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نتاااا  المرتاةة من لة  الجٌ  التراً وفاال  الجٌ  الوننً تمرٌر منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة عن اال

 2222السوري فً منانك شما  وشرق سورٌا ةعد عملٌة نةع السالم وخال  عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنسان فً الجزٌرة بتوثٌك االنتهاكات  خالل الفترة المشهودة باالستعراض استمرت منظمة حموق

الجسٌمة لحموق اإلنسان األساسٌة والمانون اإلنسانً الدولً التً ترتكبها الدولة التركٌة وفصائل الجٌش 

 9/10/2019الوطنً السوري فً مناطك شمال وشرق سورٌا ومنطمة نبع السالم المحتلة منذ تارٌخ 

مستمرة بمذائؾ الهاون والمدفعٌة والصوارٌخ والطائرات بما ٌشمل الهجمات ال 9/10/2022ولؽاٌة 

الحربٌة والمسٌرة والتً تتسبب بسموط العدٌد من الضحاٌا المدنٌٌن والعسكرٌٌن وكذلن االعتمال التعسفً 

أثناء االحتجاز والتً تصل لحد الوفاة وذلن كإجراء ممنهج إلرؼام سكان  المعاملة  والتعذٌب وسوء

إلى مخٌمات فً ظروؾ مزرٌة وسط ؼٌاب شبه كامل ألي مساعدات أممٌة ممكنة المنطمة على النزوح 

وإرؼام العشرات من العائالت فً مخٌمات داخل تركٌا للعودة إلى سورٌا وإعادة توطٌنهم فً مناطك نبع 

السالم وؼصن الزٌتون وهً مناطك ؼٌر آمنة وبسبب األعمال العدائٌة واالشتباكات المستمرة بٌن 

مصادر  فمد العدٌد من المدنٌٌن أرواحهم ناهٌن عن استهداؾ حٌث ٌش الوطنً السوريفصائل الج

 الموارد المائٌة ولطعها عن مناطك اإلدارة الذاتٌة .و الكهرباء

 / ص 132 :الرلم 
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 الجاة المعدة للتمرٌر :  -

  :  الجزٌرة فً اإلنسان حموق منظمة -

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

 المنظمة والموانٌن االجتماعً العمد مع ٌتوافك بما للمنظمة الداخلً والنظام اإلدارة ومجلس العامة الهٌئة لمرارات وفما  

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

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

 . صدرت جهة أي وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك

 

 الادف من التمرٌر : -

ت على بدء عملٌة نبع السالم التً لامت بها الدولة التركٌة و فصائل الجٌش الوطنً السوري مع مرور ثالث سنوا -

التابعة لها فً منطمة )رأس العٌن و تل أبٌض ( و مع دخول النزاع السوري عامه الثانً عشر ال زال السورٌون فً 

انً حٌث تتعرض حٌاتهم و حرٌتهم للتهدٌد المناطك المحتلة ٌتعرضون النتهاكات حموق اإلنسان و المانون الدولً اإلنس

المستمر و الزال التهدٌد باجتٌاح المزٌد من األراضً السورٌة عبر عملٌات عسكرٌة ٌهدد بها الجٌش التركً مستمرة 

و ٌضع أمن المنطمة و استمرارها فً خطر مستمر ناهٌن عن عملٌات و محاوالت إجبار الالجئٌن السورٌٌن داخل 

على العودة إلى المناطك المحتلة على الرؼم من النزاع المستمر و االنتهاكات المستمرة فً المناطك  األراضً التركٌة

المذكورة و التً تمرها األمم المتحدة عبر تمارٌر تصدرها لجان التحمٌك الخاصة بتوثٌك االنتهاكات فً سورٌا و التابعة 

والتً  ات حموق اإلنسان المحلٌة فً مناطك شمال شرق سورٌالألمم المتحدة ، و كذلن عشرات التمارٌر الحمولٌة لمنظم

 ترصد االنتهاكات المذكورة .

