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 التابع لالئتالف السوري المعارض وفصائل الجٌش الوطنً السوري التركٌةالدولة  انتهاكات عن تمرٌر

 السالمبعد عملٌة نبع  سورٌا شرق شمال مناطك فً 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد سورٌا شرق شمال مناطك فً السوري الوطنً الجٌش وفصابل التركٌة الدولة انتهاكات عن تمرٌر

 وبالً أبٌض وتل العٌن رأس منطمة فً السورٌة األراضً داخل تركٌا شنتها التً السالم نبع عملٌة

وجرابم الحرب المرتكبة فً  االنتهاكات ٌرصد التمرٌرالشمالٌة مع الدولة التركٌة  و الحدودٌة المناطك

 9/12/2221 تارٌخ حتى 9/12/2219 تارٌخ من المنطمة المذكورة
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 : للتمرٌر المعدة الجهة •

 

  :  الجزٌرة فً اإلنسان حموق منظمة      

 تمارس 2013 عام تؤسٌسها منذ اإلنسان حموق مجال فً نشطاء تضم تعددٌة – تطوعٌة مستملة مدنٌة منظمة وهً     

 والموانٌن االجتماعً العمد مع ٌتوافك بما للمنظمة الداخلً والنظام اإلدارة ومجلس العامة الهٌبة لمرارات وفما   نشاطها

 كافة عبر للولوؾ موضوعٌة كاستجابة تؤسٌسها وجاء سورٌا وشرق شمال فً المدنً المجتمع لمإسسات المنظمة

 العالمً اإلعالن فً المتمثلة اإلنسان لحموق الفكرٌة المرجعٌة إلى استنادا   والدٌممراطٌة والمانونٌة السلمٌة السبل

 وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك وكافة اإلنسان لحموق

 . صدرت جهة أي

 

 

 

 

 :التمرٌر من الهدف •

المعروفة  السورٌة للمعارضة التابعة المسلحة والفصابل التركً الجٌش لبل من الحاصلة االنتهاكات عن تمرٌر إعداد

 السالم نبع عملٌة إطالق بعد سورٌا شرق شمال مناطك مع الحدودي الشرٌط طول على بالجٌش الوطنً السوري

 منطمتً احتالل تم حٌث وعفرٌن وعزاز والباب جرابلس بعد السورٌة األراضً من جدٌدة أجزاء خاللها احتلت والتً

 ما لرصد إلٌها مستملة حمولٌة منظمات أو جهات أي دخول ٌمنع المذكورة المناطك أن علما  أبٌض  وتل العٌن رأس

لذلن بمً توثٌك االنتهاكات الحاصلة فً تلن المناطك ممٌدا  بسبب عدم  بشكل مباشر فٌها الوالع أرض على ٌحدث

 . بسبب المخاوؾ المتعلمة بالحماٌة أثناء الممابالت .المدرة على الوصول إلى المناطك المحتلة المذكورة 
 
 
 
 
 

  :المعلومات ومصادر المرجعٌات •

 بعد خروجهم من المناطك المحتلة ذوٌهم أو الضحاٌا مع أجرٌت ممابالت على التمرٌر إعداد فً المنظمة اعتمدت

طك المحتلة بسبب مخاوؾ وذلن استرشادا  بمبدأ عدم إلحاق الضرر بسبب صعوبة الوصول إلى الضحاٌا داخل المنا

 أنفسهم الضحاٌا من علٌها الحصول تم فٌدٌو وأشرطة وصور وتمارٌر وثابك جمع وتم شهود والموثمٌنمتعلمة بحماٌة ال

 ونشطاء رسمٌة إعالم ووسابل اإلنسان بحموق نتهاكاتاال بتوثٌك معنٌة مدنٌة ومنظمات مإسسات من أو ذوٌهم أو

 . حمولٌٌن
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 : من التمرٌر ٌتؤلؾ : الفهرس -

 

 4 مقدمــــــــــــــة أولا 

ا   ثانٌا

 

 منذ السورٌة األراضً على وفصائل المعارضة السورٌة التركٌةالدولة  انتهاكات

 01/6/9190 تارٌخ وحتى 9/01/9109 تارٌخ من السالم نبع عملٌة بدء

5 

ا   ثالثا

 

 منبج منطمة

 

31 

ا   رابعا

 

 كوبانً منطمة

 

33 

ا   خامسا

 

 المسـري التهجٌر

 

34 

ا   سـادسا

 

 سورٌا وشرق شمال فً المخٌمات

 وكانً واش مخٌم -0

 العٌن رأس مخٌم -9

 نوروز مخٌم -0

  والرلة الطبمة منطمة فً المخٌمات -4

 (أبٌض تل مخٌم – المحمودلً مخٌم)
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37 
 
38 
 
42 

ا   سـابعا

 

  9190 – 9191 – 9109 أعوام خالل النتهاكات إحصائٌات

 

41-42 

 
 
 43 التوصــٌات ثامنا
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 : دمةــممأولا :  -

رؼم مرور أكثر من عمد من الزمن على بدء الحرب السورٌة ال ٌزال المدنٌون ٌعانون من ارتكاب أطراؾ  -

النزاع جرابم حرب وجرابم ضد اإلنسانٌة وٌعانون من انتهاكات حموق اإلنسان األساسٌة والتً جعلت من 

المناطك عالوة على ذلن عانى  سورٌا مكان ؼٌر آمن بلد مزلته الحرب وفمد فٌه األمان والحرٌة فً العدٌد من

المدنٌون من تدهور سرٌع لاللتصاد السوري وارتفاع األسعار وتزاٌد فً انعدام األمن الؽذابً والمابً بنسبة 

كبٌرة ناهٌن عن انتشار فٌروس كورونا المستجد وسط نظام صحً ضعٌؾ أهلكته الحرب ونمص فً 

حت سٌطرة الدولة التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري األوكسجٌن واللماحات خاصة فً المناطك التً تمع ت

المسلحة حٌث شهدت تزاٌد فً المتال والعنؾ خاصة بعد عملٌتً ؼصن الزٌتون ونبع السالم حٌث ٌتجدد 

المصؾ الجوي والمدفعً بشكل مستمر واضطر مبات اآلالؾ من المدنٌٌن  لترن مناطمهم فً عفرٌن ورأس 

تهاكات التً ارتكبت بحمهم من لتل وخطؾ وتعذٌب وعنؾ جنسً واعتمال ونهب العٌن  وتل أبٌض بسبب االن

للممتلكات وتخرٌب للبنى التحتٌة كما ٌعانً المدنٌون الذٌن بموا فً مناطمهم من خوؾ مستمر من فمدان األمان 

ٌث تنفجر ح التً ٌتم تفجٌرها بشكل متكرر فً مناطك مدنٌة مزدحمة والعبوات الناسفة المحمولة على السٌارات

دي بحٌاة الكثٌرٌن باإلضافة إلى استمرار المصؾ  العشوابً فً مناطك الجبهة والتً فً الشوارع المزدحمة وتو

 ٌفترض تولؾ المتال فٌها بعد اتفالٌات هدنة أبرمت بٌن األطراؾ المتنازعة بضمانات دولٌة . 
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ا  -  من السـالم نبع عملٌة بدء منذ السورٌة األراضً علىوفصائل المعارضة السورٌة   التركٌة الدولة انتهاكات: ثانٌا

  :9/01/9190 تارٌخ وحتى 9/01/9109 تارٌخ

 
 

 الوطنً الجٌش فصابلبال والمعارضة السورٌة المسلحة المعروفة التركٌة الدولة أطلمتها والتً السالم نبع عملٌة بعد -1
السوري
(1)

 الحدود طول على أبٌض وتل العٌن رأس منطمة بٌن السورٌة األراضً احتالل تم 9/10/2019بتارٌخ  
 بوساطة اتفاق تولٌع تم العسكرٌة العملٌة وإلٌماؾ تمر وتل عٌسى عٌن منطمة حتى كم 32 وبعمك كم152 بطول

الدٌممراطٌة سورٌا لوات انسحاب ممابل 17/10/2019جزبً بتارٌخ  نار إطالق إلٌماؾ روسٌة أمرٌكٌة
(9 )

 عن
 تم تولٌع اتفالٌة تركٌة لولؾ إطالق النار وإنهاء العملٌة ممابل 22/10/2019وبتارٌخ  كم 32 عمك إلى الحدود
 شمال فً التركٌة السورٌة الحدود وبمشاركة الحرس الحدودي السوري على تركٌة روسٌة مشتركة دورٌاتتسٌٌر 
 إلى) السوري العربً الجٌش(السورٌة  الحكومة لوات عودة على الدٌممراطٌة سورٌا لوات وافمت كذلن , سورٌا شرق

 تسٌٌر بدأ النار . و إطالق ولؾ لضمان 13/10/2019بتارٌخ  المدن خارج الحدود على وانتشارها المنطمة
 مرور وخالل أنه إال سورٌا شرق شمال فً التركٌة السورٌة الحدود طول على المشتركة التركٌة الروسٌة الدورٌات

 المحتجٌن المدنٌٌن على للدموع المسٌلة الؽازات رمً نتٌجة اختناق بحاالت المدنٌٌن من عدد أصٌب الدورٌات تلن
 له التركٌة العربات إحدى دهس نتٌجة لحٌاته مدنً وفمد آخران اثنان وجرح مناطمهم فً الدورٌات تلن مرور على

والتزال الدورٌات مستمرة  النار إطالق ولؾ اتفاق تلت التً األولى األٌام منذ أي 2019/11/1 بتارٌخ متعمد وبشكل

  . بشكل متمطع حتى تارٌخ إعداد التمرٌر

 
 
 

 بشكل مستمرة كانت والتً 2020 عام من األول النصؾ فً النطاق الواسعة المتالٌة األعمال نسبة تراجع من بالرؼم -2
 ازدادت 2020 عام من العاشر الشهر وبعد العام من الثانً النصؾ خالل أنه إال 19 كوفٌد جابحة انتشار رؼم متمطع

 ولوات جهة من السوري الوطنً الجٌش وفصابل التركً الجٌش بٌن واالشتباكات والهجمات العسكرٌة العملٌات
 ممنهج بشكل السوري الوطنً الجٌش وفصابل التركً الجٌش استهدؾ حٌث أخرى جهة من الدٌممراطٌة سورٌا
 خط طول على وأرٌافها منبج ومنطمة ورٌفها وزركان تمر تل ومنطمة ورٌفها عٌسى عٌن منطمة  النطاق وواسع
 عام من األول النصؾ نهاٌة حتى المناطك تلن فً للمدنٌٌن كبٌرة نزوح بموجة وتسببت مستمرة تزال ال وهً الساجور
2221  . 

 
 
 

 وتل العٌن رأس منطمة فً كم 32 وعمك كم 150 بطول السورٌة األراضً من أجزاء احتالل إلى الحملة هذه أدتولد  -3
 إلى ترلى انتهاكات و جرابم ارتكاب و مناطمهم من المدنٌٌن السكان من  اآلالؾ عشرات بنزوح تسببتو أبٌض
 لصؾ فً وعشوابً مكثؾ بشكل المدفعٌة و الجو سالح مستخدمة اإلنسانٌة ضد جرابم و حرب جرابم مستوى
 بهدؾ فترة كل بها ٌمومون التً التسلل عملٌات عن ناهٌن الخدمٌة و الحٌوٌة المرافك و  المدنٌة و العسكرٌة األهداؾ

 ممتلكات بحك بها ٌمومون التً الممنهجة السرلة عملٌات مع خاصة المنطمة فً االستمرار وضرب الرعب بث
  . المنطمة أرٌاؾ فً المدنٌٌن

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1)
 أصدرته بٌان عبر وذلن السوري الوطنً الجٌش مسمى تحت توحدها 2019 األول تشرٌن 4 فً أعلنت لتركٌا الموالٌة السورٌة للمعارضة تابعة مسلحة فصائل عدة وهً

 .(التركٌة الموات من مباشر بشكل أوامرها تأخذ الفصائل وهذه اإلعالم وسائل وتناللته
(2)

 : من لسد لوات وتتألف 01/0/9102 فً تشكٌلها عن اإلعالن تم المكونات كافة من السـورٌٌن تجمع عسكرٌة لوات وهً)

 - الحرمٌن ُجند ولواء الشمال شمس كتائب , األكراد جبهة , الصنادٌد لوات , الثوار جٌش - السوري العربً التحالف -  (YPJ) المرأة حماٌة وحدات  - (YPG) الشعب حماٌة وحدات

 . (ورٌفها منبج لمدٌنة العسكري والمجلس العسكري الزور دٌر مجلس , السرٌانً العسكري المجلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 9/12/2221 إلى 9/12/2219 من العسكرٌة العملٌة بدء تارٌخ من توثٌمها تم التً االنتهاكات عن إحصابٌة ٌلً فٌما -4
 ونشطاء المدنٌة والمإسسات الحمولٌة المنظمات من ومجموعة الجزٌرة فً االنسان حموق منظمة لبل من إعدادها تم

 إلى الوصول لصعوبة ولكن بكثٌر ذلن من أكثر االنتهاكات أن علما   توثٌمه من المنظمة تمكنت لما وفما   حمولٌٌن
 الحاصلة االنتهاكات بعض توثٌك من تمكنا إلٌها والحمولٌة المستملة الجهات دخول ٌمنع والتً المحاصرة المنطمة
 : كالتالً

 

 

فة ابالطابرات الحربٌة والمدفعٌة وك السوري الوطنً الجٌش وفصابل التركً الجٌش شنها التً للهجمات نتٌجة -5
  2019 عام نهاٌة حتى السـالم نبع بــ عرؾ ما حملة فً أبٌض وتل العٌن رأس منطمة علىصنوؾ األسلحة الثمٌلة 

 بٌنهم لحٌاته مدنً /136/ فمدان توثٌك تمفمد العدٌد من المدنٌٌن حٌاتهم نتٌجة االستهداؾ المباشر للمبانً السكنٌة ولد 
 . امرأة 74 بٌنهم مدنً /293/ وأصٌب امرأة 14

 على بالهجوم متمثلة حرب جرٌمة هً للمدنٌٌن المباشر ستهداؾالبا والخاصة المذكورة االنتهاكات أن المنظمة وترى
 . حربٌة لتالٌة أعمال أي فً ٌشاركوا لم المدنٌٌن هإالء أن علما   المدنٌٌن

 
 
 

 عودتهم أثناء مساء   والنصؾ السابعة الساعة حوالً 9/12/2219 بتارٌخ لحٌاتهم مدنٌٌن خمسة نذكر هنا حادثة فمدان -

 تابعة نابمة خالٌا لامت حٌث رأس العٌن مدٌنة على الهجوم بدء بعد عصرا   الرابعة حوالً منه خرجوا الذي لمنزلهم

 على حٌاتهم الخمسة األشماء وفمد بهم المنزل انفجر الدخول محاولتهم وعند منزلهم بتفخٌخ السوري الوطنً للجٌش

 حالة من حالٌا   تعانً وهً والدخان النٌران وسط من جثثهم إخراج من تمكنها لعدم هلع بنوبة والدتهم وأصٌبت الفور

 . نفسٌة واضطرابات للذاكرة جزبً فمدان
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 الذٌن المدنٌٌن عشرات ٌضم موكب حربٌة طابرة عبر التركً الجٌش استهدؾ 12/2219/ 13 بتارٌخكما نذكر أنه  -
 مدنً/ 11/ فمد حٌث بحمهم مجزرة توارتكب المدٌنة من للخروج المدنٌٌن الجرحى لمساعدة العٌن رأس مدٌنة لوادخ

وجدٌر بالذكر أنه بٌن الضحاٌا المدنٌٌن كان ثمة  نساء بٌنهم آخرٌن 72 ٌمارب ما وأصٌب امرأة بٌنهم لحٌاته

 .اتهما وأصٌب سبعة آخرٌن لموكب فمد اثنان منهم حٌصحفٌٌن مرافمٌن ل
 
 
 

 بفمدان تسبب مما سورٌا شرق شمال فً الحدودي الشرٌط كامل استهداؾ تم العسكرٌة الحملة من األول األسبوع خالل -6

 العدٌد واستهداؾ وممتلكاتهم المدنٌٌن منازل من العدٌد دمار إلى باإلضافة آخرٌن وإصابة لحٌاتهم المدنٌٌن من العدٌد

 حٌث لامشلو ألحٌاء العشوابً االستهداؾ حادثة منها نذكر لهم كبٌرة مادٌة بؤضرار والتسبب الخدمٌة المإسسات من

 بمدٌنة لدوربن حً فً سمطت عشوابٌة لذٌفة إطالق نتٌجة عصرا   4:32 الساعة حوالً 12/12/2219 بتارٌخ

 بوجهه أصٌب وطفل سالها فمدت سنوات ست بعمر طفلة بٌنهم واحدة عابلة من أطفال ثالثة إصابة إلى أدت المامشلً

 كذلن صدره فً بشظٌة إصابته بسبب الفور على حٌاته ةسن/ 12/ العمر من البالػ شمٌمهم وفمد بالؽة إصابة وعٌنه

 التً العشوابٌة المذابؾ بسبب المنطمة من إخراجها ٌحاول ولدها كان عام 76 بعمر مسنة امرأة ذاتها الحادثة فً أصٌب

 بمدمه وظهره وٌده . بالؽة بإصابات ولدها وإصابة الفور على المسنة المرأة وفاة إلى أدى مما الحً على تسمط
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 من المدنٌٌن على االعتداءات وازدٌاد المذكورة المحتلة المناطك فً األمنً الفلتان استمرار ومع 2020 عام خالل أما -7
 على الوالعة للمرى لصفهم استمرار ومع أنفسهم المسلحة الفصابل بٌن االلتتال حاالت وازدٌاد المسلحة الفصابل لبل
 الضحاٌا من العدٌد المحمولة بعبوات ناسفة والتً تسبب بولوع المفخخة بالعربات التفجٌرات عن ناهٌن الجبهة خط

 . نذكر منها وجرحى لتلى بٌن المدنٌٌن

 
 
 
 تم علٌها المسٌطرةفً المناطك  التركً للجٌش التابعة المسلحة الفصابل لبل من المدنٌٌن على عتداءاال حاالت فً -8

 .  2222 عام خالل وذلن نآخرٌ /12/ وجرح نساء خمس بٌنهم لحٌاته مدنً /35/ فمدان تسجٌل
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استخدام العبوات الناسفة ذات اآلثار جمٌع تلن االعتداءات نفذتها فصابل ومماتلون من الجماعات المسلحة بما فٌها  -

الواسعة النطاق فً مناطك مدنٌة مؤهولة لد ترلى إلى مستوى جرٌمة حرب والمتمثلة بشن هجمات عشوابٌة تإدي 

 إلى ممتل وإصابة مدنٌٌن .

