى فً بناء مجتمع تعددي دٌمقراطً قائم على تكافإ الفرص وسٌادة القانون والعدالة االجتماعٌة 
ما ٌقوم به الجٌش التركً والفصائل لجهة ورغم إن الواقع الحالً لحقوق اإلنسان ٌشهد تراجعاً ملحوظاً وخاصة 

معه من انتهاكات جسٌمة لحقوق اإلنسان فً الشمال السوري والتً ترقى ألن تكون جرائم السورٌة المتعاونة 
إبادة جماعٌة وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانٌة وهذا ما رأٌناه حٌن قام الجٌش التركً والفصائل السورٌة 

واسع النطاق والمنظم المتعاونة معه عند االستٌالء على مدٌنتً رأس العٌن وتل أبٌض وما رافق ذلك الهجوم ال
والممنهج من عملٌات قتل وترهٌب وتدمٌر العدٌد من المنازل ودور السكن والمحالت واألراضً والمحاصٌل 

تسبب بموجات نزوح وتهجٌر مئات اآلالف من المدنٌٌن عن مناطقهم الالزراعٌة والمنشآت المدنٌة والحٌوٌة و
غرافً باستخدام التركمان وبقٌة المهجرٌن  السورٌٌن من مناطق والقٌام بعملٌات التطهٌر العرقً والتغٌٌر الدٌم

ألف مهجر ونازح مما خلف  011.111كالغوطة وادلب وحلب وتوطٌنهم فً المنطقة حٌث تم تهجٌر أكثر من 

لى وضعاً إنسانٌاً كارثٌاً مع قدوم فصل الشتاء األمر الذي شكل عبئاً إضافٌاً آخر على اإلدارة الذاتٌة التً تفتقد إ

/ ألف 41.111المنطقة مكتظة بؤعداد النازحٌن الذٌن ٌتجاوز عددهم / سٌما أن اإلمكانٌات وضعف الدعم الدولً

كل االنتهاكات المذكورة تم توثٌقها بحسب االمكانات و نازح ٌتوزعون فً عدة مخٌمات فً شمال وشرق سورٌا 
الفصائل المسلحة الموالٌة له الجٌش التركً و بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق التً ٌسٌطر علٌهاو المتوفرة 

السماح للمنظمات الحقوقٌة واإلعالم المستقل بدخول تلك المناطق نذكر من تلك االنتهاكات :تجاوز عدد وعدم 
/ مدنً  وما القصف العشوائً للمدنٌٌن العزل المهجرٌن 0030الضحاٌا الذٌن فقدوا حٌاتهم والمصابٌن أكثر من /

إال الفصل األكثر تروٌعاً من بٌن هذه  فً تل رفعت 3/03/3104رهم كانوا أطفال بتارٌخ من عفرٌن وأكث

 االنتهاكات .
إن هذه االنتهاكات تستوجب تحركاً دولٌاً عاجالً لوقفها أوالً ومن ثم العمل على أن تقوم لجنة تحقٌق دولٌة 

الدولٌة كً ال ٌبقى اإلعالن العالمً لحقوق بالتحقٌق فً هذه االنتهاكات وتقدٌم الجناة إلى المحكمة الجنائٌة 
 اإلنسان مجرد صرخة فً واد وأن ٌعلم الجناة أنهم سٌحاسبون على أفعالهم تلك عاجالً أم آجالً .

 
 

 منظمة حقوق اإلنسان  فً الجزٌرة                                                          01/01/1102القامشلً 

 