 

و فً هذا التمرٌر سٌتم تسلٌط الضوء على االنتهاكات التً ارتكبتها الموات التركٌة و فصائل المعارضة السورٌة التابعة  -

بٌض ( و تشمل االنتهاكات ضد األطفال و )رأس العٌن( و كري سبً )تل أ فً منطمة نبع السالم و سري كانٌى لها

االعتمال و اإلخفاء المسري و إعادة الالجئٌن و ترحٌلهم و مصادرة األراضً و الممتلكات و اإلتجار باآلثار و 

استهداؾ المدنٌٌن فً مناطك شمال شرق سورٌا خاصة فً خطوط الجبهة و على كامل الشرٌط الحدودي مع الدولة 

 هداؾ المدنٌٌن عبر الطائرات المسٌرة فً كامل المناطك و المدن المذكورة .التركٌة ناهٌن عن است

 

 و ماادر المعلوما  :  المناجٌة -

 

فً هذا التمرٌر تعرض المنظمة نتائج التوثٌمات التً توصلت إلٌها بناء على التحمٌمات التً أجرٌت للتؤكد من األحداث  -

إضافة إلى إحصائٌة عن مجموع االنتهاكات المرتكبة  30/9/2022ولؽاٌة  1/1/2022واالنتهاكات الحاصلة من تارٌخ 

ولد تم االعتماد على العشرات من الممابالت المباشرة مع  30/9/2022ولؽاٌة  9/10/2019بعد عملٌة نبع السالم منذ 

و ذوٌهم أو من الضحاٌا وزٌارة موالع الحدث والوثائك والتمارٌر والصور ومماطع الفٌدٌو التً تم جمعها من الضحاٌا أ

موالع الحدث وكذلن من منظمات حمولٌة ومإسسات إدارٌة ومدنٌة وعسكرٌة ووسائل إعالمٌة رسمٌة ونشطاء 

 ولٌٌن وتمارٌر األمم المتحدة .حم

 

بدخول مناطك نبع السالم للمٌام بالتحمٌمات والتؤكد من ولد كان عدم السماح للمنظمة أو ألي جهة مستملة حمولٌة  -

صلة بنحو مستمل ٌشكل عرللة وتحٍد كبٌر أمام التؤكد من االنتهاكات وجمع األدلة الكافٌة لذلن بمً االعتماد األحداث الحا

 على شهادة الناجً هً األساس فً توثٌك االنتهاكات الحاصلة .
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 الفهرس : ٌتؤلؾ التمرٌر من : -

 أولا 

 

 انمقدمة

 

4 

 ثاوياا 

 
 ضحاٌا مخلفا  الحرب - سٌر األعما  العدالـٌة

 
4 – 12 

 ثانثاا 

 
 االنتاااا  ةحك المدنٌٌن على نو  الحدود السورٌة التراٌة من لة  الحرس الحدودي التراً 

 
13 

 رابعاا 

 
االستاداف المةاشر للمدنٌٌن واإلدارٌٌن والعسارٌٌن ةالنالرا  المسٌرة التراٌة فً منانك 

 شما  وشرق سورٌا
 

15 

 خامساا 

 
  عناار فاال  الجٌ  الوننً السوري داخ  المنانك االستاداف المةاشر للمدنٌٌن من لة

 المحتلة وعلى خنون التماس
 

19 

ا   سادسا

 
 االشتةااا  ةٌن الفاال  المسلحة داخ  األراضً المحتلةوالتفجٌرا  

 
21 

 سابعاا 

 
الاجما  العشوالٌة المةاشرة التً تشناا الموا  التراٌة وفاال  الجٌ  الوننً السوري 

 على الةنى التحتٌة والمدنٌة
 

22 

 ثامىاا 

 
 واالختناف االحتجاز التعسفً
 

28 

ا   تاســعا

 
 االستٌالء على الممتلاا 

 
32 

 عاشـراا 

 
 استاداف األعٌان المدنٌة

 
32 

 عشر إحدي

 
 التغٌٌر الدٌمغرافً

 
34 

 اثىا عشر

 
 تمٌٌد الحرٌا  األساسٌة

 
35 

 ثالث عشر

 
 أوضاع الماجرٌن لسرأ داخ  المخٌما 

 
36 

 أربع عشر

 