 
 
 

                  

 
 
 ملحٌاته ٌنمدنٌ /11/ فمدان توثٌك تم المسلحة والفصابل لسد بٌن الفاصلة الجبهة مناطك على المستمر المصؾ ضحاٌا -9

 2221 عام خالل أما 2222 عام خالل أبٌض وتل العٌن رأس فً بٌنهم امرأتٌن نآخرٌ /45/ وجرح نساء /6/ بٌنهم
 ٌنمدنٌ /22/ فمدان توثٌك تم المسلحة والفصابل لسد بٌن الفاصلة الجبهة مناطك على المستمر المصؾ ضحاٌافإن 
/ من عناصر 3نسوة و // 15/ و / أطفال10/ بٌنهم نآخرٌ /48/ وجرح أطفال/ 9/ ونساء  /3/  بٌنهم ملحٌاته

 .    منبج تمر تل,  كوبانً,  عٌسى عٌن,  أبٌض وتل العٌن رأس فً وذلن الحكومة السورٌة

 
 
 

المنازل ونتٌجة المصؾ على  (3)لصفت فصابل الجٌش الوطنً بلدة عٌن عٌسى لرٌة الصفاوٌة 4/8/2021بتارٌخ  -
وأصٌبت  وابنتٌنسنة  12/ أشخاص من عابلة واحدة أب وثالثة أطفال ذكر بعمر 4مما تسبب بممتل / أصٌت عابلة

 األم وطفلة أخرى .
 
 
 
 
 
 

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـ

https://bit.ly/3xuLDr3
(3)

     

https://bit.ly/3xuLDr3
https://bit.ly/3xuLDr3


 

 
12 

 

/ 50التابعة لناحٌة تل تمر لمصؾ عشوابً حٌث سمطت أكثر من / (4)تعرضت بلدة زركان 17/8/2021بتارٌخ  -
/ آخرٌن بٌنهم خمسة أطفال وأربعة نساء كما 16لذٌفة على البلدة تسببت بفمدان امرأة وطفل لحٌاتهما وإصابة /

ا  تسببت بدمار كبٌر لممتلكات المدنٌٌن وتسبب بحركة نزوح من البلدة والمرى المجاورة التً طالها المصؾ أٌض
 الزٌدٌة الدردراة ومزرعة ولبور المراجنا مستلة وشؽٌلً باب الخٌر الطوٌلة .نذكر منها لرٌة الربٌعات 

 
 
 

بعة لعٌن عٌسى إلى لصؾ باألسلحة الثمٌلة االمصادؾ ٌوم الجمعة تعرضت لرٌة الدبس الت 17/9/2021بتارٌخ   -
لمرٌة إلى ارتكاب مجزرة راح ضحٌتها أربع والصوارٌخ من لبل الجٌش التركً ولد أدى المصؾ المستمر على ا

 مدنٌٌن بٌنهم طفل .
 
 
 

ألدمت مجموعة من  حٌث المصادؾ ٌوم األربعاء 22/9/2021كذلن تعرضت المرٌة ذاتها للمصؾ بتارٌخ  -
فصابل الجٌش الوطنً على مهاجمة لرٌة الدبس بالمرب من بلدة عٌن عٌسى برٌؾ محافظة الرلة وتسبب المصؾ 

 50بالرصاص بعد خطفه وسرلة رمٌا  عاما   35التركً والهجوم على المنطمة بممتل شاب مدنً البالػ من العمر 
وامرأتٌن إحداها  83بعمر  رجلآخرٌن طعنا  من بٌنهم  سةخمرأس من أؼنامه ورمً جثته خارج المرٌة وإصابة 

عام باإلضافة  25عام وآخر  19حٌث سرلوا ذهبها ومبلػ مالً من منزلها وكذلن مدنً ذات  30تبلػ من العمر 
 إلى حرق المنزل لبل انسحابهم وذلن بحسب شهادة أحد أهالً المرٌة . 

 

 

 

ن لها تم نشره فً شهر تشرٌن األول أنه لد تم خرق اتفالٌة خفض كما أكدت لوات سورٌا الدٌممراطٌة خالل بٌا -
مرة حسب ما تم تؤكٌده  194فً عٌن عٌسى وتل تمر أكثر من  2021التصعٌد خالل شهر أٌلول لوحده فً عام 

مرة خالل الهجمات المذكورة , كما لصؾ  21ولد خرلت طابرات االستطالع التركٌة سماء المنطمة ألكثر من 
/ 6/ مدنٌٌن لحٌاتهم وإصابة /5لذٌفة هاون ومدفعٌة تسببت بفمدان / 1067خالل شهر أٌلول بؤكثر من المنطمة 

آخرٌن بجروح كما لصؾ الجٌش التركً والفصابل المسلحة خمس لواعد لموات الحكومة السورٌة حٌث فمد أحد 
 الجنود حٌاتهم .

 
 
 

 ناسفة عبوات أو مفخخة بعربات المنطمة تلن فً تفجٌرا  / 36/ عددها بلػ التً 2222 عام خالل التفجٌرات ضحاٌا أما -12
 المسلحة الفصابل بٌن االشتباكات نتٌجةو نآخرٌ/ 000/ جرح و نساء/ 4/ بٌنهم لحٌاته مدنً/ 02/ فمدان توثٌك تم

 عام خالل التفجٌرات ضحاٌا أما امرأة بٌنهم نآخرٌ/ 6/وجرح لحٌاتهم مدنٌٌن/ 3/ فمد المذكورة المناطك فً أنفسهم
 مدنً /8/ فمدان توثٌك تم ناسفة عبوات أو مفخخة بعربات المنطمة تلن فً تفجٌرات /9/ عددها بلػ التًو 2221
 نذكر التفجٌرات تلن أثناء المدنٌٌن من العدٌد مدف   كما واحدة امرأة بٌنهم آخرٌن /06/ وجرح أطفال/ 4/ بٌنهم لحٌاته
 المدنٌٌن اجتٌاح بدء من ٌوما   15 حوالً بعد أي 24/12/2219 بتارٌخ العمر من الثامن العمد فً مسن رجل حالة منها
 العثور تم أٌام لعدة عنه البحث بعد واختفى حصل ما لٌتفمد منزله من المسن الرجل خرج ولد المدٌنة داخل انفجار ولع
 معلومات أي توجد وال مفمود وهو الحٌن ذلن ومنذ المدٌنة فً المهجورة المنازل إحدى داخل بالدماء ملطخة ثٌابه على
 . مصٌره عن
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        https://bit.ly/3xUxxjb
(4)

 

https://bit.ly/3CZqU2W    

https://bit.ly/3xUxxjb
https://bit.ly/3CZqU2W
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ال المصؾ التركً وفصابل الجٌش الوطنً السوري للنماط العسكرٌة التابعة للجٌش العربً السوري رؼم كما ط -
والذي ٌعتبر خرلا  مستمرا  لالتفاق  19/10/2019لرار ولؾ إطالق النار واالتفاق الذي تم اإلعالن عنه بتارٌخ 

/ عسكري بٌنهم ثالث عسكرٌٌن 11بة // مرات أدت إلى إصا10المعلن حٌث تم استهداؾ تلن النماط ألكثر من /
/ أشخاص بٌنهم ثالث عسكرٌٌن روس وفمد 6روس , حٌث تم استهداؾ دورٌة روسٌة سورٌة أدت إلى إصابة /

/ آخرون حٌاتهم نتٌجة استهدافهم بشكل مباشر بٌنهم ثالث عناصر فمدوا حٌاتهم بلؽم تم زرعه فً طرٌمهم من 5/
 وري .لبل عناصر فصابل الجٌش الوطنً الس

 

 
حوالً الساعة الخامسة والنصؾ مساء  انفجرت عبوة ناسفة فً منطمة تجارٌة جنوب  2222سبتمبر  26 بتارٌخ -

/ مدنً فً 12/ لتل فبراٌر 25/ آخرٌن وفً 11/ مدنٌٌن بٌنهم طفالن وإصابة /7رأس العٌن مما أسفر عن ممتل /

 .انفجار عبوة ناسفة فً منطمة تجارٌة بالمرب من سوق رأس العٌن 
 
 

 طول على المدنٌة والمإسسات المدنٌٌن استهداؾ فً)(5) ونالدر (المسٌرة للطابرات التركً الجٌش استخدام توثٌك -11
 لامت 21/12/2219 فبتارٌخ االستهداؾ عملٌات أثناء مدنٌٌن ضحاٌا سموط توثٌك تم ولد الشمالً الحدودي الشرٌط
 ثالث جرح المصؾ نتٌجة م100ب عٌسى عٌن مخٌم شمال صٌدا لرٌة بمصؾ التركً للجٌش تابعة مسٌرة طابرة
لرنفل لرٌة من عابلة مسٌرة تركٌة طابرة لصفت كما بلٌؽة إصابته كانت أحدهم مدنٌٌن

 من النزوح محاولتها أثناء (6)
 وسمعها سالها إحداهما فمدت حٌث بلٌؽة وجروح بكسور امرأتٌن وإصابة لحٌاتهما مدنٌٌن فمدان إلى أدى مما المرٌة

 عام خالل أما , ممتلكاتهم وسلب المرٌة فً منزلهم على االستٌالء بعدها تم ولد وجهها فً وكسور لجروح وتعرضت
 بٌنهم آخرٌن /12/ وجرح نساء /3/ بٌنهم لحٌاتهم مدنٌٌن /8/ خاللها فمد استهداؾ حالة /20/ توثٌك تم 2020
 واللواتً 23/6/2020 بتارٌخ كوبانً لمدٌنة التابعة حلنج لرٌة فً مدنٌات نساء /3/ استهداؾ منها نذكر امرأتٌن
 لتصلٌح مركز استهداؾ إلى باإلضافة نسوٌة مدنٌة مإسسات فً ناشطات كن   أنهن علما   الفور على حٌاتهن فمدن

 كبٌرة مادٌة وأضرار المركز فً ٌعملون مدنٌٌن عمال ثالثة خاللها أصٌب 2020/7/20 بتارٌخ الزراعٌة اآلالت
 . المركز داخل المتواجدة واآللٌات بالسٌارات ألحمت

 
 

 

 مسٌرة طابرة لصفت 22/1/2221 بتارٌخ أما بطابرات مسٌرة لصؾ / حاالت6/ تسجٌل تم 2221 عام خاللو -
 مواطن إصابة إلى أدى المصؾ المعلومات وبحسب مامٌت طرٌك على كوبانً مدٌنة جنوب المدنٌٌن منازل أحد تركٌة
 فً منزلبمصؾ  16/4/2221 بتارٌخ تركٌة مسٌرة طابرة لامت كذلن,  بالمكان مادٌة أضرار وإلحاق بلٌؽة بجروح
 جراء المرٌة أهالً بٌن والخوؾ الرعب وبث مادٌة أضرار خلفت ولد كم 5 بـ كوبانً ؼربً علبلور لرٌة وسط

 . المصؾ

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5)
ا لطرٌك تسلكه وهً تحمل حمولة ألداء مهامها كامٌرات أو لذائف تستخدم فً  هًالطائرة المسٌرة )الدرون( :   طائرة توجه عن بعد أو تبرمج سابما

 األغراض العسكرٌة كالمرالبة أو الهجوم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://images.app.goo.gl/w2H4q2DZJ6KdNw7P6

(6)
 

https://images.app.goo.gl/xAG3Dequh9VLdCoi7 
https://images.app.goo.gl/UqQJ3dVb4hnpdVEQ7 
https://images.app.goo.gl/TqHaEnQWPHSmubLv9 
https://images.app.goo.gl/pPapzzXSRxpJYbYq7 
https://images.app.goo.gl/PpbR63KGKmPKHptDA 
https://images.app.goo.gl/jmWwhKaY4yLiWYSd9 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://images.app.goo.gl/w2H4q2DZJ6KdNw7P6
https://images.app.goo.gl/w2H4q2DZJ6KdNw7P6
https://images.app.goo.gl/xAG3Dequh9VLdCoi7
https://images.app.goo.gl/xAG3Dequh9VLdCoi7
https://images.app.goo.gl/UqQJ3dVb4hnpdVEQ7
https://images.app.goo.gl/UqQJ3dVb4hnpdVEQ7
https://images.app.goo.gl/TqHaEnQWPHSmubLv9
https://images.app.goo.gl/TqHaEnQWPHSmubLv9
https://images.app.goo.gl/pPapzzXSRxpJYbYq7
https://images.app.goo.gl/pPapzzXSRxpJYbYq7
https://images.app.goo.gl/PpbR63KGKmPKHptDA
https://images.app.goo.gl/PpbR63KGKmPKHptDA
https://images.app.goo.gl/jmWwhKaY4yLiWYSd9
https://images.app.goo.gl/jmWwhKaY4yLiWYSd9
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سٌارةتم استهداؾ  16:12لساعة المصادؾ ٌوم الخمٌس وذلن فً تمام ا 2221آب  19بتارٌخ  -
(7)
على طرٌك  

لرب لرٌة علً فرو بؽارة جوٌة تابعة لالحتالل التركً أدى إلى ممتل لٌادي تابع لوحدات حماٌة  لامشلو  -الحسكة 
 الشعب .

 
 

المصادؾ ٌوم الخمٌس وفً تمام الساعة السادسة تعرض ممر مجلس تل تمر العسكري  2221آب  19بتارٌخ  -
(8)
 

 بٌنهما امرأتٌن فً تل تمر المجلس العسكري/ من أعضاء 5/ممتل إلى ؼارة جوٌة تابعة للجٌش التركً مما أدى إلى 

 . باإلضافة إلى عدد من الجرحى
 

 
طٌران االستطالع التركً لصؾ 2221 /8 /22كذلن بتارٌخ  -

(9)
وهو لابد عسكري فً سٌارة لٌادي ٌدعى )ذ.ا(  

ؼربً لامشلو لوات سورٌا الدٌممراطٌة حٌث كان ٌموم بزٌارة أحد الجرحى فً مركز بٌت الجرحى فً منطمة هٌمو 
 مركز الجرحى .إصابته وإصابة شخصٌن مدنٌٌن هما إدارٌان فً مما أدى إلى 

 
 
 

 
 

 عربات وتدمٌر مدنٌٌن شخصٌن إصابة تسجٌل تم ولد متكرر بشكل M4 لطرٌك العابرٌن المدنٌٌن استهداؾ ٌتم كما -
 . والمحرولات البضابع لنمل
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7)

https://youtu.be/lSkGJhLZRvY 
https://bit.ly/3mjsqa3  
https://bit.ly/3z3ttyi 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  https://bit.ly/2VZQvIl

(8)
  

https://bit.ly/3j1acrV 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tu.be/p5l3UxnUWhUhttps://you

) (9
    

https://bit.ly/3mmJsUC  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://youtu.be/lSkGJhLZRvY
https://bit.ly/3mjsqa3
https://bit.ly/3z3ttyi
https://bit.ly/2VZQvIl
https://bit.ly/3j1acrV
https://bit.ly/3j1acrV
https://youtu.be/p5l3UxnUWhU
https://youtu.be/p5l3UxnUWhU
https://bit.ly/3mmJsUC
https://bit.ly/3mmJsUC
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تم لصؾ لرٌة الحمام 12/9/2221بتارٌخ  -
(10)
منبج بطابرة مسٌرة تابعة لالحتالل التركً أدى شمال شرلً مدٌنة  

  إلى خراب فً الممتلكات واألراضً الزراعٌة .
 

 

 
 

 
إن استعمال هذه الوسٌلة من شؤنها أن تعدم الفرص أمام المجنً علٌه من التخلص من االعتداء الممٌت وٌصبح  -

اآلثار التً تحدثها هذه الوسٌلة كبٌرة فً التخلص من الخطر فً هذه الجرابم أمر ٌكاد ٌكون مستحٌال  كما أن 
لطبٌعة هذه الوسٌلة ه أٌة وسٌلة أخرى وذلن نتٌجة ن رعب فً نفوس الناس ٌفوق ما تحدثالؽالب وما تحدثه م

وآثارها الواسعة ألن عدد جرابم المتل التً تنتج عن هذه الطابرات أكبر بكثٌر من األشخاص المستهدفٌن , وفً هذا 
بٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن,  د المانون الدولً التً تركز أولوٌاتها على ضرورة التمٌٌز فً كل ولتخرق كبٌر لمواع

ر المانون الدولً لتل المدنٌٌن عمدا  أو التسبب بمعاناة ال طابل منها لؽٌر أسباب الضرورة العسكرٌة , تعد إذ ٌحظ
ٌجب تجنبها تحمٌما  لمبدأ اإلنسانٌة , فالمتل الطابرات المسٌرة واحدة من وسابل المتل الوحشٌة وؼٌر ضرورٌة و

المتعمد من خالل الطابرات بال طٌار للمدنٌٌن أو الجرحى أو األسرى أو االعتداء على األطفال والنساء أسالٌب 
 ؼٌر إنسانٌة وهً ال تإدي إلى تحمٌك الهدؾ من الحرب وهو النصر . 

 
 

 تل و أبٌض تل و العٌن رأس مدن فً الطبٌة والطوالم النماط استهداؾ توثٌك تم 2019 عام نهاٌة حتى العملٌة بدء منذ -12
 سٌارات 6 استهداؾ و العٌن رأس بمدٌنة روج مشفى و السالم مشفى استهداؾ تم حٌث السالم نبع عملٌة بداٌة منذ تمر

 فري منظمة (دولٌة لمنظمة تابعتٌن سٌارتٌن و الكردي األحمر للهالل تابعة 3 و الصحة لهٌبة تابعة منها واحدة اسعاؾ
لحٌاته المنظمة أعضاء أحد فمدان إلى أدى مما (رٌنجرز بورما

 و طبٌة نماط ثالث استهداؾ تم وكذلن ,آخر وجرح (11)
 فً مٌدانٌا   إعدامهم تم حٌث أشخاص ةثالث من مكون طبً فرٌك اختطاؾ تم كما , الكردي األحمر للهالل طبً مركز
  . الشرلٌة أحرار فصٌل لبل من ضرب واإلهانةلل تعرضهم بعد سلون بلدة ساحات إحدى

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://manbijmc.com/archives/12347
(10)
 

https://bit.ly/3k6LtD7 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://youtu.be/n3sHg2BK5TE 

)1(1
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://manbijmc.com/archives/12347
https://manbijmc.com/archives/12347
https://bit.ly/3k6LtD7
https://bit.ly/3k6LtD7
https://youtu.be/n3sHg2BK5TE
https://youtu.be/n3sHg2BK5TE
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 ومشافً طبٌة نماط من المحمٌة األعٌان على بالهجوم متمثلة حرب جرٌمة هو المذكور االنتهان أن المنظمة وترى
 اإلنسانٌة المساعدة مهام فً مستخدمٌن موظفٌن على بالهجوم متمثلة حرب وجرٌمة عسكرٌة أهدافا   تشكل ال والتً

 . وجرٌمة إعدام مٌدانً (الطبٌة الطوالم)
 
 

 و لحٌاتهم إعالمٌٌن 4 فمدان هً بحمهم االنتهان حاالت كانت و لألحداث تؽطٌتهم ثناءأ اإلعالمٌٌن استهداؾ تم كذلن
 رأس فً صحفً /27/ ممتلكات على االستٌالء تم فمد 2020 عام خالل أما 2019 عام نهاٌة حتى آخرٌن 6 جرح
 علٌهم والهجوم لإلعالمٌٌن المباشر باالستهداؾ متمثلة حرب جرٌمة تلن وتعتبر آخرٌن /9/ لممتلكات وتخرٌب العٌن
  . علٌها واالستٌالء الشخصٌة الممتلكات بتدمٌر متمثلة حرب وجرٌمة الخبر وإٌصال التوثٌك بمهام ٌمومون وهم
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ن              ن  )إصابة(                     رسي كانيه 13/12/2219رسي كانيه / رأس العي   )قتل(                             13/12/2219/ رأس العي 
 
 
 

 حٌث M4 طرٌك على االرتوازٌة لرٌة مفرق على كمٌن بنصب الشرلٌة احرار فصٌل لام  12/12/2219 بتارٌخ -13
 عدد وبلػ 12))محاكمة دون رمٌا  بالرصاص مباشر بشكل إعدامهم تم مدنٌٌن بحك مٌدانً إعدام جرٌمة بارتكاب لاموا

 (13)آخرٌن ثالثة وخطؾ خلؾ هفرٌن المستمبل سورٌا األمٌن العام لحزب بٌنهم مدنٌٌن 9 حٌاتهم فمدوا الذٌن الضحاٌا
 دون الشرلٌة أحرار فصٌل لدى العٌن رأس فً التعسفً االعتمال لٌد منهم اثنان ٌزال ما بٌنما أحدهم عن اإلفراج تم ولد

 باإلعدام متمثلة حرب جرٌمة تلن وتعتبر 2221 عام النصؾ األول من نهاٌة حتى مجهول ومصٌرهم محاكمة
  . سورٌٌن لمواطنٌن المسري اإلخفاء إلى باإلضافة العمد والمتل للمدنٌٌن المٌدانً

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.alhurra.com/turkey/2019/10/14/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%
(12) 

-%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-A7%D8%AA
-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%
-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(13)
 

-media/2019/10/13/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-https://www.alarabiya.net/social
-%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85

-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
-D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9%

-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%D8%A7- 

 

https://www.alhurra.com/turkey/2019/10/14/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%25(12)%20A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.alhurra.com/turkey/2019/10/14/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%25(12)%20A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.alhurra.com/turkey/2019/10/14/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%25(12)%20A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.alhurra.com/turkey/2019/10/14/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%25(12)%20A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.alhurra.com/turkey/2019/10/14/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%25(12)%20A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.alhurra.com/turkey/2019/10/14/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%25(12)%20A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.alarabiya.net/social-media/2019/10/13/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%D8%A7-
https://www.alarabiya.net/social-media/2019/10/13/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%D8%A7-
https://www.alarabiya.net/social-media/2019/10/13/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%D8%A7-
https://www.alarabiya.net/social-media/2019/10/13/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%D8%A7-
https://www.alarabiya.net/social-media/2019/10/13/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%D8%A7-
https://www.alarabiya.net/social-media/2019/10/13/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%D8%A7-
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 لبل من (لسـد (لوات سورٌا الدٌممراطٌة من مماتلٌن بحك مٌدانً إعدام جرٌمة ولعت 2019 أكتوبر 15 فً كذلن -14
 مماتل مصور فٌدٌو شرٌط أظهر حٌث أبٌض تل لمنطمة التابعة سلون ناحٌة فً السوري الوطنً الجٌش فصابل
 ودون طلمات بعدة لدمه فً إصابته بعد األرض على ٌزحؾ وهو  (14)(لسـد (لوات سورٌا الدٌممراطٌة   من مصاب

 ذاته الفٌدٌو فً ظهر آخر مماتل إعدام تم كذلن الفور على تصفٌته تم  االشتبان وضعٌة فً ٌكن ولم سالح معه ٌكون أن
 من إهانة حاالت إلى باإلضافة ؼدرا   بالمتل متمثلة حرب جرٌمة تلن تعتبر الفور على تصفٌته وتم ٌدٌه ورفع نفسه سلم
 بعد والمماتالت المماتلٌن بجثث والتمثٌل معاملتهم وسوء الدٌممراطٌة سورٌا لوات من لألسرى المسلحة الفصابل لبل
 بتارٌخ حٌاتها فمدت والتً رٌناس أمارة المرأة حماٌة وحدات فً المماتلة بجثة التمثٌل حالة نذكر حٌاتهم فمدوا أن
 نشر ولد كوبانً مدٌنة جنوبً الجلبٌة لرٌة على السوري الوطنً الجٌش فصابل شنتها هجمات بعد  21/12/2219

 ارتكب الذي الفصٌل عناصر لبل من االجتماعً التواصل موالع على نشره تم فٌدٌو عبر بذلن والتباهً بالجثة التمثٌل
 بٌن ولعوا نالذٌ المرأة حماٌة ووحدات الدٌممراطٌة سورٌا لوات من العسكرٌٌن األسرى بنمل لاموا كما الجرٌمة تلن

 نملهم التركٌة للدولة ٌحك وال سورٌون مواطنون أنهم علما   التركٌة األراضً داخل إلى للمنطمة اجتٌاحهم أثناء أٌدٌهم
 ال بطرٌمة األسرى معاملة تم فمد شهادات لعدة وفما   التركً المحلً المانون وفك بمحاكمتهم ولاموا عنوة أراضٌها إلى

 . والتعذٌب والضرب لإلهانة تعرضوا ولد إنسانٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(14)   
-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1-https://www.syriahr.com/%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b7

-%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-8%b1%d8%b5%d8%af%d9%8a%d
-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/342930/ 
 

https://www.syriahr.com/%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/342930/
https://www.syriahr.com/%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/342930/
https://www.syriahr.com/%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/342930/
https://www.syriahr.com/%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/342930/
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من بٌنهم  سورٌون مواطنون وهم الدٌممراطٌة سورٌا لوات من مماتل/ 25/توثٌك اعتمال تم السالم نبع عملٌة خالل -

 محاكمتهم فً منطمة أورفا و التركٌة األراضً داخل إلى نملهم وتم (15)مماتلٌن من المجلس العسـكري السرٌانً ثالثة
 ونملهم سورٌٌن مواطنٌن باعتمال تركٌا بها تموم التً األولى الحالة لٌست أنها علما   المإبد السجن بؤحكام تصل حتى

 عام خالل كذلن العسكري منبج مجلس لوات من مماتلٌن/ 3/ اعتمال تم 2216 عام فخالل لمحاكمتهم أراضٌها إلى
 التركٌة األراضً لداخل جمٌعا   نملهم تم ولد عفرٌن فً الشعب حماٌة وحدات من مماتل/ 14/ اعتمال تم 2218

 ولد المعاملة وسوء لإلهانة تعرضن ولد المرأة حماٌة وحدات من مماتالت اعتمال تم كما,  المإبد بالسجن ومحاكمتهم
 التً (16)جٌجن باسم المعروفة تمً دوزا المماتلة ونذكر المإبد بالسجن محاكمتهن لٌتم التركٌة لألراضً نملهن تم

 مصور فٌدٌو فً 24/12/2219 بتارٌخ( المجد فٌلك) الوطنً الجٌش فصابل من مماتلٌن لبل من اعتمالها أثناء ظهرت
 تم ولد مصابة كانت أنها علما   لها تعرضت التً المهٌنة المعاملة واضحا   وبدا االجتماعً التواصل وسابل على نشره تم

 .  المإبد بالسجن علٌها والحكم التركٌة األراضً لداخل نملها

 

 

                         
 
 
 

 و مكثؾ بشكل و العٌن رأس لمدٌنة عشوابً بمصؾ مدفعً سنادبإ و التركً الجو سالح لام  19/12/2219 بتارٌخ -15
 مدنً 23 بٌنهم شخص 33 حرق إلى الهجوم أدى بحٌث) األبٌض الفوسفور (محظورة و تملٌدٌة ؼٌر أسلحة استخدمت

 جمٌع توثٌك تم حٌث , مالمحهم ذوبان و الكامل الحرق بسبب هوٌتهم على التعرؾ ٌتم لم آخرٌن 6 و عسكرٌٌن 10 و
 الحروق تلن آثار من ٌعانون المصابٌن ٌزال وما الهجوم فً المستخدمة المواد من التؤكد و تحمٌك جراءإ و الحاالت
 التمرٌر . هذا إعداد تارٌخ حتى أجسادهم على

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(15) 

 https://bit.ly/3dtBeVHلام المجلس العسكري السرٌانً بنشر بٌان استنكاري لنمل عناصره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16)   

-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-et/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88https://aliraqnet.n
-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%83

%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A3%D8%B3/ 

https://bit.ly/3dtBeVH
https://aliraqnet.net/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%83-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%81/
https://aliraqnet.net/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%83-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%81/
https://aliraqnet.net/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%83-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%81/
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حارلة محظورة )الفوسفور األبٌض( أدت إلى أضرار  ٌعتبر االنتهان السابك جرٌمة حرب متمثلة باستخدام مواد -
 بلٌؽة للمصابٌن بها وألم شدٌد دون مبرر باإلضافة إلى تفحم عدد من الجثث .
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 فً ٌعمالن كانا مدنٌٌن إصابة توثٌك تم حٌث التركً الجٌش لبل من التركٌة السورٌة الحدود على المدن استهداؾ -16
 عام خالل التركٌة السورٌة الحدود عبور حاولوا مدنٌٌن أشخاص /4/ لتل إلى باإلضافة الحدود من بالمرب أرضهما
 إلى للدخول الحدود عبورهم أثناء الحدود على/ مدنٌٌن بٌنهم طفالن 5ممتل / توثٌك فتم 2221 عام خالل أما,  2222

من مدٌنة الحسكة للضرب  (17)تعرض أربع شبان أٌضا   نذكر منهاومدنً بٌنهم طفل  33وإصابة  التركٌة األراضً
عام و )م.م(  19المبرح من لبل الجندرمة التركٌة بالمرب من الشرٌط الحدودي مع ناحٌة درباسٌة وهم )ل.ا( ذو 

حٌث ألموا بعد تعذٌبه بشكل وحشً على ٌد الجندرمة التركٌة  (18)وممتل طفل عام و )ق.م( 18عام و )ذ.ا(  20
الشرٌط الحدودي الممابل لمرٌة عرادة التابعة لناحٌة أبو رأسٌن )زركان( فً رٌؾ الحسكة وذلن بتارٌخ جثته على 

مدنً تحت التعذٌب  21مدنً للمتل وكذلن لتل  211تعرض  2021حتى  2011, علما  أنه منذ  29/9/2021

 فٌما, ا بحوزتهم من المال تم االعتداء علٌهم بالضرب والتعذٌب باإلضافة سرلة م 31مدنً بٌنهم  370وجرح 
 األحٌان بعض فً الرصاص بإطاللهم لٌال   لهم األتران جنودال استفزازات من الحدودٌة المرى فً المواطنون ٌشتكً
 الحدود من طابشة برصاصات األشخاص بعض ذلن جراء أصٌب ولد حسٌب أو رلٌب دون عشوابً بشكل

 لممتلكات مادٌة بؤضرار التسبب إلى باإلضافة الحدود لرب أؼنامهم برعً ٌمومون الذي األؼنام لرعاة واستهدافهم
 ممتلكات فً مادٌة بخسابر تسبب الذي األمر دٌرٌن منطمة فً لرٌتٌن استهداؾ توثٌك تم 2221 عام خالل المدنٌٌن
 .  المدنٌٌن للسكان رعب بحالة والتسبب المدنٌٌن

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    https://youtu.be/oCE1F52Is34

(17) 

https://bit.ly/3DgjjwV   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-world/syria/2021/09/30/%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%AA%D9%87-and-https://www.alarabiya.net/arab

(18) 

-7%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9
-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A

-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

https://youtu.be/oCE1F52Is34
https://bit.ly/3DgjjwV
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2021/09/30/%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
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الجٌش التركً  لبل من  2222 عام نهاٌة حتى السالم نبع عملٌة بداٌة منذ واعتمالهم اختطافهم تم الذٌن المدنٌٌن عدد بلػ -17

 /117/  اعتمالهم تم الذٌن المدنٌٌن عدد فبلػ 2221 عام فً أما نساء /10/ بٌنهم شخص /118/ المسلحة الفصابل و
 فدٌة بدفع ذوٌهم مطالبة تملد و للتعذٌب تعرضوا ولد نساء/ 8/ بٌنهم شخص/ 92/ خطؾنساء و /8/ بٌنهم شخص
 إنسانٌة ال معاملة ومعاملتهم الرهابن أخذ فً متمثلة حرب جرٌمة والتعذٌب الخطؾ وٌعتبر سراحهم إطالق ممابل
 بالمتل وتهدٌدهم المدنٌٌن باحتجاز المذكورة الجرابم مرتكبو لام حٌث مبرر دون بهم شدٌد ومعنوي بدنً أذى وإلحاق

 دفع أو لنفسه األلارب أحد كتسلٌم معٌنة شروط تحمٌك ممابل عنهم اإلفراج واشتراط احتجازهم ومواصلة والتعذٌب
 التركٌة الدولة وهً إللٌمٌة دولة به لامت مسلح نزاع سٌاق فً السلون هذا صدر ولد سراحهم إطالق ممابل مالٌة فدٌة

 . هالمابم ومشاركون ب المسلح بالنزاع دراٌة على وهم سورٌة مسلحة فصابل بمشاركة
 
 

ولد وصؾ محتجزون سابمون تعرضهم للضرب والتعذٌب على أٌدي أفراد الجٌش الوطنً السوري خاصة  أثناء  -
فً محاولة النتزاع اعترافات أو معلومات تدٌنهم ولم ٌتم إبالغ األشخاص الذٌن تم اعتمالهم االستجوابات األولٌة 

وبمجرد انتزاع االعترافات باإلكراه ٌتم نمل المعتملٌن بؤسباب االعتمال وحرموا التمثٌل المانونً واالتصال بعابالتهم 
  إلى سجون مركزٌة داخل تركٌا . مإلتة من مراكز احتجاز

 

 موالٌد من وهو مدنً باعتمال العٌن رأس مدٌنة فً المسلحة الفصابل لامت 2222 لعام الثانً كانون شهر بداٌة فً -
 بمراحل السكري مرض من وٌعانً األؼنام تجارة فً ٌعمل شخص بؤنه علما   الذاتٌة اإلدارة مع تعامله بتهمة 1979
 أكدت ولد سراحه بإطالق لاموا السجن داخل ٌموت ال وكً كثٌرا   صحته ساءت الشدٌد للتعذٌب تعرضه ونتٌجة متمدمة
 إلى بتعذٌبه لام الذي الفصٌل لبل من بعدها نمله لٌتم تجد لم هالكن العٌن رأس فً لمعالجته طبٌب إٌجاد حاولت أنها زوجته
 التركٌة المشافً داخل عنه والبحث أٌام خمسة لمدة أخباره انمطاع وبعد للعالج إسعافٌة بحالة التركٌة األراضً داخل
 تل منطمة فً دفنه لٌتم جدٌد من سورٌا إلى نمله تم جثته استالم وبعد أورفا مدٌنة فً المشافً إحدى داخل جثته وجدت
 . تمر

 
 

 للخطؾ تعرضه بعد لرٌته ترن على أرؼم أنه من إحدى لرى رٌؾ رأس العٌن العمر من الستٌن فً رجل أكد ولد -
 .ممتلكاته كافة وسلب مالٌة فدٌة ودفعه
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 تارٌخ حتى األربعة بناتها مع المرٌة فً بمٌت أنها تمر تل بلدةإحدى المرى التابعة ل فً تمٌم كانت امرأة ذكرتو -
 والتهدٌد ابتزاز لمحاولة تعرضت التركً والجٌش المسلحة الفصابل لبل من المرٌة على السٌطرة وعند 26/12/2219

 لضؽط تعرضت ولد الفتٌات خطؾ من منعوهم المرٌة خلاد العوابل من عدد تواجد أن إال بناتها وخطؾ بالتحرش
 تزال ال وهً المرٌة من بالخروج ولبناتها لها للسماح فدٌة دفع من تمكنت حتى أٌام لعدة وتهدٌد رعب وحالة نفسً
  لد أنه ذاتها المرٌة من أخرى امرأة ذكرت و وابتزاز ضؽط من له تعرضت ما نتٌجة بوالرع الذهول من حالة تعٌش
 ترن بشرط مالٌة فدٌة دفع بعد إال عنهن االفراج ٌتم ولم واإلهانة للتعذٌب تعرضن ولد المرٌة من نساء عدة خطؾ تم

 له تعرضن عما الحدٌث ٌرفضن النسوة تلن ومعظم بعدها منازلهن على االستٌالء تم حٌث عنهن االفراج بعد المرٌة
 تعرضن عما بالحدٌث لمن ما إذا بهن ٌلحك لد الذي والعار العٌب مفهوم بسبب المجتمع لوم أو للتهدٌد التعرض خشٌة
 .له 

 
 

 الترب عندما 23/12/2219 بتارٌخ أنه العٌن رأس مدٌنة عن كم 23 تبعد التً العامرٌة لرٌة أبناء أحد ذكر كذلن -
 من محاصرتهم تم للطرٌك وصولهم عند  M4 الـ طرٌك باتجاه المرٌة أهل من مجموعة مع ؼادر لرٌتهم من المصؾ

 بعدو كبٌرة رعب بحالة والنساء األطفال وأصٌب حولهم النار وأطلموا طولوهم الذٌن التركٌة الدبابات من رتل لبل
عاد الرتل  ثم حٌاتهم على خشٌة للمرٌة األهالً عاد عندها المكان وؼادروا تركوهم الساعتٌن حوالً دام حصار

 تعرض التالً الٌوم صباح فًو اللٌلة تلن فً المرٌة على االستٌالء وتم المرٌة لمحاصرة مساء   العسكري مجددا  
 واتهموه المرٌة من مرشد برفمة المسلحٌن من عدد جاء حٌث الحمزات فصٌل ٌد على للخطؾ المذكور الشخص
 سراحه إطالق ٌتم ولم شدٌد لتعذٌب وتعرض بخطفه ولاموا الذاتً الدفاع خدمةأداء و  YPG ال لوات إلى باالنتساب

 أخرى مرة للخطؾ تعرض التالً الٌوم فً لمنزله إعادته بعد سورٌة لٌرة ثالثة مالٌٌن بحوالً تمدر فدٌة دفع بعد إال
 دفعه عدم حال فً تصفٌته أو تركٌا فً محاكمته لتتم التركً للجٌش تسلٌمه أو الفدٌة بدفع وطالبوه آخر فصٌل لبل من

 ممتلكاته وكافة منزله على تٌالءاالس تمكما و عابلته مع فورا   للمرٌة مؽادرته ممابل سبٌله إخالء تم وساطات وبعد للفدٌة

 .بعدها 
 
 

من لبل أحد الفصابل  بالسٌؾ هرأس بمطع والتهدٌد والتعذٌب للخطؾ أٌضا   هتعرض المرٌة نفس من آخر شخص ذكر -
 أبناء من شخص/ 42/ من أكثر شاهد اختطافه أثناء بؤنه وذكرأو لتله  سراحه إطالق لٌتم فدٌة دفعب المسلحة وطالبوه

 والتعذٌب للضرب تعرضوا جمٌعهمو فٌه تواجد الذي 19))نفسه الممر فً اختطافهم تم ولد والشباب الرجال من المرٌة
 . منازلهم على االستٌالء تم حٌث ومؽادرتها المرٌة بترن وتعهدهم مالٌة فدٌة دفع بعد إال سراحهم إطالق ٌتم ولم

 

فٌما ٌلً عدة روابط لمدنٌٌن تم خطفهم واعتمالهم وإرؼامهم على االعتراؾ أمام الكامٌرات بؤنهم كانوا ٌتعاملون مع  -
(20)حال رفضهم كان ٌتم تهدٌدهم بالتعذٌب واستمرار االعتماللوات سورٌا الدٌممراطٌة وفً 

 . 
 