 6/12/2222االٌــا  االنتاااا  المرتاةة منذ ةدء عملٌة نةع السالم ولغاٌة إح
 

38 

 خمس عشر

 
 التواٌا 

 
42 
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 أوالً : ممدمة : -

 

/ عاما  على الحرب الدائرة ال تزال دولة ؼٌر آمنة تفتمد إلى االستمرار األمنً و السٌاسً 11إن سورٌا و رؼم مرور / -

لتعرض لالعتمال التعسفً و اإلخفاء المسري و التعذٌب و المتل أثناء الهجمات و و ال زال السورٌون ٌواجهون خطر ا

ٌتم التعامل مع أي شخص ٌتعامل مع جهة مؽاٌرة للموة التً تحكم على األرض فً الجؽرافٌة و مصادرة أمالكهم أو 

التً تواجههم فً رحلة تدمٌرها مما دفع عشرات اآلالؾ من المدنٌٌن للهجرة التً ال تزال مستمرة رؼم المخاطر 

خاصة فً المناطك المحتلة الوالعة تحت ، الهجرة و التً لد تإدي إلى فمدان الشخص لحٌاته لبل الوصول إلى وجهته 

 –الباب  –ناطك التً تحتلها فً )عفرٌن لمالسٌطرة التركٌة و فصائل الجٌش الوطنً السوري المدعوم من تركٌا فً ا

لٌادة مشتركة بٌن الجٌش التركً  رتباط التنظٌمً و المالً و وجودو نظرا  لاللذا ض ( تل أبٌ –رأس العٌن  –جرابلس 

و فصائل الجٌش الوطنً السوري إنه ٌمع على الدولة التركٌة المسإولٌة عن االنتهاكات المرتكبة من لبل فصائل الجٌش 

و المانون الدولً اإلنسانً التً ٌرتكبها  الوطنً السوري كذلن ٌمع على عاتمها االلتزام لمنع انتهاكات حموق اإلنسان

 كذلنو ركة لواتهماوبمش عناصر الجٌش الوطنً السوري و بعلم و دراٌة من المسإولٌن األتران و بؤوامر مباشرة منهم

هإالء المرتكبٌن لهذه الجرائم و داعمٌهم حٌث تعمل تركٌا على دعم فصائل الجٌش الوطنً السوري بوصؾ مماضاة 

حتالل للمناطك السورٌة التً تمع تحت سٌطرتها ٌجب علٌها أن تلتزم باتفالٌة )جنٌؾ الرابعة ( و تحافظ على تركٌا لوة ا

نتهاكات المذكورة لد استمرت مرارا  و تكرارا  و خرلت تركٌا االأمن المدنٌٌن فتمنع أي انتهان ٌرتكب بحمهم لكن 

 التزاماتها بوصفها لوة احتالل بشكل متكرر و متعمد .

 

 

 

 سٌر األعما  العدالٌة :اً : ثانٌ -

 

الهجمات العشوائٌة والمباشرة التً تشنها الدولة التركٌة وفصائل المعارضة السورٌة المسلحة بحك المدنٌٌن فً المناطك  -

 . المحتلة بعملٌة نبع السالم وكافة المناطك الحدودٌة وخطوط التماس فً الجبهات

 

شمال وشرق سورٌا مناطك ا رصد االنتهاكات الحاصلة ، الزال السكان فً وهً الفترة التً تم فٌه 2022خالل عام  -

ٌعانون من انعدام األمن واالستمرار خاصة  فً المناطك المحتلة فً سري كانٌى ، كري سبً وعفرٌن وهً المناطك 