 بعد أبٌض تل و العٌن رأس فً العسكرٌة الشرطة لبل من نساء بٌنهم األلل على سوري مدنً 78 نمل توثٌك تم كما -18
 ؼٌر ونمل سورٌٌن لمواطنٌن لسرٌا   إخفاء   السابك االنتهان وٌعتبر لمحاكمتهم التركٌة األراضً داخل إلى اعتمالهم
 ألنها اإلنسانٌة ضد جرٌمة لتكونوترلى عملٌات الخطؾ واالعتمال الممنهج  التركٌة األراضً لداخل مشروع
 هجوم من كجزء الجرم هذا ارتكبوا ولد إمرتهم تحت تعمل مسلحة وفصابل أتران عسكرٌٌن مسإولٌن لبل من ارتكبت
 ألن الجرم هذا بارتكاب مسبمة نٌة لدٌهم كانت ولد بحكمهم هم ومن مدنٌٌن سكان ضد وموجه وممنهج النطاق واسع
 بؤن دراٌة على أنهم علما   النطاق واسع هجوم وضمن ممنهج بشكل به لاموا عفرٌن فً مماثل جرم بارتكاب سابمة لدٌهم
 دراٌة على وهم 1949 لعام األربعة جنٌؾ اتفالٌات وفك الحماٌة تشملهم الذٌن األشخاص من هم األشخاص هإالء
  . ومسإول أساسً كطرؾ به ومشاركون مسلح نزاع بوجود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(11)

 هو عبارة عن مبنى حكومً زراعً فً المرٌة استخدمته الفصائل المسلحة كمركز احتجاز وممر عسكري . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.youtube.com/watch?v=ZB5yQj5wylY
(20) 

https://www.youtube.com/watch?v=KF9t8tZ60tw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZB5yQj5wylY
https://www.youtube.com/watch?v=ZB5yQj5wylY
https://www.youtube.com/watch?v=KF9t8tZ60tw
https://www.youtube.com/watch?v=KF9t8tZ60tw
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 اشتداد بعد باتجاه تل تمر حلؾ تل لمرٌة مؽادرته أثناء تولٌفه تم العمر من الثانً العمد فً شاب حالة منها نذكر 
 ألرباء أكده ما وفك الخضار لبٌع محل فً ٌعمل كان أنه علما   لسد إلى باالنتساب اتهامه تمولد  المنطمة على المصؾ
بالسجن  علٌه والحكم التركٌة األراضً داخل إلى ونمله له التهمة تلفٌك تم ولكن العسكرٌة باألعمال له عاللة الوبؤنه 

  .  سنواتلمدة سبع 

 
 

 فً تواجده بعد العمر من الثالث العمد شاب فً وهو الخاصة االحتٌاجات ذوي من رجل تولٌؾ تم أخرى حادثة وفً -
 ولم المدٌنة داخل بمً المدٌنة على المصؾ وأثناءبؽرض شرابهم دواء لوالدته  9/12/2219 بتارٌخ العٌن رأس مدٌنة
 بتركٌا حلوان سجن فً مولوؾ أنه بعد فٌما علمت التً عابلته عن أشهر خمسة لمدة أخباره وانمطعت مؽادرتها ٌستطع
 تم ولد واسمه صورته من المفمود الرجل على وتعرؾ التركٌة السجون فً ألاربه أحد عن ٌبحث كان رجل طرٌك عن

 لادر وؼٌر عملٌا   ناضج ؼٌر أنه علما   عاما   36 لمدة بالسجن علٌه كمح  و لسد العسكرٌة الموات مع املالتع بتهمة اعتماله
 التركٌة السجون داخل ونمولوف سوري مواطن 222 عن ٌمل الما  أنه الرجل ذكر كذلن,  لتالٌة أعمال بؤي المٌام على
 تصل بؤحكام المحلً التركً للمانون وفما   بالسـجن علٌهم الحكم وتم وتهدٌد األمن المومً التركً لسـد مع التعامل بتهمة
 . عاما  / 36/ إلى تصل لمدةالمإبد  السجن إلى
 

 

 تم ولد بؤنه الذاتٌة اإلدارة مع التعامل بتهمة العٌن رأس منطمة فً ولده تولٌؾ تم أن بعد المولوفٌن أحد والد روى ولد -
 فً امرأة تولٌؾ تم أخرى حادثة وفً , سجن سنة /30/ من ألكثر بالسجن ومحاكمته التركٌة األراضً داخل إلى نمله
كانت لد عادت للمدٌنة لترى وضع منزلها وبعد وصولها بعدة أٌام تم اعتمالها من لبل عناصر الفصابل  رأس

المسلحة بتهمة التعامل مع لسد ولد تعرضت للتعذٌب لعدة أشهر هً وعدد من النساء حٌث كن ٌتعرضن ألبشع 
وبمٌت عناصر مسلحة من لبل عدة  أنواع التعذٌب واإلهانة ولد كانت شاهدة على اؼتصاب فتاة لاصر داخل السجن

 لرٌة من امرأة اعتمال تم كذلنتم اإلفراج عنها ممابل خروجها خارج المدٌنة حتجزة مدة سنة وستة أشهر لبل أن ٌم
 .   هنان ومحاكمتها سجنها لٌتم التركٌة األراضً داخل إلى نملها وتم المعاملة وسوء للتعذٌب تعرضت ولد المناجٌر

 
 

 والدته مع عاد لد كان 1/12/1992 موالٌد من وهو الخاصة االحتٌاجات ذوي من آخر رجل وخطؾ اعتمال تم كذلن -
 التابعة المسلحة العناصر عوابل إحدى سكنه الذي منزله على لالطمبنان العٌن رأس مدٌنة إلى 24/11/2219 بتارٌخ
أمام  مبرح لضرب تعرضه بعد منزله أمام اعتماله وتم وجوده عن تأبلؽ ًوالت السوري الوطنً لجٌشبا ٌعرؾ لما

 الذي المسلح الفصٌل أنكر لمركزهم مراجعات عدة وبعد عنه معلومات أي ترد ولم الرجل فمد التارٌخ ذلن ومنذوالدته 
 ومع تماما   أثره واختفى تولٌفه من أسبوع بعد سبٌله أخلو لد وأنهم لدٌهم وجوده الحمزات فصٌل وهو بخطفه لام

 كان الذي السجن داخل من عنه البحث فً استمرت التً لعابلته معلومات وردت أشهر عدة وبعد اختفابه استمرار
 الذيحٌث كان محتجزا  و نجار أصفر سجن ساحة فً ودفنه تصفٌته تم لد بؤنه الحمزات لفصٌل ٌتبع والذي فٌه متواجد
 . كم 12 مسافة العٌن رأس مدٌنة عن ٌبعد

 

 

 كل ٌمتلن حٌث كثٌرة أبٌض وتل العٌن رأس مدٌنة داخل المسلحة الفصابل ألامتها التً السجون بالذكر أن ومن الجدٌر -
به والسجون  وٌتحكم لطاع من أكثر على فصٌل كل ٌسٌطر لطاعات إلى المناطك لسموا أن بعد سجون عدة فصٌل

 اإلدارة مع التعامل بحجة المدنٌٌن باعتمال ٌمومونحٌث  لسجون حولوها لمدنٌٌن منازل هً عبارة عنالمذكورة 
 نذكر من تلن بالنساء خاصة سجون وتوجد ممابل إطالق سراحهم متعذٌبه بعد مالٌة فدٌة بدفع ذوٌهم مطالبة وٌتم الذاتٌة

( الحمزة لواء) 22 الفرلة –( شاه سلٌمان لواء) 142 اللواء – 14 الفرلة أفراد) المتال فً شاركت التًو الفصابل
 تل فً تنشطوالتً  الشامٌة الجبهة – المجد فرلة -( العٌن رأس فً ٌنشطوالذي  مراد السلطان لواء) 24 والفرلة
 رأس منطمة فً علٌها واالستٌالء الممتلكات وتدمٌر النهب فً متمثلةحرب  جرابم ارتكبت جمٌع تلن الفصابل( أبٌض
 وإرؼامهن كردٌات نساء اختطاؾ جرم بارتكاب( مراد السلطان لواء) 24 الفرلة من أفراد لام كما,  أبٌض وتل العٌن
 . الزواج على
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 دخول منذ بؤنه فً مدٌنة الحسكة وكانً واش مخٌم مجلس ربٌس وهو العٌن رأس مدٌنة من عٌان شاهد ذكر ولد -
 السوري الوطنً الجٌشوالمعروؾ باسم  المسلحة الفصابل برفمة(  كانً سري) العٌن رأس لمدٌنة التركً االحتالل

وجاء  هذا ٌومنا إلى ٌومً شبه بشكل مستمرة واالنتهاكات 2219 عام من اكتوبر/ األول تشرٌن شهر من  9 ال فً

 : على لسانه
 
 

 فصٌل إلى حً كل تسلٌمتم لد و لطاعات إلى المدٌنة بتمسٌم الفصابل تلن لامت المدٌنة إلى المسلحة الفصابل دخول بعد -
 : الفصابل تلن من ونذكر بٌنهم فٌما تمسٌمها تم لها التابعة المرى وكذلن معٌن
 الفرلة , الموالً كتٌبة , الرحمن فٌلك , الشمال صمور , اإلسالم جٌش , الحمزات , كتٌبة المعتصم الشرلٌة, أحرار

 مسلحة لجماعات باإلضافة المدٌنة الشرطة , العسكرٌة الشرطة , الشام أحرار بدر, شهداء لواءالسلطان مراد ,  22
وهنا نذكر لٌام كتٌبة الحمزات بالسٌطرة على المنطمة الوالعة بٌن جسر تل حلؾ فً مدٌنة رأس العٌن مرورا   أخرى

بحً المحطة وعٌن الحصان حتى شارع لهوة أحمد ومن شارع لهوة أحمد باتجاه الشرق حتى مدرسة الشهٌد محمود 
لرٌة العطٌة شرلا  حتى طرٌك الحسكة الشٌخ محمود ٌسٌطر علٌها كتٌبة المعتصم أما حً حورانة وزردشت و

 جنوبا  ٌسٌطر علٌها كتٌبة السلطان مراد .
 
 

 إلى وؼٌرها المدارس مثل العامة والمنشآت المرى تحوٌل على التركً االحتالل لوات مع الفصابل تلن ألدمت ولد -
 لاعدة إلى كانٌه سري مدٌنة شرلً الوالعة دٌةوالداو لرٌة تحوٌل منها نذكر أن ونستطٌع عسكرٌة ونماط لواعد

بعد جرؾ منازل المدنٌٌن وطردهم من المرٌة وبناء  الفرج باب لرٌة وكذلن منازلها جرؾ بعد التركٌة للدولة عسكرٌة
ساتر ترابً حول المرٌة ومنع األهالً من االلتراب منها ولرٌة عالٌة الوالعة لرب الطرٌك الدولً باإلضافة لتحوٌل 

 . راكز عسكرٌة لمادة الفصابل العسكرٌة بعد طرد األهالً منهالرى العرٌشة ورشو عطٌة لم
 
 

 كذلن , التركً لالحتالل األساسٌة الماعدة تعتبر والتً المدٌنة ضمن الرازي ثانوٌة ذكر نستطٌع المدارس عن وأما -
 المنشآت على االستٌالء عن ناهٌن , تركٌة عسكرٌة لنمطة أٌضا   زركان لناحٌة التابعة الخٌر باب لرٌة مدرسة تحوٌل
 .أثاثهم  سرلة بعد المسلحة الفصابل لبل من المدنٌٌن ومنازل العامة

 
 

أس العٌن إلى لواعد عسكرٌة لام الجٌش التركً بتحوٌل مشفى روج ومركز األعالؾ وكازٌة مطر فً مدٌنة ر كما -
 تابعة طبٌة ونماط عسكرٌة نماط إلى (كانً سري)رأس العٌن مدٌنة فً للمدنٌٌن منازل عدة بتحوٌل لامواو تركٌة

 لسٌطرة باإلضافة طبٌة, نمطة إلى له المجاورة والمنازل المحطة حً فً مسلم مصطفى منزل تحوٌل نذكر لالحتالل,
 .أثاثهم  وسرلة المدنٌٌن منازل على المرتزلة

 
 

 لمواعد تحوٌلها تم والتً  زركان ناحٌة رٌؾ فً والمزارع المشارٌع من عدد على االستٌالء نوثك أن واستطعنا -
 الذي" كابً"  لمشروع باإلضافة السعٌد, علًو الدٌري ذٌبان" المواطن من كل   إلى المشارٌع وتعود تركٌة عسكرٌة
 .الحدودي الشرٌط من لرٌبة كونها التركً الداخل إلى لألتران عبور نمطة ٌعتبر

 
 

 من خالٌة تمر وتل زركان ناحٌة باتجاه (كانً سري) العٌن لرأس تتبع التً المرى معظم بؤن نإكد أن ونستطٌع هذا -
 . عسكرٌة لمواعد المرىتلن  معظم تحوٌل تملد و المدنٌٌن
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 : المرتكبة النتهاكاتفٌما ٌتعلك ب -
 

 عملٌات من ٌومٌة, واالنتهاكات المنطمة فً سٌطرتهم وبسط المدٌنة إلى المسلحة وفصابله التركً االحتالل دخول منذ -
 باإلضافة واهٌة, بحجج تعسفٌة واعتماالت ولتل, سلب وعملٌات المخطوفٌن, ذوي من مالٌة فدٌة وطلب خطؾ
 عسكرٌة نماط إلى الشهداء ممابر وتحوٌل منازلهم وتدمٌر المدنٌٌن وممتلكات محتوٌات وسرلة االؼتصاب لعملٌات

 االهالً محاصٌل وسرلة تاوات,األ وفرض البشرٌة, واألعضاء بالبشر واالتجار للمسرولات, ومستودعات
 لتؤكٌد كل ماو الكهربابٌة المحوالت وسرلة للمدٌنة التحتٌة البنٌة وتدمٌر العامة الممتلكات لسرلة باإلضافة والمشارٌع,

 بؤن نذكر أن ونستطٌع الفصابل, تلن ٌديأ على لالنتهاكات تعرضوا الذٌن لدٌنا شهود عٌان وشهادات الضحاٌا هذكرنا
 السجون تلن داخل المعتملٌن من المبات هنان بؤن ونإكد وللنساء للرجال به خاص سجن ٌمتلن المنطمة فً فصٌل كل

حٌث  ذلن ٌإكدون شهود وثمة البشر, وتمطٌع المتل وعملٌات الجنسً لالعتداء وصوال   التعذٌب أنواع أبشع وٌواجهون
مفخخة داخل المدٌنة وتم شاهد عٌان أنه بعد لتل رجل معتمل وتمطٌع جثته تم رمً جثته فً مكان تفجٌر سٌارة  ذكر

 . ؤنه لتل أثناء التفجٌر بعد اإلفراج عنهاالدعاء ب
 
 

 وحرق المدنٌٌن أرزاق باستهداؾ التركً واالحتالل المسلحة الفصابل لٌام الحصاد موسم خالل ةالمنطم شهدت وكما -
 تمع التً منةاآل المرى فً المدنٌٌن استهداؾب ٌومً شبه بشكل   المسلحة الفصابل لمٌام باإلضافة الزراعٌة صٌلهممحا
 . التماس خطوط على
 
 

 التركً االحتالل علٌها ٌسٌطر والتً للمٌاه علون محطة عن الحدٌث نستطٌع الدولٌة للموانٌن الصارخ االنتهان وعن -
سطحٌة عند المعبر الحدودي فً  ارتوازٌةوحالٌا  تم حفر عدة آبار  الشرب مٌاه من نسانإ ملٌون من أكثر وٌحرم

مدٌنة رأس العٌن وذلن لمد مدٌنة رأس العٌن بالمٌاه ولطع مٌاه محطة مدٌنة علون بشكل نهابً عن رأس العٌن 
اضً التركٌة لجودة ألروالحسكة والتً ٌستفٌد منها أكثر من ملٌون مدنً وبهدؾ جر مٌاه محطة علون إلى داخل ا

 مٌاه المحطة والمرٌبة من الحدود وتحوٌلها إلى معامل تعلٌب المٌاه المنشرة داخل األراضً التركٌة والمتاجرة بها .
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 : المدٌنة فً )21(الدٌمغرافً بالتغٌٌر ٌتعلك فٌما أما -
 باإلضافة األثرٌة حلؾ تل لرٌة تلة فً الحفر عملٌات بعد وحضارتها أثارها سرلةإلى  لمنطمةل دخوله منذ االحتالل لجؤ -

 المدٌنة فً وأعالمه وعملته لؽته التركً االحتالل فرض كما , لبورهم ونبش األٌزٌدٌة لرى وتدمٌر الكنابس سرلة إلى
 وحمص وحلب والؽوطة إدلب من كل   من المسلحة الفصابل عوابل بإسكان لاموا األصلٌٌن المدٌنة سكان تهجٌر وبعد ,

 المدٌنة فً داعش تنظٌم عناصر وجود نإكد أن استطعنا كما , السوري الداخل من منها هجروا التً المناطك وبالً
 الذٌن وعوابلهم اإلرهابً داعش تنظٌم لعناصر خاصة منطمة أصبح( آفا زور) حوارنا حً بؤن نإكد أن استطعنا بحٌث

 المسلحة الفصابل ضمن داعش تنظٌم عناصر وجود نإكد كما , عٌسى عٌن ومخٌم الهول مخٌم من الهروب استطاعوا
ناهٌن عن لٌام الدولة  العٌن رأس مدٌنة داخل لهم تظاهرة خالل التنظٌم لراٌات رفعهم خاللمن  جلٌا   ذلن ظهر ولد

التركٌة بإسكان عوابل أفؽانٌة فً مدٌنة تل أبٌض شمال الرلة داخل منازل المهجرٌن من المدٌنة وأكد أكثر من شاهد 
أنه ٌتم تجهٌز منازل أخرى الستٌعاب عدد آخر من العوابل األفؽانٌة داخل المدٌنة والذٌن ٌدخلون عبر المعابر التً 

 .التركٌة بواسطة باصات نمل  تمع على الحدود السورٌة
 

 

 

 
 
 
 : المدٌنة داخل المدنٌٌن وضعل بالنسبة -

 
 لحالة باإلضافة , األساسٌة الحٌاة متطلبات أهم من محرومٌن المنطمة تلن فً األهالً بات بحٌث للؽاٌة مؤساوي فهو -

 ٌتبع المدٌنة فً حً كل بؤن سابما   ذكرنا كما , أنفسهم المسلحة الفصابل بٌن المستمر االلتتال نتٌجة االستمرار عدم
 كما , والتهرٌب المسرولات تماسم على الخالؾ بسبب بٌنهم المسلح االلتتال حاالت تظهر ما ودابما   معٌن لفصٌل
 . البعض بعضهم من لالنتمام مفتعلة من لبلهم  هً المدٌنة فً تحصل التً التفجٌر عملٌات بان نإكد أن نستطٌع
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https://alyaumtv.net/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9/
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 معمل 31 على االستٌالء تم حٌث النطاق واسعة نهب و سلب بعملٌات المسلحة الفصابل لامت عفرٌن مدٌنة ؼرار على -19
 رأس ألؾ 300,000 أكثر سرلة إلى باإلضافة الشعٌر من طن 1000 و السماد من طن 3200 و فرن 29 و صناعً

 جمٌع سلب و نهب وتم كامل بشكل سرلتها و للمدنٌٌن العابدة التجارٌة المحالت على االستٌالء تم كما و الماشٌة من
باإلضافة إلى االستٌالء الكامل على  المرى جمٌع و سلون و أبٌض تل و العٌن رأس فً الخدمٌة الحكومٌة الدوابر

 رأس فً الزراعٌة األراضً من دونم 30,000 حرق تم كما .منطمة الصناعة فً رأس العٌن بعد نهب كافة محتوٌاته
 من واسع نطاق على ونهبها المدنٌٌن أمالن على ممنهج بشكل االستٌالء تم كذلن 2020 عام خالل أبٌض تل و العٌن
 الحملة بسبب فرارهم بعد المدنٌٌن منازل احتلوا الذٌن وعوابلهم السوري الوطنً بالجٌش ٌعرؾ ما فصابل مختلؾ لبل

 واالختطاؾ والمتل واالبتزاز التهدٌد خالل من منازلهم وترن الفرار على السكان من بمً من وارؼموا العسكرٌة
 ولد علٌها استٌالبهم على إشارة فً المنازل جدران على فصابلهم أسماء بتسجٌل الفصابل من العدٌد لام كما والتعذٌب
/ 961بٌنها / للمدنٌٌن وممتلكات منازلال على ستٌالءالا عن شكوى/ 1614/ الجزٌرة فً اإلنسان حموق منظمة سجلت

/ شكوى عن 18/ شكوى عن سرلة أثاث منزلً و /1243شكوى من لرى رٌؾ رأس العٌن وتل أبٌض بٌنها /
/ سٌارة و 34/ شكاوي عن استٌالء على مزارع ومداجن خاصة وسرلة /99ستٌالء على معامل صناعٌة و /الا
/ 448عة وعدة داخل المحالت و // محل ونهب محتوٌاتها من بضا190/ دراجة نارٌة واالستٌالء على /292/

/ مولدة كهربابٌة منزلٌة , كذلن تم تسجٌل شكاوي عن 533/ محركات زراعٌة و /259ؼطاسات مابٌة و /
 / دونم خاص بسكان المنطمة .51463االستٌالء على أراضً زراعٌة بمساحة /

 
  

 المنزل لترن بتهدٌدها المسلحة الفصابل لٌام بعد منزلها لمؽادرة اضطرت أنها العٌن رأس مدٌنة من امرأة حالة هنا نذكر -
 بفدٌة وطالبوها المدٌمة األلبسة بعض سوى المنزل داخل من ؼرض أي بؤخذ لها ٌسمحوا ولم فٌها نازحة عابلة وإسكان
 المطلوب المبلػ على التفاوض وبعد الذاتٌة اإلدارة مع التعامل بتهمة تولٌفها أو المدٌنة من بالخروج لها للسماح مالٌة
 لاموا كما وتؽادرها المدٌنة إلى ثانٌة   تعود ال أن شرٌطة المال من مبلػ دفع بعد بالمؽادرة لها سمحوا تمتلكه تكن لم يالذ

 . زراعٌة وأراض   وبضاعة محالت من عابلتها ممتلكات كافة على باالستٌالء

 
 

من لبل فصٌل السلطان مراد الذي  وممتلكاته منزله على االستٌالء تم رأس العٌن مدٌنة فً الحمولٌٌن الناشطٌن أحد -

 .للمنطمة عودته حال فً مهدور دمه أن إعالمه وتم سٌطر على الحً

 
 

 السلطان فرلة مسلحً لبل من 2020 عام آذار 25 بتارٌخ ممتلكاته على االستٌالء بعد مدنً لتل تم أخرى رواٌة وفً -
 تخزٌن مستودعات وسرلة المنزلٌة األدوات بصنع الخاص مصنعه على االستٌالء تم حٌث العٌن رأس فً مراد

 حلب من نزوحه بعد العٌن رأس مدٌنة فً ٌسكن وكان حمص شرلً جنوب السفٌرة من نازح وهو له العابدة البضابع
 والمطالبة للعودة معه التواصل تم أشهر عدة وبعد المنطمة اجتٌاح بداٌة فً الرلة نحو أخرى مرة نزح ولد 2016 عام

 .السورٌة الحكومة مع بالتعاون واتهموه سرلاتهم على للتؽطٌة مراد السلطان فرلة ٌد على للمتل تعرض ولكنه بممتلكاته

 
 

كذلن نذكر حالة المواطن )أ.س( من سكان مدٌنة رأس العٌن حً األمن المعروؾ بحً الزعٌم حٌث تم االستٌالء على  -
ملٌون  200برادات تمدر بحوالً  9ومولدة كبٌرة و  م 150منزل له مإلؾ من طابمٌن ومستودع مساحته 

دونم , كم ذكر المواطن )ع.ب( من مدٌنة رأس  75ومستودع آخر خاص بالدخان ولطعة أرض زراعٌة مساحتها 
 12العٌن لرٌة بعٌرٌر أنه تم االستٌالء على مستودعٌن له توجد بداخلهما لطع ؼٌار آلالت زراعٌة تمدر بمبلػ 

/ ألؾ طن لطن 26/ و كهربابً وؼطاس ومولدألؾ لتر من مادة المازوت  15مازوت بحوزته  ملٌون ل.س وخزان
/ دونم كانت مزروعة باألشجار 5/ دونم أرض زراعٌة ومزرعة مساحتها /250/ كٌس خٌش حنطة و /100و /

جرارات  المتنوعة , كذلن تم االستٌالء على مستودعات للمواطن )ؾ.ع( من سكان مدٌنة رأس العٌن وهً تضم
/ ومستودع ٌضم لطع تؽٌٌر الجرارات والمولدات ولطع تبدٌل أخرى متنوعة , كذلن تم 12/ ومولدات عدد /7عدد /

االستٌالء على ممتلكات المواطن )أ.ن( من سكان مدٌنة رأس العٌن وهً محل ومستودعٌن فً المنطمة الصناعٌة 
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الذي تم  (22)ابط ٌظهر صورة لمنزل المدنً )م.ق(كما نورد فٌما ٌلً ر / ملٌون ل.س 150وبضاعته تمدر ب /
 .االستٌالء علٌه من لبل مسلحٌن من فصابل الجٌش الوطنً السوري 

 

 

 دراسات لمعهد وحولوه العٌن رأس فً كردٌة عابلة منزل على) الحمزة لواء) /22/  الفرلة من أفراد استولى كذلن 
 22 فً رسمٌا   تدشٌنه وتم اإلنسانٌة واإلؼاثة والحرٌات اإلنسان حموق هٌبة تدعى تركٌة مدنٌة منظمة تدٌره لرآنٌة

 . التركٌة ) أورفا( شانلً والً لبل من 2020 حزٌران

 

 

ممتلكات المدنٌٌن خاصة المنطمة المسلحة بعملٌات السلب والنهب  منذ األٌام األولى لعملٌة نبع السالم بدأت الفصابل -
محل  200الصناعٌة لمدٌنة رأس العٌن والتً سٌطر علٌها فرلة السلطان مراد تلن المنطمة تحتوي ما ٌزٌد عن 

وورشة صناعٌة وبدأ الفصٌل بنهب كافة محتوٌاتها من عدة عمل وسٌارات وجرارات زراعٌة ومولدات ومضخات 
صٌانة ولد تم نمل تلن المسرولات لبٌعها خارج المدٌنة لتجار أتران  مازوت( ولطع –مٌاه ومحرولات )بنزٌن 

العٌن كمولع  رأسوتجار محلٌٌن, وفما  لشهود عٌان من داخل مدٌنة رأس العٌن تم استخدام الثانوٌة الصناعٌة فً 
مجاورة من لبل لتجمٌع وتخزٌن المعادن والخردوات التً ٌتم نهبها واستخراجها من المنازل فً المدٌنة والمرى ال

مولع لصهر المعادن التً ٌتم تجمٌعها من أجل بٌعها إلى تجار محلٌٌن لسلطان مراد كما حولوا الثانوٌة إلى فرلة ا
وأتران ونمل بعضها إلى داخل تل أبٌض , كذلن ٌمتلن فرلة السلطان مراد مركز آخر لتجمٌع الخردة ٌمع على 

ة ولود حمدو وصالة أفراح األمٌن باإلضافة إلى تحوٌل عدة طرٌك الحسكة داخل مدٌنة رأس العٌن بٌن محط
محالت تجارٌة تم االستٌالء علٌها من لبل تاجر حلبً بالمرب من دوار الحسكة إلى مخازن لتجمٌع الخردوات التً 

 ٌشترٌها من فرلة السلطان مراد وٌنملها إلى تل أبٌض لبٌعها .
 
 

علٌها  لكنهم لم  أجل شراء بضاعتهم من المسلحٌن الذٌن استولوا حاول عدد من السكان العودة إلى المدٌنة من -
ادة سوى جزء من تلن البضاعة التً تم نهب معظمها وذلن بعد وساطات مع مسلحٌن من فرلة ٌتمكنوا من استع

بمدٌنة رأس العٌن كان ٌعمل فً السلطان مراد والحمزة والمعتصم ولد ذكر مواطن ٌمتلن محال  فً حً الصناعة 
ارة الجرارات الزراعٌة بعد إعالن ولؾ إطالق النار عاد إلى المدٌنة لتفمد مستودعاته فً الصناعة بعد وساطة تج

$ ممابل استعادة جزء من بضاعته التً تم نهب معظمها ولم  5000مع أحد مسلحً فرلة المعتصم ولد دفع مبلػ 
 .ٌعد بعدها للمدٌنة 

 
 

كذلن ذكر شاهد عٌان آخر لٌام فصٌل مسلح بنمل معدات كهربابٌة ومحوالت كهربابٌة الستخراج النحاس منها من  -
 كم .  14والتً تبعد عن بلدة مبروكة حوالً   M4محطة تحوٌل كهرباء مبروكة الوالعة على الطرٌك الدولً 

 
عملٌات نهب واسعة من لبل فرلة الحمزة وفك شاهد عٌان من داخل مدٌنة رأس العٌن تعرضت شبكة الكهرباء لو -

وفرلة السلطان مراد حٌث تم نهب أسالن وكابالت ومحوالت كهربابٌة ومضخات مٌاه ومحوالت كهرباء كبٌرة 
ولد تمت عملٌات السرلة تلن جمٌعها  محول كهرباء من مدٌنة رأس العٌن والمرى المجاورة لها 50حٌث تم نهب 

من داخل المدٌنة أن  آخر ؾ والذي لم ٌتخذ أي خطوة لمنعها كما ذكر شاهد عٌانبتواجد الجٌش التركً بشكل مكث
وبتنسٌك مباشر  (شانلً)كل عملٌات السلب وبٌع المسرولات وخاصة الخردوات والحدٌد لد حدثت بعلم والً أورفا 

 .  وفرلة المعتصم منه وبٌن التجار األتران وفرلة السلطان مراد وفرلة الحمزة
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    https://www.facebook.com/113224333436634/posts/779878653437862/

(22) 
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https://www.facebook.com/113224333436634/posts/779878653437862/
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 جمو خربة (لرى فً للمدنٌٌن منزل /80/ على باالستٌالء له التابعة المسلحة والفصابل التركً الجٌش لٌام توثٌك تم كما -
  . مكانها تركٌة عسكرٌة لاعدة وبناء الداوودٌة لرٌة فً منازل /8/ جرؾ تم كذلن ) والداوودٌة

 
 

 تم لرٌة 15 تبلػ العٌن رأس فً اإلٌزٌدٌة المرى عدد ألن االنتهاكات هذه من األكبر الحجم إلى اإلٌزٌدون تعرض -
 زراعٌة آلٌات من اإلٌزٌدٌٌن ممتلكات جمٌع نهب و سلب تم حٌث العسـكرٌة السـالم نبع حملة بعد كامل بشكل إفراؼها

 توثٌك تم ولد ,المسلحة الفصابل لبل من محاصٌلهم جنً وتم الزراعٌة أراضٌهم على االستٌالء و أثاث و ماشٌة و
 . المنطمة هذه فً إلٌزٌدٌٌن منزل 65 على االستٌالء

 
 

 ضرورة أي هنان تكن لم أنه علما   علٌها واالستٌالء الممتلكات تدمٌر فً متمثلة حرب جرٌمة السابك االنتهان وٌمثل -
 بموجب بالحماٌة مشمولة الممتلكات وهذه تعسفً وبشكل واسع نطاق على تم والذي واالستٌالء التدمٌر تبرر عسكرٌة
كذلن وفك  1949/ من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة لعام 33خاصة بحسب المادة / 1949 لعام األربعة جنٌؾ اتفالٌات

 وكل 1907( من بنود الالبحة المتعلمة بموانٌن وأعراؾ الحرب البرٌة من اتفالٌة الهاي لعام 47 – 28المادتٌن )
 لها احتاللهم بعد مةالمنط أمن عن مسإولٌن ٌعتبرون الذٌن األتران المسإولٌن لبل من مباشرة وبمشاركة بعلم حدث هذا
 . اإلنسانً الدولً والمانون المسلحة النزاعات لانون وفك

 
 

 والتنمٌب للضرر تعرضها من جدٌة مخاوؾ وثمة أبٌض وتل العٌن رأس منطمة فً أثري مولع/ 122/ عن ٌزٌد ما ثمة -
 للتلؾ اآلثار تعرض ٌعجل مما فٌها عسكرٌة لواعد بناء تم أثرٌٌن مولعٌن ثمة أنه علما   عفرٌن فً حدث ما ؼرار على

باإلضافة إلى تعرض تل حلؾ إلى عملٌات  دٌةوداو وتل دهلٌز تل وهما بموة متاحا   أمرا   والسرلة السري والتنمٌب

 . تنمٌب وتخرٌب وتعتبر تلن جرٌمة حرب متمثلة باالعتداء على أعٌان محمٌة

 
 

 المباشر االستهداؾ بسبب مدرسة 27 تضرر و الحدودي الشرٌط طول على الحملة بداٌة فً مدارس 810 إؼالق تم -22
 جرٌمة ٌعتبر المذكور االنتهان أن علما   نهابً بشكل مدرسة 482 إؼالق تم حٌث التعلم من طالب الؾ 86000 حرمان و

 مناطك فً معلم 4168 العمل عن المتولفٌن المعلمٌن عدد بلػ و كما المحمٌة المدنٌة األعٌان على بالهجوم متمثلة حرب
 التعلٌم فرصة من محرومٌن للنزوح اضطروا الذٌن الطالب هإالء من اآلالؾ ٌزال وال أبٌض وتل و العٌن رأس

 فمد أبٌض وتل العٌن رأس مناطك فً بمً من أما إلٌها لجؤوا التً المخٌمات و اإلٌواء مراكز داخل خاصة المناسب
 الدٌانة تدرٌس على التعلٌم التصار إلى باإلضافة المدارس داخل التركً والمنهاج التركٌة باللؽة التعلٌم علٌهم فرض

 وتل العٌن رأس فً العسكرٌة الشرطة وعناصر أتران جنود مشاهدة تم ولد األماكن من كثٌر فً اإلسالمٌة والشرٌعة
 للخطر حٌاتهم ٌعرض مما عسكرٌة مدرعات استخدام عبر المدارس إلى أطفال ٌنملون وهم اإلعالم وسابل وعبر أبٌض

  . للخطر األطفال حٌاة تعرض عسكرٌة تدرٌبات تعتبر والتً األلؽام فن على األطفال تدرٌب إلى باإلضافة

 
 
 

 هإالء من العدٌد نمل تم ولد التركٌة الدولة سٌطرة تحت الوالعة المناطك فً أطفال تجنٌد حاالت توثٌك تم كذلن -21
 داخل لألطفال عسكرٌة تدرٌبات تمدٌم تسجٌل إلى باإلضافة عدة حمولٌة مصادر وفك وأذربٌجان لٌبٌا فً للمتال األطفال
 أعمال ضمن وتجنٌدهم األطفال باستخدام متمثلة حرب جرٌمة تلن وتعتبر سٌطرتهم تحت تمع التً المناطك فً المدارس
 . عسكرٌة

 
 

 المزار أضرحة وتخرٌب المعتصم لفرلة عسكري ممر إلى العٌن رأس فً  الشهداء مزار تحوٌل تم  2020 آب خالل -22
 . العودة حال فً مشابه بمصٌر مباشر وتهدٌد لألهالً إهانة إلى إشارة ذلن فً

 



 

 
29 

 

األشورٌة فً  تم استهداؾ ممبرة األرمن الوالعة بالمرب من لرٌة تل كٌفجً 2021تشرٌن األول  7كذلن بتارٌخ  -
رٌؾ مدٌنة تل تمر وتعرضت للتدمٌر فً أجزاء كبٌرة لها بسبب لصؾ الجٌش التركً وفصابل الجٌش الوطنً 

ولد طال المصؾ الممبرة مما تسبب بتدمٌر أجزاء كبٌرة منها وذلن فً سلسلة هجمات نفذتها  السوري لرٌؾ تل تمر
ح معظم تل جمعة( والتً نز –تل كٌفجً ؼربً تل تمر  – على المرى األشورٌة الوالعة فً رٌؾ تل تمر )تل شنان

 سكانها منها للمرى المجاورة .
 