لتركٌة السورٌة فً التً تم احتاللها بعد عملٌتً ؼصن الزٌتون ونبع السالم ناهٌن عن انعدام األمن على طول الحدود ا

بٌن الجٌش التركً وفصائل المعارضة السورٌة  تلن الوالعة على خط الجبهة الفاصلالمرى والمدن الحدودٌة وكذلن 

المسلحة التابعة له والمعروفة بالجٌش الوطنً ولوات سورٌا الدٌممراطٌة ، فبالرؼم من لرار ولؾ إطالق النار الذي تم 

حٌث تصاعدت األعمال العدائٌة خاصة  منطمة تل تمر ، ال الزال مستمرا  فً عدة مناطك إال أن المت 2019إعالنه عام 

منبج وكوبانً واستهداؾ بالً المدن والمرى الحدودٌة بٌن الفترة واألخرى ومازال زركان ، عٌن عٌسى وأرٌافهم ، 

ٌا الدٌممراطٌة والتً ترد على المصؾ المتبادل مستمر بٌن الجٌش التركً وفصائل الجٌش الوطنً السوري ولوات سور

الهجمات التً تمع فً خط الجبهة بشكل شبه ٌومً والذي أودى بحٌاة العدٌد من العسكرٌٌن والمدنٌٌن بٌنهم نساء 

وأطفال ووسط تهدٌد مستمر بتوؼل تركً محتمل على مناطك شمال وشرق سورٌا نزح اآلالؾ من األهالً خوفا  من 

 مهم خاصة  النساء واألطفال .التعرض للمتل واالنتهاكات بح

 

بالمدفعٌة والمذائؾ والصوارٌخ فً المناطك المذكورة   2022 ولد بلػ عدد الهجمات بحسب ما لمنا بتوثٌمه خالل عام  -

 : 2022ومن بٌن الحوادث الموثمة خالل عام نتج عنها سموط عشرات الضحاٌا والمدنٌٌن  ( هجمة189)
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ٌوم الخمٌس تعرضت ناحٌة زركان شمال الحسكة لمصؾ عشوائً  31/12/2021ٌخ فً لٌلة رأس السنة المٌالدٌة بتار -

/ أشخاص لحٌاتهم بٌنهم طفل ، كما 3من لبل الجٌش التركً وفصائل الجٌش الوطنً السوري مما أدى إلى فمدان /

 / آخرون بجروح بلٌؽة بٌنهم طفلٌن .5أصٌب /

 

لمصؾ بمذائؾ المدفعٌة والهاون من لبل فصائل الجٌش تعرضت لرٌة كولٌا فً رٌؾ زركان ل 2/2/2022وبتارٌخ  -

 الوطنً السوري مما أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطٌرة .

 

تعرضت لرٌة تل شنان اآلشورٌة وأم الخٌر والدشٌشة فً رٌؾ تل تمر للمصؾ مما أدى إلى  27/2/2022بتارٌخ  -

 إصابة امرأة وهً من أهالً لرٌة أم الخٌر .

 

ام الجٌش التركً وفصائل الجٌش الوطنً بمصؾ لرٌة األسدٌة برٌؾ زركان بمذائؾ المدفعٌة ل 6/4/2022بتارٌخ  -

/ أطفال أربعة منهم 4والصوارٌخ تسببت بؤضرار مادٌة كبٌرة بممتلكات المدنٌٌن وسمط خمس ضحاٌا جرحى بٌنهم /

 من عائلة واحدة أب وثالثة أطفال .

 

 ؾ مما أدى إلى إصابة طفلة بشظاٌا فً جسدها .تعرض رٌؾ بلدة زركان للمص 18/4/2022بتارٌخ  -

 

تعرضت لرٌة خانً برٌؾ تل أبٌض الؽربً للمصؾ المدفعً والصاروخً المكثؾ على المرٌة  24/4/2022بتارٌخ  -

 مما أدى لفمدان مواطن لحٌاته وإصابة آخر .