 
 

    
 
 
 

 ,سنوات 9 عمرها طفلة كحالة التركٌة المشافً فً والجرحى المعتملٌن لبعض بشرٌة بؤعضاء اتجار حاالت تسجٌل تم -23
 تم للعالج التركٌة للمشافً نملها بعد وتوفٌت الفصابل بٌن االشتباكات أثناء الطفلة أصٌبت حٌث العٌن رأس مدٌنة من

 من االشتباكات فً أصٌب آخر طفل جثة استالم تم 2020 أٌلول 1 بتارٌخ و , المشفى فً وفاتها بعد أعضابها سرلة
  .نشر الحدث على عدة موالع للتواصل االجتماعً أعضابه سرلة تم لد و التركٌة المشافً

 
 

 بثمافتهم ٌتعلك شًء كل محو و التهجٌر وهً عفرٌن فً المتبعة السٌاسة نفس إلى المناطك هذه فً األللٌات تعرضت -24
 و الشواهد تدمٌر خالل من المباشر االستهداؾ إلى اإلٌزٌدٌة و األرمنٌة و األشورٌة األللٌات تعرضت ولد دٌانتهم و

 . من هذا التمرٌر (  22والفمرة  19) تم ذكره ذلن فً الفمرة  الدٌنٌة األماكن

 

 
 

 علون مٌاه محطة بتولٌؾ وذلن الحسكة محافظة فً نسمة 1.000.000 من أكثر عن المٌاه بمطع التركٌة الدولة لامت -25
 تعانً التً الحسكة لمحافظة الشرب لمٌاه الربٌسً المصدر تعتبر حٌث العٌن رأس مدٌنة بمرب والوالعة العمل عن

 لطع وبالتالً العمل عن المحطة تولٌؾ إلى التركً الجانب عمد بحٌث ببرا   34 من المإلفة المٌاه وشح الجفاؾ من أساسا  
 covid 19 جابحة انتشار من الحسكة منطمة بها تمر التً الظروؾ ظل فً خاصة   المدنٌٌن ضد كسالح واستخدامه المٌاه

 إنسانٌة بؤزمة تسببت مما متفاوتة فترات فً مرة 19 من أكثر المٌاه لطع الى عمدت ولد المرتفعة الحرارة ودرجات
 مع للكهرباء الذاتٌة اإلدارة لطع منها المطع أسباب حول واهٌة حجج تمدٌم مع , اآلبار لهذه البدٌل توفر عدم ظل فً خانمة
 المٌاه مدٌرٌة أطلمت بالمٌاه األهالً لمد بدٌلة اسعافٌة وكحلول اآلبار لهذه مؽذٌة خاصة كهربابٌة مولدات ٌوجد العلم
 نهر مٌاه راراستج بٌنها من الحسكة مدٌنة إلى المٌاه رارالستج مشارٌع عدة 2221 عام بداٌة الذاتٌة لإلدارة التابعة العامة
 من سورٌا مخصصات بتخفٌض لامت التً التركٌة الدولة لبل من أٌضا   لطعه تم والذي الزور دٌر رٌؾ من الفرات
 بشكل النهر مٌاه منسوب انخفاض إلى أدى مما الثانٌة فً 2م 222 من ألل إلى الثانٌة فً 2م 522 ب تمدر والتً المٌاه
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 وبالتالً السدود فً المٌاه منسوب انخفاض بسبب الخدمة عن الكهرباء وتولٌد المٌاه محطات من العدٌد وخروج كبٌر
 تسمم حاالت وانتشار للمدنٌٌن كبٌرة إنسانٌة بكارثة تسبب مما به المرتبطة الخدمات وانمطاع المتبمٌة النهر مٌاه تلوث

 على جدٌدة مادٌة أعباء فرض إلى باإلضافة بٌنهم 19 كوفٌد مرض تفشً خطر زاد كما األطفال لدى خاصة وجفاؾ
 مما آمنة وؼٌر نظٌفة ؼٌر مهامعظ صهارٌج من المٌاه شراء بفرض صعبة مادٌة أوضاع من ٌعانون الذٌن المدنٌٌن
 . للخطر كافة والمابً الؽذابً األمن وٌعرض للخطر حٌاتهم ٌعرض

 
 

 /15/ عن ٌمل ال ما أنه العٌن رأس من مهجرة امرأة ذكرت كذلن , لتل حالتً بٌنها لنساء اؼتصاب حاالت 5 توثٌك -26
 حدث بم اإلجهار من ٌخشٌن وأنهن السوري الوطنً الجٌش فصابل ٌد على الجنسً والعنؾ لالؼتصاب تعرضن فتاة

 الدولٌة التحمٌك لجنة أكدت كذلن المجتمع بها سٌمابلهن التً والعار العٌب ونظرة انتمام لعملٌات التعرض من خوفا   معهن
 تل عوابل من كبٌر عدد أن التمرٌر من /61/ الفمرة فً 2020 أٌلول 14 بتارٌخ الصادر تمرٌرها فً بسورٌا المعنٌة
 اؼتصاب ألعمال نسابهم تعرض من خوفا   السـالم نبع عملٌة أثناء عنها نزوحهم بعد منازلهم إلى العودة رفضوا أبٌض
 الجنسً للعنؾ تعرضت امرأة /30/ عن ٌمل ال ما وثموا حٌث السوري الوطنً الجٌش فصابل ٌرتكبها جنسً وعنؾ
 تلن مرتكبً ومعظم المسلحة الفصابل عناصر لبل من المنطمة فً المنازل مداهمة أثناء 2020  شباط شهر خالل

 . محاكمة أي دون تولٌفهم من أٌام أو ساعات بعد عنهم اإلفراج ٌتم الجرابم

 

 

 الكردٌة وخاصة المرأة حٌاة جعلت أبٌض وتل العٌن رأس مناطك فً المرأة بحك والجرابم العنؾ حاالت ازدٌاد -27
 ٌلزمن وأصبحن السوري الوطنً الجٌش وفصابل ألوٌة عناصر من ترهٌب أعمال ٌواجهن وهن   بالمخاطر محفوفة
 الوصم بسبب منؽلك أصبح الذي والمجتمعً الفردي المستوى على بهن نفسٌة أضرار مما ألحك الخوؾ لشدة منازلهن
 الخاضعة المناطك فً العمل فً المرأة دور تراجع إلى أدى الذي األمر اإلناث بشرؾ المتعلمة الثمافٌة والمعاٌٌر بالعار

 والطبٌة والعسكرٌة السٌاسٌة المطاعات فً خاصة وظابؾ شؽلت لد ذلن لبل المرأة كانت حٌث التركً لالحتالل
 المناطك فً بمٌت التً المرأة اضطرتو كبٌر بشكل الدور ذلن تراجع االحتالل عملٌة بعد لكن المدنً والنشاط والتعلٌمٌة
 ؼٌر وهن الحواجز على خاصة   والمضاٌمات لالنتهاكات تعرضها من خوفا   الرأس حجاب وارتداء العمل لترن المذكورة
 للتعرض تجنبا   المتشدد اإلسالمً باللباس االلتزام مع الذكور األلرباء أحد من مرافك دون المنزل مؽادرة على لادرات
 أنها العٌن رأس مدٌنة فً شباط شهر خالل منزلها لتفمد  عادت التً النساء أحدى ذكرت , الجنسً والعنؾ للتحرش
 فً الجنسً واالعتداء للتولٌؾ بالتعرض تهدٌدها وتم الحواجز على للتحرش تتعرض ال كً الحجاب الرتداء اضطرت

 . المسلحة الفصابل لبل من بمنزلها والمطالبة عودتها حال
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  :منبج نطمة: م ثالثا   -

 الفرات درع عملٌة فً التركً الجٌش لبل من احتاللها تم والتً الباب منطمة مع التماس على تمع التً منبج منطمة فً -28
 التابع (23)العسكري منبج مجلس وبٌن بٌنها اشتباكات ولوع إلى ٌإدي مما ألخرى فترة من بالمذابؾ المنطمة استهداؾ ٌتم

 ٌتم حٌث , الساجور خط طول على المذابؾ إطالق مصادر على ٌرد  الذي سورٌا وشرق شمال فً الذاتٌة لإلدارة
 – طوٌل تل ( لرى فً واشتبان لصؾ حالة /136/ ولع 2020 عام فخالل المنطمة تلن فً الوالعة المرى استهداؾ
 – بوزكٌٌج – الجاموسٌة – العسلٌة – الدندنٌة – الفارات – جلود أم – الدادات عون - الهوشرٌة – كبٌر التوخار – الجات
 – البوؼاز – كورهٌون – الحمرا جبلة -  الكاوكلً – الٌالنً – كبٌر حسن عرب – عدسة أم – الصٌادة وجبل الصٌادة

 فمدان تسجٌل تم حٌث مدنٌٌن ضحاٌا خاللها  سمط )عرب حسن – وٌران لرط – روثة أم – مخزوم جب – العوسجلً
 الهجمات تمت خاللها من التً المواعد , آخر مدنً /21/ جرح إلى باإلضافة وطفلة نساء /5/ بٌنهم لحٌاتهم مدنٌٌن /9/
 – صؽٌر مجرى لاعدة – الحلونجً لاعدة – الٌاشلً لاعدة – الدادت عون لاعدة – كبٌر التوخار لاعدة) لاعدة /18/ هً

 لاعدة – لراطة لاعدة – الحصان خربة لاعدة – الشعٌب لاعدة – ناصر الشٌخ لاعدة – صؽٌر حسن عرب لاعدة
 – الحمران لاعدة – الكرٌدٌة لاعدة – أوالشلً لاعدة – الدم جب لاعدة – علً تل لاعدة – السكرٌة لاعدة – الكربجلً

 للمدنٌٌن ملكٌتها عابدة سٌارات /9/ خاللها من وتضرر ورٌفها منبج فً لؽم 15 انفجار توثٌك تم كما) محسنلً لاعدة
 بشكل ٌتكرر المصؾ وأصبح االنتهاكات تلن عدد ازداد 2020 عام من األخٌر الشهر وفً بشرٌة أضرار ولوع دون
 السوري لالبتالؾ تابعة المنطمة فً نابمة خالٌا هم التفجٌرات بتلن ٌموم من أن بالذكر والجدٌر المنطمة على كبٌر

   .  به المرتبطة المسلحة والفصابل المعارض

 

 تفجٌرات ثالث ولع 2020 عام خالل ناسفة وعبوات مفخخة بآلٌات ألخرى فترة من المدٌنة استهداؾ إلى باإلضافة -

 . امرأتٌن بٌنهم آخرٌن /7/ إصابة إلى باإلضافة لحٌاتها امرأة خاللها فمدت

 النصؾ خالل الساجور خط طول على له التابعة المسلحة والفصابل التركً الجٌش فانتهاكات 2221 عام خالل أما -29

 : هً العام من األول

 

 شمال الهوشرٌة لمرٌة وصوال   منبج ؼربً شمال الصٌادة لرٌة من بدأ   الساجور خط طول على الوالعة المنطمة استهداؾ

 :  التالٌة المرى من كل استهداؾ تم حٌث الفرات ودرع التركً االحتالل لواعد لبل من منبج شرلً

 توخار لاعدة لبل من المدفعٌة لذابؾ من وعدد والثمٌلة المتوسطة باألسلحة مرات ٤ تم استهدافها كبٌر التوخار لرٌة 

 .صؽٌر

 لٌراطة لبل من الثمٌلة والمدفعٌة والمتوسطة الخفٌفة باألسلحة مرة ٦٦ تم استهدافها الهوشرٌة لرٌة . 

 لٌراطة لاعدة لبل من الهاون لذابؾ من وعدد والمدفعٌة والثمٌلة المتوسطة باألسلحة مرة ٦٥ تم استهدافها الجات لرٌة . 

 لٌراطة لاعدة لبل من والمدفعٌة الثمٌلة باألسلحة مرات ٤ تم استهدافها الدادات عون لرٌة . 

 الٌاشلً لاعدة لبل من الهاون ولذابؾ والثمٌلة المتوسطة باألسلحة مرات ٦ تم استهدافها جلود ام لرٌة . 

 الحمران لاعدةمن لبل  الهاون ولذابؾ والثمٌلة المتوسطة باألسلحة مرات ٣ تم استهدافها الدندنٌة لرٌة . 

 الٌاشلً لاعدة لبل من المدفعٌة بمذابؾ مرتٌن تم استهدافها العسلٌة لرٌة . 

 الحمران لاعدة لبل من المدفعٌة ولذابؾ والثمٌلة المتوسطة باألسلحة مرات ٣ تم استهدافها الجاموسٌة لرٌة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحرٌر بهدف 0/4/9106 بتارٌخ تأسٌسه تم سورٌا شرق شمال فً الوالعة منبج منطمة أبناء من عسكرٌة مجموعات من ٌتكون المجلس:  العسكري منبج مجلس (23)
 . داعش اإلسالمٌة الدولة عناصر من المدٌنة
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 الٌاشلً لاعدة لبل من مدفعٌة ولذابؾ ثمٌلة سلحةبؤ مرات ٤ تم استهدافها الصٌادة وجبل الصٌادة لرٌة . 

 الٌاشلً لاعدة لبل من هاون ولذابؾ وثمٌلة متوسطة اسلحة مرات ٥ تم استهدافها عدسة مأ لرٌة . 

 عرب لاعدة لبل من الهاون لذابؾ من وعدد والثمٌلة المتوسطة باألسلحة مرات ٥ تم استهدافها كبٌر حسن عرب لرٌة 

  . (24)سنوات 10تم إصابة طفل ٌدعى )م.ا( البالػ من العمر  28/8/2021خالل المصؾ بتارٌخ و صؽٌر حسن

 

 

 

 ناصر الشٌخ لاعدة لبل من والثمٌلة المتوسطة باألسلحة مرات ٣ تم استهدافها الٌالنً لرٌة . 

 الٌاشلً لاعدة لبل من المدفعٌة بمذابؾ مرتٌن تم استهدافها الزنؽل لرٌة . 

 

 من العدٌد حرم الذي األمر  عسكرٌة نماط فٌها ٌوجد ال زراعٌة أراضً هً استهدافها تم التً األماكن جمٌع أن علما   -32

 .   أراضٌهم داخل بسالم نملتوال العمل من الفالحٌن

 

 :  وهم إصابات خمس هً المصؾ نتٌجة المدنٌٌن بٌن اإلصابات عدد -31

 الهوشرٌة لرٌة من العمر من الثالثٌن فً رجل . 

 الجات لرٌة من امرأة . 

 جلود ام لرٌة من رجل . 

 الزنمل لرٌة من طفلٌن . 
 

االحتالل تم استهداؾ لرٌة الحمام الوالعة شمال شرق مدٌنة منبج بطابرة مسٌرة تابعة لجٌش  12/9/2021بتارٌخ  -

 / من هذا التمرٌر .11تم ذكرها فً الفمرة / التركً أدى إلى ضرر فً األراضً الزراعٌة والممتلكات

، يىرد حصيلة االنتهاكات التزكية ومزتزقتها،  صادر عن المزكز اإلعالمي لمجلس منبج العسكزيال تقزيزالبحسب  -

حيث ورد فيها تىثيق  جه الىحشي اإلرهابي التزكيسم الى، ويز ويىثق مسلسل الجزائم المتىاصلة منذ خمس سنىات

 / آخزين جزاء استهداف قزي منبج من قبل درع الفزات .30/ مدني وإصابة /00مقتل /
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

https://bit.ly/3Bj8zMq
(24 

https://bit.ly/3Bj8zMq
https://bit.ly/3Bj8zMq
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ا  -  :كوبانً نطمة: م رابعا

 

 الجٌش لبل من مستمرة النتهاكات البالد شرق شمال فً التركٌة الحدود مع التماس على الوالعة كوبانً منطمة تتعرض  -32
 تم حٌث أراضٌهم داخل العمل من المدنٌٌن بحرمان ٌتسبب مما هاون بمذابؾ ألخرى فترة من المنطمة ٌمصؾ الذي التركً
 األلؽام خطر إلى باإلضافة , آخران اثنان وجرح لحٌاته مدنً خاللها فمد 2020 عام خالل لصؾ حاالت /4/ توثٌك

 المنطمة فً تواجده أثناء داعش اإلسالمٌة الدولة تنظٌم عناصر بزراعتها لام والتً الزراعٌة األراضً داخل المزروعة
 عام خالل طفالن بٌنهم آخرون /4/ وأصٌب لحٌاتهما اثنٌن مدنٌٌن إثرها على فمد 2020 عام خالل ألؽام /3/ انفجر حٌث

( داعش) اإلسالمٌة الدولة تنظٌم عناصر أن علما   بجروح آخر وأصٌب لحٌاتهما مدنٌٌن بسببها فمد ألؽام/ 6/ انفجر 2221
 حرس الحدود التركً الذي كان ٌإمن لهم المرور عبر الحدودالتركٌة وبتسهٌل من  الحدود عبركانوا ٌدخلون المنطمة 

 
 

 المدنٌٌن منازل ٌستهدفونكانوا  حٌث) ونالدر (نوع مسٌرة بطابرات ألخرى فترة من المنطمة استهداؾ إلى باإلضافة -33
 التً باألماكن ألحمت مادٌة أضرار إلى باإلضافة مدنٌٌن ضحاٌا سموط االستهداؾ ذلن عن نتج ولد مدنٌة ومإسسات
 بتارٌخ مدنٌٌن ضحاٌا بولوع تتسبب كوبانً فً مسٌرة بطابرات لصؾ حالتً توثٌك تم 2020 عام خالل للمصؾ تعرضت

 ناشطات ثالث فمدان إلى أدى مما مسٌرة بطابرة حلنج لرٌة فً أوسً أمٌنة الناشطة منزل استهداؾ تم 23/6/2020
 هبون – بركل زهرة : هن المدنٌات الناشطات المستهدؾ بالمنزل كبٌرة مادٌة أضرار الحاق إلى باإلضافة لحٌاتهن مدنٌات
 . التمرٌر من/ 12/ الفمرة فً ذكرها تم أخرى حاالت إلى باإلضافة أوسً أمٌنة و مال

 

 

 أدى ما اإلنسان حموق ومفاهٌم لوانٌن على وتعدي انتهان أكبر ٌعد الذي  الفرات لنهر المابً للوارد بخفض تركٌا لامت كما -34
 النهرٌة والكابنات األسمان لعٌش سوى ٌكفى ال ةصؽٌر ماء ولاجد الى الفرات نهر مجرى من كبٌرة أجزاء تحول إلى

 النهر ألهمٌة نظرا   ذلن  تركٌا تعمدت ولد 2021 لعام ٌناٌر شهر منذ منسوبه فً حاد انخفاض الفرات نهر ٌشهدو الصؽٌرة
 متر 200 من ألل الى المابً الوارد خفض وإلى الفرات نهر على سورٌا فً السدود أكبر لتواجد والدولٌة االستراتٌجٌة

 عدة خالل من  آثارها ظهرت والتً الفرات نهر مٌاه وتلوث  والزراعٌة الحٌوانٌة الثروة تهدٌد على تعمل حٌث مكعب
باإلضافة إلى  المٌاه تلوث نتٌجة تسمم حالة 1400 ٌمارب ما هنانظهر  حٌث الصحٌة والمراكز المشافً من طبٌة تمارٌر

 وشرق شمال فً ربٌسٌة نماط عدة تؽذي كانت والتً العمل عن السد عنفات تولؾ نتٌجة الكهرباء تمنٌن ساعات خفض
 . سورٌا
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ا  -  التهجٌر المسري ::  خامسا
 

 داخل و المحٌطة المرى و المدن فً توزعوا أبٌض وتل العٌن رأس فً مدنً (162,000) من أكثر حنز 2219 عام خالل -35

 نازح (13,500) ٌحوي كان الذي عٌسى عٌن مخٌم هما مباشر بشكل مخٌمٌن استهداؾ تم كما ,اٌواء مراكز و مخٌمات

 إفراؼهما تم بحٌث نازح (4750) ٌحوي كان الذي مبروكة مخٌم و األجانب داعش اإلسالمٌة الدولة تنظٌم عناصر وعوابل

 فروا الذٌن و)داعش(اإلسالمٌة الدولة تنظٌم عوابل من كبٌر عدد ٌؤوي كان عٌسى عٌن مخٌم أن علما المصؾ بسبب بالكامل