 

ة ؼرب ناحٌة تل تمر بسبب أصٌب ثالث مزارعٌن أثناء عملهم فً حصاد الممح فً لرٌة تل جمع 22/5/2022بتارٌخ  -

 التً أطلمتها فصائل الجٌش الوطنً السوري .والمذائؾ التً سمطت على الحمل الذي كانوا ٌعملون فٌه 

 

نتٌجة لصؾ الجٌش التركً وفصائل الجٌش الوطنً السوري على ناحٌة زركان ورٌفها الشمالً  2/6/2022بتارٌخ  -

 / أشخاص بٌنهم طفل وامرأة واثنان منهم من عائلة واحدة .6/ لرى مما أدى إلى إصابة /8حٌث تم استهداؾ /
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لذٌفة مدفعٌة  100منذ ساعات الصباح الباكر تم لصؾ لرى تل تمر ورٌفها الشمالً بؤكثر من  24/7/2022بتارٌخ  -

أطفال / 4/ بٌنهم /7عدد الضحاٌا المدنٌٌن الجرحى /ضحاٌا مدنٌٌن وعسكرٌٌن حٌث بلػ وصوارٌخ مما أدى إلى سموط 

/ 3/ مدنٌٌن لحٌاتهم بٌنهم امرأتٌن وجرح /5واحدة وفمدان / / منهم من عائلة3لة واحدة وجرح /ثالثة منهم من عائ

عسكرٌٌن هم من لوات حرس الخابور اآلشوري فً لرٌة أم الكٌؾ وفمدان عسكرٌٌن لحٌاتهم من لوات الجٌش الوطنً 

 السوري فً لرٌة األسدٌة .

 

/ نساء نتٌجة المصؾ 4/ مدنٌٌن بجروح بٌنهم طفل و /9لرٌة أم الخٌر بناحٌة تل تمر أصٌب /فً  30/7/2022بتارٌخ  -

 الذي طال المرٌة من فصائل الجٌش الوطنً السوري .

 

 



 

  7صفحة | 
 

/ 9نتٌجة لصؾ الموات التركٌة على مدٌنة لامشلو وعامودا ورٌفها فً لرٌة تل زٌوان أصٌب / 9/8/2022بتارٌخ  -

 مرأتان ./ أطفال وا4أشخاص بٌنهم /

 

 

 

       

 

 رٌؾ تل تمر .ن لحٌاتهما نتٌجة المصؾ على لرى فمد مدنٌا 12/8/2022بتارٌخ  -

 

 إصابة طفل نتٌجة المصؾ التركً لناحٌة زركان باألسلحة الثمٌلة . 16/8/2022بتارٌخ  -

 

ركان التابعة لمماطعة لصؾ االحتالل التركً لرٌتً األسدٌة والمشٌرفة بالرٌؾ الؽربً لناحٌة ز 27/9/2022بتارٌخ  -

 / آخرٌن جمٌعهم أطفال .5فمدان شخصان لحٌاتهما أحدهما امرأة وإصابة /أسفر المصؾ عن الحسكة 



 

  8صفحة | 
 

 

 
 

تعرضت لرٌة البوبً فً الرٌؾ الشمال والحً الؽربً من ناحٌة زركان للمصؾ بالمدفعٌة الثمٌلة  3/10/2022بتارٌخ  -

 ولذائؾ الهاون .

 

 

منازل المدنٌٌن ومركز لوى األمن الداخلً فً بلدة زركان مساء ٌوم الثالثاء للمصؾ تعرضت  4/10/2022بتارٌخ  -

 بالمدافع من لبل الدولة التركٌة والفصائل التابعة لها .

 

 

 لامت الدولة التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً باستهداؾ لرٌة لبور المراجنة فً ناحٌة تل تمر . 3/10/2022بتارٌخ  -

 

فت الدولة التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري لرٌة لبن ؼرب ناحٌة تل تمر أسفر لص 3/10/2022بتارٌخ  -

 / مدنٌٌن .4المصؾ عن إصابة /

 

استهداؾ الدولة التركٌة والفصائل التابعة لها لرٌتً األسدٌة ومشٌرفة فً الرٌؾ الؽربً لناحٌة  4/10/2022بتارٌخ  -

 زركان بالمدافع الثمٌلة .

 

 

زركان لٌشمل المصؾ لرى فً ت الدول التركٌة والفصائل التابعة لها لصفه على ناحٌة سع  و 5/10/2022بتارٌخ  -

لرى األسدٌة ودادا عبدال فً الرٌؾ الشمالً لناحٌة زركان وتل ورد وخربة شعٌر  الرٌفٌن الشمالً والجنوبً وهً

 ونوٌحات الوالعة فً الرٌؾ الجنوبً تتعرض لمصؾ عنٌؾ .

 

 



 

  9صفحة | 
 

 مبنى بلدٌة الشعب فً ناحٌة زركان للمصؾ من لبل الدولة التركٌة والفصائل التابعة لها . تعرض 5/10/2022بتارٌخ  -

 

 

الجٌش الوطنً استهداؾ أما فً رٌؾ مدٌنة كوبانً فً لرٌة خان شرلً مدٌنة كوبانً نتٌجة  14/1/2022بتارٌخ  -

 بمذائؾ الهاون على المرٌة فمد رجل حٌاته .

 

العنٌؾ للجٌش التركً وفصائل الجٌش الوطنً السوري باألسلحة الثمٌلة على  أدى المصؾ 10/1/2022بتارٌخ  أما -

لرٌة الخالدٌة والطرٌك الدولً ؼرب ناحٌة عٌن عٌسى ومركز مدٌنة كوبانً مما أدى إلى فمدان مواطن لحٌاته وإصابة 

 / منهم من عائلة واحدة .6/ آخرٌن /12/

 

الجٌش السوري بمصؾ الطرٌك الدولً ومخٌم عٌن عٌسى ولرٌة لامت الموات التركٌة وفصائل  15/1/2022بتارٌخ  -

 لثمٌلة بالتزامن مع تحلٌك الطائرات التركٌة المسٌرة فوق الناحٌة .ااألسلحة بمعلك 

 

 

مدنٌٌن  لصؾ صاروخً على ناحٌة عٌن عٌسى برٌؾ الرلة الشمالً أدى لولوع خمس ضحاٌا 22/1/2022بتارٌخ  -

 ن .ٌفمدوا حٌاتهم وإصابة اثنٌن آخر

 

لامت الموات التركٌة وفصائل الجٌش السوري بمصؾ مركز ناحٌة عٌن عٌسى ولرٌة معلك والطرٌك  7/2/202بتارٌخ  -

 الدولً ومخٌم عٌن عٌسى فً الرٌؾ الؽربً .

 

 

لوطنً السوري على ناحٌة عٌن / أطفال بمصؾ الموات التركٌة وفصائل الجٌش ا3أصٌب / 26/3/2022بتارٌخ  -

 .عٌسى

 

 أصٌب طفالن نتٌجة لصؾ الموات التركٌة على رٌؾ ناحٌة عٌن عٌسى الشرلً . 22/3/2022بتارٌخ  -

 

 لصفت الموات التركٌة مركز لوى األمن الداخلً فً بلدة زركان بالمدفعٌة .  18/4/2022بتارٌخ  -

 

دٌة سبب بؤضرار ماات التركٌة لمركز مدٌنة كوبانً وت/ أشخاص نتٌجة لصؾ المو4أصٌب / 22/4/2022بتارٌخ  -

 بممتلكات المدنٌٌن .

 



 

  10صفحة | 
 

أصٌبت أم وأربعة من أطفالها نتٌجة لصؾ مدفعً لفصائل الجٌش الوطنً السوري والموات  18/5/2022بتارٌخ  -

 التركٌة على لرٌة لرطاج جنوب بلدة عٌن عٌسى .