 و التركٌة الدولة لامت كما ,السوري الوطنً الجٌش باسم المعروفة المسلحة الفصابل سٌطرة تحت تمع التً المناطك باتجاه

 رأس مدٌنة فً إسكانها و ادلب من عابلة 90 جلب تم بحٌث واسع نطاق على دٌموؼرافً تؽٌٌر بإجراء المسلحة الفصابل

 عام فً و , العٌن رأس فً أٌضا   إسكانهم و العرالٌٌن المماتلٌن من عرالً 400 من أكثر جلب تم و 2019 العام فً العٌن

 المناطك فً الكردٌة المرى فً إسكانهم و الؽوطة نازحً و ادلب من عربٌة عابلة 1400 من أكثر جلب توثٌك تم  2020

 ألماكن العرالٌة العوابل تسجٌل ضرورة فٌه أكد كتابا   العٌن رأس فً المدنً بالمجلس ٌسمى ما أصدر ولد المذكورة

 لبل المنطمة فً ٌكن لم أنه علما   سكنهم أماكن تؽٌٌر حال فً تبلٌؽهم وضرورة إلامة بطالات لمنحهم المنطمة فً تواجدهم

 المسلحة العناصر كافة استٌالء عن ناهٌن السـالم نبع عملٌة بدء مع المنطمة من نزحتا ولد فمط عابلتٌن سوى االجتٌاح

 تسجٌل تم ولد ولعوابلهم لهم مساكن واتخاذها أبٌض وتل العٌن رأس فً للمدنٌٌن منازل على السوري الوطنً للجٌش التابعة

 المصؾ من فروا الذٌن المدنٌٌن أولبن وكل لمدنٌٌنا وممتلكات منازل على الفصابل المسلحة ستٌالءال آالؾ الشكاوي

لذا  عابالتهم أمن و وحٌاتهم حرٌتهم على فوااوخ والتهدٌد واالعتمال للخطؾ تعرضهم بسبب أو المنطمة على العنٌؾ

 عام خالل عددها بلػ إٌواء مراكز وداخل والمرى المدن بٌن وانتشروا اموأرٌافه والرلة الحسكة منطمة إلى المنطمة ؼادروا

 – العٌن رأس) مخٌم وهً الستٌعابهم وتهٌبتها إنشاإها تم مخٌمات داخلإلى  لجوبهم إلى باإلضافة مركزا  / 77/ 2221

 النصؾ نهاٌة حتى تلمى لم التً المخٌمات تلن داخل للؽاٌة صعبة حٌاة ٌعٌشون وهم( أبٌض تل – نوروز – وكانً واش

 الصعوبة فً ؼاٌة وصحٌة معٌشٌة ظروؾ وسط الالجبٌن مفوضٌة من رسمً اعتراؾ أو دعم أي 2221 عام من األول

 وتل العٌن رأس مدن من المرٌبتٌن والمرى المدن فً انتشروا والذٌن المخٌمات خارج العابالت آالؾ وجود عن ناهٌن

 الحصار مع خاصة الحٌاة متطلبات تؤمٌن وصعوبة االنتظار مدة طول مع ولكن لمناطمهم لرٌبة عودة أمل على أبٌض

 تجتاح التً الجفاؾ حالة مع خاصة والمابً الؽذابً األمن فمدان عن ناهٌن الخانمة المادٌة واألزمة المنطمة على المفروض

 التركٌة الدولة لبل من الفرات نهر مٌاه ولطع الحسكة منطمة فً إنسان ملٌون من أكثر عن علون محطة مٌاه ولطع المنطمة

 وهم لدرتهم خارج أصبحت التً المنازل جاراتأ ارتفاع مع مؤوى ودون مزرٌة حالة ٌعٌشون النازحٌن هإالء أصبح فمد

 نفسٌا   ضؽطا   فرض الذي األمر استٌعابهم على لادرة ؼٌر المتوفرة المخٌمات لكن تؤوٌهم مخٌمات إلى لجوءإلى ال بحاجة

 ومع 19 كوفٌد جابحة انتشار مع خاصة خطر فً والمادي االجتماعًو النفسً واستمرارهم أمنهم وجعل علٌهم كبٌرا  

 جدٌد من والتهدٌد األمان فمدان بخطر والشعور المسلحة والفصابل تركٌا لبل من للمنطمة جدٌد باجتٌاح التهدٌد استمرار

 المذكورة المخٌمات داخل النازحٌن أوضاع نعرض ٌلً وفٌما منهم األطفال خاصة حمٌمٌة كارثة النازحٌن هإالء حٌاة جعل

 .  الٌومٌة حٌاتهم فً ٌلمونها التً والصعوبات
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ا  -  : سورٌا وشرق شمال فً المخٌمات:  سادسـا
 

 : وكانً واش مخٌم -1
 

 2219 عام من الثانً تشرٌن شهر منذ إنشاإه تم الحسكة مدٌنة ؼرب كم 13 التوٌنة بلدة فً وكانً واش مخٌم ٌمع -
 بها لامت والتً 9/12/2219 بتارٌخ السالم بنبع المعروفة العسكرٌة العملٌة رافمت التً النزوح موجة بعد وذلن
 المعارض السوري لالبتالؾ التابعة السوري الوطنً الجٌش مسمى تحت المعروفة المسلحة والفصابل التركٌة الدولة
 إلى كم 32 وعرض كم 122 بطول( سبً كري) أبٌض وتل( كانً سري) العٌن رأس مناطك خاللها احتلت والتً
 مراكز إلى للنزوح واضطروا مناطمهم من المدنٌٌن من اآلالؾ عشرات بنزوح تسبب مما السورٌة األراضً داخل
 الستٌعاب المخٌم هذا إنشاء تم ولد  وأرٌافها المدن تلن داخل النتشار باإلضافة بهم المحٌطة والمرى المدن فً إٌواء

 سورٌا شرق شمال فً الذاتٌة اإلدارة من ممدمة ذاتٌة وبجهود للؽاٌة صعبة إنسانٌة ظروؾ فً الحرب تلن من الفارٌن
 إلى الالجبٌن مفوضٌة أو اإلؼاثٌة الدولٌة المنظمات من رسمً دعم أي دون محلٌة منظمات من الممدم الدعم وبعض
 وفصابل التركً الجٌش لبل من أرٌافها و عٌسى وعٌن زركان,  تمر تل مناطك على المصؾ استمرار بسبب المخٌم
 فتح إعادة إلى االضطرار وتم االستٌعاب على المخٌم لدرة فاق الذي األمر النزوح حركة زاد السوري الوطنً الجٌش
 إٌواء مركز/ 42/ تسجٌل تم حٌث وأرٌافها تمر وتل الحسكة مدٌنة فً مدارس عن عبارة هً والتً اإلٌواء مراكز
 المجتمع فً والموجودة النازحة  العابالت آالؾ وجود عن ناهٌن,  فرد/ 7432/ تتضمن عابلة/ 1529/ ٌضم

 مصدر توفر عدم مع المعٌشٌة األوضاع فً سوء من ٌعانون االلتصادٌة األزمة تفالم ومع المخٌمات خارج المضٌؾ
 االمكانٌات لمحدودٌة استٌعابهم على المنشؤة المخٌمات لدرة وعدم المنازل إٌجارات فً الكبٌر االرتفاع مع لهم عٌش
 أوضاعهم سوء من زادت فابمة وإنسانٌة التصادٌة أزمة ٌعٌشون جعلهم المخٌمات بتلن رسمً اعتراؾ توفر عدم ومع

 واش مخٌم مجلس إدارة علً جمٌل الدٌن عالء أكده ما وهذه ممتلكاتهم على واالستٌالء النزوح بسبب أصال   المتؤزمة
 ما أي فرد/ 14.714/ ٌمارب ما ٌحوي فهو النازحٌن من المزٌد استمبال على لادر ؼٌر المخٌم أن أكد حٌث وكانً
 مكون فٌز وكل  A-B-C فٌزات من مكون والمخٌم طفل/ 7492/ بٌنهم واألطفال النساء من جلهم عابلة/ 2378/ ٌعادل
 خٌمة وكل تمرٌبا   عابلة/ 22/ كومٌن كل وداخل كومٌنات خمس إلى أربع من ممسم لطاع وكل لطاعات خمس من

 ٌعٌشون واألفراد العوابل من كبٌر عدد ٌوجد إذ المتوفرة الخٌم عدد فً نمص من ٌعانون وهم أفراد 8 إلى 7 من تحوي
 . لهم مستملة خٌمة توفٌر على لادرٌن ؼٌر وهم أخرى عوابل مع
 
 

 ألنها السرٌع لالحتراق لابلة وهً والشتاء الصٌؾ فً خاصة الماسٌة المناخٌة الظروؾ من تمٌهم ال الخٌم وتلن -
 ولد االشتعال سرٌعة مادة وهً بالكاز تعمل التً المدافا استخدام أثناء الشتاء فصل فً خاصة الناٌلون من مصنوعة
 التام شبه االنمطاع ومع الصٌؾ فصل فً أما بلٌؽة بحروق مواطنٌن إصابة إلى أدى لخٌم حرق حاالت عدة ظهرت
 ٌعانً تبرٌد وسٌلة أي وجود وعدم الحرارة درجات ارتفاع ومع الٌوم فً واحدة ساعة سوى تتوفر ال لد التً للكهرباء

 ٌجلسون الخٌم خارج أولاتهم معظم ٌمضون وهم الخٌم داخل المرتفعة الحرارة تحمل على المدرة عدم من المواطنون
 درجة ارتفاع نتٌجة لحٌاتهم األفراد من عدد فمدان إلى باإلضافة الرطوبة بعض على للحصول الظل فٌه ٌتوفر مكان فً

 فمدان إلى باإلضافة حٌاتها وفمدت الحرارة درجة ارتفاع بسبب للبٌة بنوبة أصٌبت امرأة حالة توثٌك تم ولد الحرارة
 . الخٌمة داخل الحرارة درجة ارتفاع بسبب لحٌاته رضٌع طفل

 
 ولد للشرب صالحة وؼٌر مالحة مٌاه وهً الصهارٌج طرٌك عن تؤتً المتوفرة فالمٌاه المٌاه فً نمص من المخٌم ٌعانً -

 بعد سوء   األمر ازداد ولد للشرب المٌاه تلن استخدام نتٌجة واسهال بطن وآالم وتسمم استفراغ كثٌرة حاالت ظهرت
 . خانمة مٌاه نمص أزمة من تعانً وباتت المنطمة فً نسمة ملٌون من أكثر تؽذي التً علون محطة لمٌاه تركٌا لطع
 
 

 المخٌم سكان من كبٌر عدد أن وهً المخٌم داخل منها ٌعانون أخرى مشكلة ثمة بؤنه علً الدٌن عالء اإلداري أكد كذلن -
 الدٌممراطٌة سورٌا ولوات التركً الجٌش بٌن التماس خطوط على أي الجبهة خط لرب الوالعة المرى من هم
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 لهم ٌتعرض أن دون لتفمدها ألخرى فترة من منازلهم بزٌارة ٌمومون وهم ألخرى فترة من للمصؾ مناطمهم وتتعرض
 وتل العٌن رأس مدن داخل منازلهم على االستٌالء تم لد نازحون وثمة محدودة االستٌعاب على المخٌم ولدرة أحد

 وهإالء لالنتهاكات تعرضهم أو عودتهم حال فً بالمتل تهدٌدهم بسبب نهابٌا   إلٌها العودة على لادرٌن ؼٌر وهم أبٌض
 لهم مكان توفر عدم لكن ؼٌرهم من المخٌم داخل بالبماء استحمالا   أكثر وهم المخٌم خارج مؤوى دون بموا لد األشخاص

 وعدم االلتصادٌة األوضاع تردي مع خاصة   المساعدة على بالحصول أحمٌتهم رؼم المخٌم دخول من حرمهم لد
 . العراء فً بالبماء مهدد منهم وكثٌر المتزاٌدة اإلٌجارات ودفع المعٌشة أعباء تحمل على لدرتهم

 
 

 األحمر الهالل ٌمدمه ما على والممتصرة المتوفرة الطبٌة الخدمات للة مع صعبة المخٌم داخل الصحٌة األوضاع -
 بتل مستوصؾ إلى تحوٌلها ٌتم متخصص عالج تتطلب التً والحاالت المتوفرة األدوٌة فً شدٌد نمص وسط الكردي
 . تمر
 
 

 واحدة تدرٌسٌة ساعة تمدم ؼرؾ ستة م مإلفة المخٌم داخل واحدة مدرسة على ٌمتصر المخٌم داخل التعلٌمً الوضع -
 ٌشكل التعلٌم من والحرمان مهدد ومستمبلهم المخٌم داخل جدا   كبٌر األطفال وعدد مجمعة صفوؾ فً الٌوم فً فمط

 . لهم بالنسبة أساسٌة مشكلة
 
 

 فمدان مع خاصة   الصعوبة فً ؼاٌة ومعٌشٌة صحٌة أوضاع من المرأة تعانً:  المخٌم داخل المرأة لوالع بالنسبة أما -
 تعانً الزالت فهً المنطمة اجتٌاح أثناء تلمتها التً النفسٌة الصدمة وبعد تعٌشه كانت الذي واالستمرار واألمان المسكن

 العشوابٌة الحٌاة حالة من الخوؾ خاصة المخٌمات داخل الوضع مع التؤللم على لادرة ؼٌر الزالت سٌبة نفسٌة آثار من
 والعنؾ للتحرش عرضة هن   واللواتً الماصرات الفتٌات خاصة وألطفالها لها خصوصٌة توفر وعدم المخٌمات داخل

 تزوٌجها عبر الفتاة تلن مسإولٌة من التخلص أو األمان من نوع لتوفٌر المبكر الزواج إلى ذوٌهن   ٌلجؤ لذا الجنسً
 دمحم أمٌنة ذكرت ولد,  معاناتها من تزٌد إضافٌة مشاكل ٌولد مما امرأة من أكثر من متزوج لشخص أو آخر لماصر
 من مصنوعة خٌم فً ٌعشن المخٌم داخل امرأة/ 12.222/ من أكثر ثمة أنه المخٌم داخل المرأة لجنة عضو وهً

 ٌعانٌن كذلن الممدمة الطبٌة والخدمات الصحٌة الحالة سوء من ٌعانٌن وهن الصعبة المناخٌة الظروؾ تمٌهم ال الناٌلون
 علٌها نشؤوا وعادات لمعتمدات وفما   امرأة من أكثر من للزواج دوما   ٌسعى الذي األسرة رب لبل من علٌهن التسلط من
 المرأة لجنة وتحاول وحٌاتهم لعوابلهم صعوبات من األمر به ٌتسبب ما أو ٌعٌشونها التً الظروؾ أبدا   ٌراعون وال

 فً وٌساعد كثٌرة التجاوزات لكن للمرأة العنؾ من الحماٌة توفٌر ومحاولة والنضج التوعٌة عبر المشاكل تلن معالجة
 لمساعدة نفسٌة وتوعوٌة مهنٌة تدرٌبٌة دورات تمدم التً المرأة ولفة منها نذكر نسوٌة منظمات تلن التوعٌة حمالت
 .والتصادٌا   نفسٌا   وتمكٌنها المرأة
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 : العٌن رأس مخٌم -2
 المصؾ بعد نزحوا والذٌن أبٌض وتل العٌن رأس مدٌنة من نازحٌن ٌحوي وهو 8/9/2222 بتارٌخ المخٌم هذا تؤسـس -

 بتارٌخ السالم نبع عملٌة فً السوري الوطنً بالجٌش المسماة المسلحة الفصابل مع بالتعاون للمدٌنتٌن التركً
 مستمرا   بمً النزوح فإن عٌسى وعٌن وزركان تمر تل ألرٌاؾ الفصابل لتلن المتكررة للهجمات ونتٌجة 9/12/2219
 النازحون اضطر فمد علٌها االستٌالء تم التً لمنازلهم العودة من المذكورة المدن سكان إمكانٌة عدم ومع المرى تلن فً

 كانً سري مخٌم إنشاء إلى الذاتٌة اإلدارة اضطر مما الوافدٌن استٌعاب على لادرة تعد لم التً المخٌمات إلى للجوء
 فرد/ 11322/ تتضمن عابلة/ 2162/ داوي شٌخموس باسم والمعروؾ المخٌم إدارة وبحسب حالٌا   ٌحوي والذي
 . خٌمة/ 2642/ المخٌم داخل الخٌم وعدد

 
 

 خٌمة وكل المخٌم إلنشاء األرض من دونم/ 185/ لدمت التً الذاتٌة اإلدارة من بجهود منظم بشكل إنشاإه تم المخٌم -
 جدا   للٌلة الصهارٌج عبر تصل التً المٌاه وكمٌة الكهرباء إلى ٌفتمر لكنه االسمنت من مصنوع صؽٌر بمطبخ مرفمة
 المرتفعة الحرارة ونتٌجة وإسهال تسمم بحاالت تسبب ولد للشرب صالحة ؼٌر مٌاه وهً العابلة احتٌاجات تكفً وال

 العوابل بعض سنة/ 12/ بعمر واآلخر أشهر تسعة بعمر رضٌع أحدهما حٌاتهما طفلٌن فمد تبرٌد وسٌلة أي توفر وعدم
 من محرومون وهم المولدة توفٌر على لادرٌن ؼٌر المخٌم سكان ؼالبٌة لكن خاصة كهرباء مولدات لنفسها أمنت

 . الكهرباء
 

 المخٌم أن العٌن رأس مخٌم لمجلس إداري وهو الخضر نبٌل ذكر المخٌم داخل والخدمً الصحً للوضع بالنسبة أما -
 الصحٌة الخدمة فإن األمراض انتشار ومع الصحً المطاع فً خاصة   األساسٌة والحاجات الخدمات من للكثٌر ٌفتمر

 ٌمتصر التعلٌم بؤن ذكر كذلن,  المخٌم داخل الكردي األحمر الهالل ٌمدمها التً االسعافٌة الخدمات بعض على تمتصر
 كبٌر عدد ٌعانً الذٌن لألطفال الترفٌهٌة النشاطات وبعض الٌوم فً واحدة ساعة لمدة التعلٌم تمدم واحدة مدرسة على
 نفسً لدعم بحاجة وهم المدٌنة فً شهدوه الذي المفاجا المصؾ نتٌجة صدمة من وعانوا الحرب رهاب من منهم

 . العنٌفة واأللعاب العنؾ إلى مٌال منهم كبٌر وعدد مستمر
 

 نزوح من والخوؾ واالستمرار األمان فمدان نتٌجة المخٌم داخل كبٌر نفسً ضؽط من تعانً فهً المرأة لوضع بالنسبة -
 خٌمة على الحصول شروط من ألنه خٌمة دون بمٌن أزواجهن أو أهلهن فمدن اللواتً النساء من كبٌر عدد جدٌد متكرر

 أذى لها تسبب مشاكل فً للولوع ٌدفعها مما مستملة خٌمة على الحصول ٌمكنها ال بمفردها وهً عابلة لها تكون أن
 للعنؾ وحتى للضؽط وتتعرض متزوج شخص من للزواج تضطر أو خٌمهم ضمن أخرى عوابل مع تعٌش كؤن أكبر