 

لى عجراء لصؾ الموات التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري ن بجروح / مواطن3ٌأصٌب / 5/6/2022بتارٌخ  -

/ أشخاص إثر تطاٌر شظاٌا من 3أصٌب / 12/6/2022بتارٌخ لناحٌة عٌن عٌسى .لرٌة أبو نٌتونة فً الرٌؾ الؽربً 

 الجانب التركً أثناء عملهم فً جمع الحجارة فً مدٌنة كوبانً .

 

 

 

ٌاتهما دان مواطنٌن لحنتٌجة المصؾ التركً على لرٌة هوشان فً رٌؾ عٌن عٌسى أدى إلى فم 4/7/2022بتارٌخ  -

 ن آخرٌن بٌنهما طفل .وإصابة اثنٌ

 

/ مدنٌٌن بٌنهم امرأة وطفل وفمد 4نتٌجة لصؾ الموات التركٌة على مركز مدٌنة كوبانً أصٌب / 16/8/2022بتارٌخ  -

/ مدنٌٌن لحٌاتهم جمٌعهم أطفال ، كما تم استهداؾ نمطة عسكرٌة تابعة لموات الحكومة السورٌة بطائرة  تركٌة فً 4/

 نة كوبانً تسبب بممتل العدٌد من الجنود من لوات الجٌش الوطنً السوري وجرح آخرٌن .محٌط مدٌ

 



 

  11صفحة | 
 

        
 

ض الرٌؾ الشرلً لناحٌة عٌن عٌسى والطرٌك الدولً لمصؾ عنٌؾ من لبل الدولة التركٌة تعر 3/10/2022بتارٌخ  -

 والفصائل التابعة لها .

 

 

رٌؾ مماطعة كري سبً للمصؾ العنٌؾ من لبل الدولة التركٌة نة لزعلً فً لرٌة خا تعرضت 3/10/2022بتارٌخ  -

 والفصائل التابعة لها .

 

 

لصفت الدولة التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري لرٌتا جبهل ومشٌرفة فً عٌن عٌسى  3/10/2022بتارٌخ  -

 . M4والطرٌك الدولً 

 

 

بالطائرات وري محٌط لرٌة كوران فً كوبانً لصفت الدولة التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً الس 3/10/2022بتارٌخ  -

 الحربٌة .

 

 

 BKCبؤسلحة لرٌة لرموغ  شرق كوبانً   لصفت الدولة التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري 3/10/2022بتارٌخ  -

 والدوشكا مما أسفر عن إصابة مدنً بجروح خفٌفة .

 

 

السوري لرٌة تل شعٌر ومزروعة عربوش شمال لصفت الدولة التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً  3/10/2022بتارٌخ  -

ثم امتد المصؾ لٌشمل كامل لرى كوبانً الوالعة ولرٌة خربٌسان ولرٌة سلٌم  فً الرٌؾ الشرلً لكوبانً  كوبانً 

 على الشرٌط الحدودي .

 



 

  12صفحة | 
 

 أما فً رٌف منةج : -

 

 / 50/فً منطمة درع الفرات  فمد بلؽت عدد حاالت المصؾ على لرى ورٌؾ مدٌنة منبج من لبل فصائل الجٌش الوطنً

 – القرط – اليالىلي –الهىشريح  -الذوذويح  –الصيادج  –الجامىسيح  وهي قري ) 2022خالل عام  لرٌة /36/هجمة على 

 -اليالىي  –عىن الذادخ  –عرب حسه كثير  -العىن –عرب حسه  – المحسىلي -الماصي  –الجاخ  –كثير التىخار 

 – تلذج العريمح -كامل خط الساجىر اتتذاًء مه قريح الهىشريح حتً قريح قرخ ويران  - الذوذويح –قرخ ويران كثير 

جة  -ل في قريح الحلىوجي يترج سيرت –تل تىريه  -مسارع الفىراش وجثل الحمرا  -الكاوكلي  –الثىغاز  –كىرهيىك 