 . الجسدي
 الكبٌر العدد لكن الحاالت تلن مثل إلٌماؾ التوعٌة حمالت رؼم المخٌم داخل كبٌر بشكل تتكرر الماصر زواج حاالت -

 . صعبة األمور هذه متابعة ٌجعل المخٌم داخل لألفراد
 . ممتلكاتهم وإعادة االحتالل حالة وإنهاء منازلهم إلى العودة المخٌم لسكان األساسً المطلب -
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 : نـــوروز مخٌم -5
 

 لضاء من فروا الذٌن اإلٌزٌدٌٌن الستمبال 2214 عام المخٌم وتؤسس( دٌرٌن) المالكٌة مدٌنة فً نوروز مخٌم ٌمع -
 والشام العراق من اإلسالمٌة الدولة تنظٌم عناصر لبل من المنطمة اجتٌاح أثناء العراق شمال فً( شنكال) سنجار

 مدٌنة من نازحٌن 2218 عام المخٌم استمبل كذلن للمدنٌٌن المباشر استهدافهم بسبب فروا ولد داعش بـ والمعروؾ
 المخٌم داخل متواجدٌن كانوا الذٌن عفرٌن وأهالً مناطمهم إلى اإلٌزٌدٌٌن كافة إعادة تم 1/6/2219 وبتارٌخ عفرٌن
 . المخٌم خارج إلى أٌضا   نملهم تم عابلة/ 221/ عددهم والبالػ

 
 
 

 حالٌا   ٌحوي وهو المخٌم داخل أبٌض وتل العٌن رأس منطمة من النازحة العوابل استمبال تم 24/12/2219 تارٌخ منذ -
 ٌمارب ما استٌعاب على لادر والمخٌم ٌومٌا   ٌزداد للمخٌم الوافدٌن وعدد فرد/ 1481/ ٌضمون وهم عابلة/ 296/
 خاصة   الصحٌة الناحٌة من للدعم بحاجة المخٌم أن ذكر والذي المخٌم عاللات مدٌر أكده ما بحسب وذلن عابلة/ 922/

 من طفل/ 258/ بٌنهم طفل/ 873/ فعددهم األطفال أما امرأة/ 258/ المخٌم داخل عددهم بلػ والذٌن والنساء األطفال
 عمر من طفل/ 275/ و سنوات 12 عمر حتى سنوات 6 عمر من طفل/ 242/ و سنوات خمس عمر حتى ٌوم عمر
ازداد عدد النازحٌن بسبب المصؾ المستمر ففً مخٌم نوروز وحده  2021أما فً عام ,  سنة 17 حتى سنة 11

وٌعانون من أوضاع مؤساوٌة لعدم توفر االحتٌاجات الٌومٌة والطبابة جدٌدة / عابلة 900حٌث تم وفود ما ٌمارب /
افها وعٌن إلى مراكز إٌواء فً الحسكة وأرٌ اناهٌن عن النازحٌن الذٌن لجؤو وسبل العٌش حتى أنهم ال ٌمتلكون خٌم 

 .عٌسى وأرٌافها ومخٌمً واش وكانً و سري كانٌه
 
 
 

 . حالة/ 58/ المخٌم داخل عددهم فٌبلػ الخاصة االحتٌاجات لذوي بالنسبة أما -
 

 والتدفبة التبرٌد وسابل كتمدٌم المستلزمات تمدٌم تؤخر من شكوى ثمة فكان المخٌم داخل الممدمة بالخدمات ٌتعلك فٌما -
 المثال سبٌل وعلى وإصابات أمراض ظهور إلى ٌإدي مما بولتها تتم ال الحشرٌة المبٌدات رش حتى أو متؤخرة بؤولات
 ٌفرض مما الشتاء نهاٌة فً التدفبة ووسابل الشتاء ثٌاب تمدٌم أو الصٌؾ نهاٌة فً التبرٌد ووسابل الصٌفٌة الثٌاب تمدٌم

 . المخٌم داخل المواطنٌن حٌاة على صعوبة
 
 
 

 من كبٌر عدد أن المخٌم مجلس فً إدارٌة وهً جمو أحمد هدٌة أكدت فمد:  المخٌم داخل المرأة لوضع بالنسبة أما -
 سبٌل على الزراعٌة الموسمٌة األعمال فً المخٌم خارج للعمل وٌضطررن أطفالهن إعالة على لادرات ؼٌر النساء
 نذكر حوامل وهن للعمل ٌضطررن النساء وبعض للعمل معهن أطفالهن اصطحاب على منهن البعض وٌضطر المثال
 . الزراعٌة األراضً فً العمل أثناء طفلها وضعت حامل امرأة حالة
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 باإلضافة التدفبة أو التبرٌد مستلزمات توفر عدم مع الشتاء فً والبرد الصٌؾ فً المرتفعة الحرارة من ٌعانٌن النساء -
 فمدن النساء من كبٌر عدد الوالدة حدٌثً واألطفال المرضعات النساء لدى خاصة   المنتشرة التؽذٌة سوء حاالت إلى

 نفسٌا   ضؽطا   ٌفرض مما التركٌة األراضً داخل إلى نملهم وتم العٌن رأس فً معتملون هم أو الحرب فً أزواجهن
 وهو أحمد الشٌخ خضر ذكر كذلن,  عوابلهن إعانة على لدرتهن وعدم أزواجهن مصٌر معرفتهن لعدم علٌهم كبٌرا  
 لبل من الممدمة المساعدات فً النمص مع المخٌم داخل الحٌاة صعوبة من ٌعانون أنهم المخٌم مجلس فً إداري

 المنظمات من دعم توفر حال فً الكهرباء من حاجتهم لهم تمدم أن ٌمكن المخٌم لدى مولدة ثمة أنه وذكر المنظمات
 . المولدة أعطال وتصلٌحات للولود

 
 
 
 
 

جبر والبعض أؼطٌة وال كافٌة خٌم وال مراوح ٌوجد ال حٌث مؤساوي الوضع أن المخٌم فً النازحات أحد ذ كرت ولد -  م 
 الذٌن المدنٌٌن عوابل كذلن,  المخٌم فً موجودة ؼٌر لعالجات طبٌب أو باللباس واستبدالها الؽذابٌة السلة بٌع على
 لتؤمٌن المخٌم خارج ٌعمل والجمٌع  لهم ذنب ال مسجلٌن ؼٌر والٌتامى المعالٌن و أبدا   لهم رعاٌة ال حٌاتهم فمدوا

 بسبب دلابك خمسة من أكثر الخٌمة فً الجلوس ٌستطعن وال توفٌرها ٌتم ال الضرورٌة المستلزمات ألن المعٌشة
 نازحة,  احتٌاجاتهم بتؤمٌن سٌمومون فكٌؾ العمل ٌستطٌعون ال بالسن كبار وهنان المؽرب حتى المرتفعة الحرارة
 تعرض المنزل لٌتفمد زوجها عاد وحٌن العٌن رأس مدٌنة على المصؾ من هربت أنها ذكرت العٌن رأس من أخرى
 كوبانً مدٌنة باتجاه العٌن رأس مدٌنة من أوالدهم إخراج محاولة أثناء حٌاتهما شمٌمٌها فمد كذلن الطٌران بمصؾ للمتل
 ولد عادت حال فً بالمتل تهدٌدها بسبب العٌن رأس إلى العودة من وتخشى معٌل دون المخٌم فً تعٌش حالٌا   وهً
 آمنة ؼٌر والعودة المدٌنة فً لالؼتصاب تعرضن النساء من كبٌر عدد أن العٌن رأس فً جاراتها إحدى لها أكدت
 عنها معلومات أي توجد وال وفمدت خطفها وتم العٌن رأس فً منزلها لتفمد مدة لبل امرأة ذهبت حٌث للنساء خاصة  
 جمٌع ٌعرفون باتوا حرب ألعاب إلى تحولت ألعابهم الحرب بعد ما صدمة من ٌعانون األطفال كذلن,  اللحظة حتى
 سوء بسبب الحرارة وارتفاع اإلسهال أمراض من ٌعانون وهم ٌختبإون لوٌا   صوتا   سمعوا وكلما األسلحة أنواع

 .  والتبرٌد التدفبة وسابل توفر وعدم الجوٌة األحوال
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 : والرلة الطبمة منطمة فً مخٌماتال -6

 

 : المحمودلً مخٌم -

 2219 حزٌران شهر فً افتتاحه تم المحمودلً لرٌة من بالمرب الجزٌرة خط طرٌك على الطبمة مدٌنة شمال ٌمع -

 عملٌة بعد أبٌض وتل العٌن رأس مناطك من النازحٌن كذلن الركبان مخٌم ومن العشوابً الطوٌحنٌة مخٌم من وافدٌن

 .  الالجبٌن مفوضٌة تدٌره منظم مخٌم وهو عٌسى عٌن مخٌم ونازحً المنطمة فً التركٌا السالم نبع

 

 : المحمودلً مخٌم إحصابٌة -

 .رجال والبالً طفل  5145 األطفال وعدد امرأة 1797 عددهن ٌبلػ النساء أما  8478 األفراد عدد عابلة1767 -

 

 : األبٌــض تل مخٌم -
 1/11/2219 بتارٌخ إنشاإه تم الرلة برٌؾ السـمن تل بلدة لرب الرلة مدٌنة شمال كم 42 األبٌض تل مخٌم ٌمع -

 عابلة /843/ المخٌم داخل العابالت مجموع فإن أبٌض تل مخٌم إلدارة المشتركة الرباسة علً شٌخ دمحم ألوال وبحسب

 وبحسب /2339/ اإلناث /1914/ الذكور نسمة4253  المخٌم داخل الموجودٌن النازحٌن عدد إحصابٌات وبحسب

 . /2602/األطفال من  عاما   عشر سبعة الى شهر من أعمارهم تتراوح التً الفبة فإن العمرٌة الفبات تمسٌم

 

  واإلناث الذكور من /1651/ ٌمارب ما عام الستٌن إلى عاما   عشرة سبعة من أعمارهم تتراوح التً الفبة أما -

 

 صحة للجنة تابعة ثابتة منها واحدة طبٌتٌن نمطتٌن المخٌم داخل ٌوجد : للنازحٌن أبٌض تل مخٌم فً الصحً الوضع -

 سٌارة وتوجد األدوٌة فً حاد نمص النمطتٌن كلتا فً توجد بحٌثIRC  لمنظمة تابعة متنملة واألخرى عٌسى عٌن

 نمطة وجود المفروض من كان لذا الصحً للوضع بالنسبة المخٌم احتٌاجات ٌؽطً وبل كافً ؼٌر وهذا واحدة إسعاؾ

 حاالت توجد حٌث COVID19 كورونا جابحة ظل فً وخاصة الطبٌة المستلزمات كافة وتوفر المخٌم داخل ثالثة طبٌة

 شرق شمال فً العاملة اإلنسانٌة المنظمات لبل من للنازحٌن والطبً المادي الدعم ؼٌاب نتٌجة المخٌم فً التؽذٌة سوء

 تعد لم والتً الؽذابٌة المواد من المخٌم داخل للعابالت المخصصة الشهرٌة الؽذابٌة الحصص على وااللتصار سورٌا

  . الرمك ٌسد ٌكاد ما تكفً

 

 خط ٌوجد حٌث الخدمً الوضع فً الصعوبات بعض المخٌم إدارة تواجه بحٌث : المخٌم فً الخدمً للوضع بالنسبة أما -

 ٌتسبب مما المٌاه فٌه تتجمع وادي فً ٌصب الؽربٌة الجهة من المخٌم خارج ٌصب الجارفة السٌول أجل من صرؾ

 شبكة وجود الى باإلضافة المخٌم داخل للنازحٌن خطٌرة جرثومٌة بؤمراض  تتسبب أن الممكن من كرٌهة بروابح

 الحمولٌة المنظمات تناشد بدورها التً المخٌم إدارة أمام وعمبة النازحٌن على كبٌر خطر تشكل والتً أرضٌة كهرباء

 بشكل مجهزة ؼٌر فنٌة حفر وجود الى باإلضافة الكافً الدعم وتوفٌر المشاكل هذه لحل الذاتٌة واإلدارة واإلنسانٌة

 . اآلن حد الى المنظمات لبل من وتجهٌزها بنابها ٌتم لم صحٌح

 

 االلفة تسود حٌث مشاكل حدوث دون المخٌم ابناء بٌن سلمً مشترن تعاٌش هنان المخٌم داخل االجتماعً للوضع بالنسبة

 44 المخٌم داخل ٌوجد حٌث واحدة منطمة أبناء من كونهم األساسٌة األركان من ٌعتبر الذي واألمان والهدوء والمحبة

 . المخٌم داخل األهالً لخدمة والعمل المهام بتماسم ٌمومون مشتركة رباسة كومٌن
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ا سابع -  : 9190 – 9191 – 9109 أعوام خالل النتهاكات إحصائٌات:  ـا
 
 

  2019السالم نبع
 

 طفل 64 بٌنهم /429/ السالم نبع ضحاٌا

 /293/ جرح /136/ لتل

 ذكور إناث ذكور إناث

 مٌدانً إعدام /3/ بٌنهم حالة   14
 إعدام حالت /4/ بٌنهم   122

 مٌدانً
74 217 
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  سورٌا شرق شمال فً السورٌة األراضً على وفصائل الجٌش الوطنً السوري التركٌة التً ارتكبتها الدولة النتهاكات

 

  1202عام خالل
 
 

 على اعتداء حالت
 لبل من المدنٌٌن
 /47/ التركً الجٌش

 استهداف
 المدنٌٌن

 الحدود على
/8/ 

/ 062/ التفجٌرات عدد
-كانٌه سري-أبٌض تل)

 عٌن-منبج-كوبانً
 )عٌسى

 المصف عدد
 تل-منبج)/56/
-عٌسى عٌن-أبٌض

 )عرٌمة لرٌة-تمر تل

 الفصائل بٌن اشتباكات عدد
-منبج-أبٌض تل( /8/  أنفسهم
 )عٌسى عٌن-تمر تل-العٌن رأس

 مسٌرة طائرات عدد
/20/ 

 جرح لتل جرح لتل جرح لتل جرح لتل جرح لتل جرح لتل

 منهم 35
 نساء 5

12 4 2 
 بٌنهم 35
 نساء 4

133 

11 
 بٌنهم
6 
 نساء

 بٌنهم 45
 امرأتٌن

 طفالت 3و
 12 8 أنثى واحدة و   6 3

 
 

 

 الصحفٌٌن بحك انتهان واعتمال اختطاف

 الممتلكات على استٌالء منازل تدمٌر ذكر أنثى

8 99 9 27 

 
 

 

 

 

  سورٌا شرق شمال فً السورٌة األراضً على وفصائل الجٌش الوطنً السوري التركٌة التً ارتكبتها الدولة النتهاكات
 

  2021عام خالل

 
 

 ومختطفٌن معتملٌن
/029/ 

 استهداف
من  المدنٌٌن

لبل الجٌش 
 التركً
/10/ 

/ 9/ التفجٌرات عدد
 سري-أبٌض تل)

 )عٌسى عٌن-كانٌه

 المصف عدد
-أبٌض تل-منبج)/197/
-تمر تل-عٌسى عٌن

 )زركان-دٌرٌن

 شتباكاتال التفجٌرات وضحاٌا 
 تل( /35/  أنفسهم الفصائل بٌن

 تل-العٌن رأس-منبج-أبٌض
 )عٌسى عٌن-تمر

 مسٌرة طائرات
/10/ 

اعتداءات على 
 الحدود

 جرح لتل جرح لتل جرح لتل جرح لتل جرح لتل لتل اختطاف اعتمال

005 
  8بٌنهم 
 نساء

92 
 8بٌنهم 
 نساء

بٌنهم  10
 امرأة واحدة

 أطفال 4و 

بٌنهم   8

4  
 أطفال

36  
بٌنهم 
امرأة و 

 فتٌات 4

22  

 0  بٌنهم
 9نساء و
 أطفال

 بٌنهم 48 
عنارص  0

من 
الحكومة 
 السورية 

 نساء  15
 10و 

 أطفال

30 5 
6 

بينهم 
ن   امرأتي 

5 
بينهم  6

 طفل

00 
بينهم 
 طفل
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ا : ثامن -  : التوصٌاتا

 االحتالل إنهاء بعد المنطمة على لإلشراؾ دولٌة سالم حفظ بموات والمطالبة للمنطمة التركً االحتالل إنهاء على العمل -1

 .  الدولً والمانون المتحدة األمم ومماصد مبادئ وفك

 

 ضمان التركٌة السلطات على لسٌطرتها الخاضعة المناطك فً العاملة المحلٌة للفصابل وداعمة احتالل لوة بصفتها -2

 نمل وولؾ إلٌه اإلساءة أو معاملته إساءة أو تعسفٌا   شخص أي باحتجاز إمرتهم تحت هم ومن مسإولٌها لٌام عدم

 المحتجزٌن جمٌع إعادة على والعمل تركٌا فً ومحاكمتهم واحتجازهم المحتلة المنطمة من السورٌٌن المواطنٌن

 . الفور على سورٌا فً المحتلة األراضً إلى تركٌا إلى نملهم تم الذٌن السورٌٌن

 

 – مالٌة فدٌة ممابل خطؾ – دٌمؽرافً تؽٌٌر – تهجٌر)  المزعومة االنتهاكات فً بالتحمٌك ملزمة التركٌة السلطات -3

 للمادة الجنابٌة المسإولٌة تحمٌل ٌمكن المناسب بالشكل عنها المسإولٌن معالبة وضمان(  الخ.........  تعسفً احتجاز

 أو لمنعها إجراء أي ٌتخذوا لم ولكنهم مرإوسهم ارتكبها التً بالجرابم ٌعلموا أن لهم ٌنبؽً كان أو ٌعملون الذٌن

 . معالبتها

 

 حموق مجلس لبل من المكلفة بسورٌة المعنٌة المستملة الخاصة الدولٌة التحمٌك لجنة – دولٌة بعثة إرسال على العمل -4

 تل – العٌن رأس) تركٌا تحتلها التً المناطك إلى الصلة ذات والهٌبات المنظمات وكذلن المتحدة لألمم التابع اإلنسان

 . المناسب بالشكل المسإولٌن معالبة وضمان بها التمارٌر ورفع االنتهاكات هذه فً للتحمٌك السرعة وجه وعلى( أبٌض

 

 عودتهم دون تحول التً العوابك كافة وإزالة والفارٌن والنازحٌن لسرا   المهجرٌن لألهالً اآلمنة العودة على العمل -5

 . أمالكهم وعلى علٌهم االعتداء عدم وضمان دولٌة بضمانة وذلن

 

 الفصابل أو التركٌة السجون داخل سواء سراحهم وإطالق المخطوفٌن مصٌر عن الكشؾ أجل من السرٌع العمل -6

 . معها المتعاونة

 الؽٌر والمدنٌٌن المدنٌة األعٌان استهداؾ وعدم اآلمنة ولراهم مدنهم فً األهالً لصؾ عن التولؾ على العمل -7

 . الحربٌة األعمال فً مشاركٌن
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