جب  -العسلٌة  -المواسٌٌن  – رالتوخار صؽٌ  - التوخار – والجمل معٌصرة - الكاوكلً ، وٌران لرد لرى -مخسوم 

 مما أدى إلى أضرار مادٌة وبشرٌة نذكر منها : ( بوزكٌٌج -العاروس 

فً رٌؾ  نتٌجة المصؾ العنٌؾ لفصائل المعارضة والموات التركٌة على لرٌة عرب حسن الوالعة 9/2/2022بتارٌخ  -

 ن بجروح .منبج الؽربً أصٌبت امرأتا

 

نتٌجة المصؾ على لرٌة المحسنً شمال مدٌنة منبج وفمد شخص حٌاته أثناء محاولة  أصٌبت امرأة 15/4/2022بتارٌخ  -

 تسلل لعناصر فصائل الجٌش الوطنً السوري إلى المرٌة .

 

 أصٌب طفل جراء لصؾ الموات التركٌة على لرى رٌؾ منبج الشمالً . 15/5/2022بتارٌخ  -

زلهما بصاروخ موجه من فصائل الجٌش الوطنً السوري فمدان طفلٌن لحٌاتهما جراء استهداؾ من 9/6/2022بتارٌخ  -

 فً رٌؾ منبج .

 

 

اٌا نتٌجة لصؾ كامل خط الساجور من لبل فصائل الجٌش الوطنً السوري فمد طفالن حٌاتهما بشظ 2/7/2022بتارٌخ  -

 هما .صاروخ أثناء لعبهما أمام منزل

 

مصؾ على لرٌتً عرب حسن والجراد برٌؾ منبج / مواطنٌن حٌاتهم بٌنهم طفالن جراء ال3فمد / 4/7/2022بتارٌخ  -

 وفصائل الجٌش الوطنً السوري . التركًمن لبل لوات الجٌش 

 

 ضحاٌا مخلفا  الحرب : -

 

أما بالنسبة إلصابات المدنٌٌن نتٌجة مخلفات الحرب فً المنطمة الحدودٌة ومناطك الجبهة سمط العدٌد من الضحاٌا نذكر  -

 منهم :

 

ٌب طفل بجروح بلٌؽة فً ٌده أثر انفجار لنبلة من مخلفات الحرب للموات التركٌة فً الرٌؾ أص 5/1/2022بتارٌخ  -

 الؽربً لكري سبً ) تل أبٌض ( .

 

 



 

  13صفحة | 
 

أصٌب عنصران من لوات الجٌش العربً السوري إثر انفجار لؽم من مخلفات الحرب فً رٌؾ  31/3/2022بتارٌخ  -

 كري سبً .

 

/ أطفال من عائلة واحدة فً لرٌة إٌدي 4إصابة /مخلفات الحرب أدى إلى انفجار لؽم أرضً من  7/9/2022بتارٌخ  -

 لوي التابعة لكوبانً أثناء رعٌهم لألؼنام .

 

 الحدود السورٌة التراٌة من لة  الحرس الحدود التراً : االنتاااا  ةحك المدنٌٌن على نو ثالثاً :  -

 

راضٌهم أثناء محاولتهم عبور الحدود أو أثناء عملهم داخل أ كما أصٌب العدٌد من المدنٌٌن على الحدود السورٌة التركٌة -

بلػ عدد الضحاٌا  2011علما  أنه منذ عام  2022وهنا نذكر عدد من الحوادث الموثمة خالل عام  بالمرب من الحدود :

بلػ  2022، أما خالل عام  / مدنً تحت التعذٌب21وكذلن / مدنً /211/المدنٌٌن الذٌن فمدوا حٌاتهم على الحدود 

أما خالل  2011منذ عام / اعتداء بالضرب والتعذٌب 31بٌنهم /مدنً  /370لجرحى /، وبلػ عدد ا ٌنمدنٌ /7/عددهم 

 . ٌن بٌنهم حالتً شابان لاصرانمدنٌ /9/بلػ عددهم  2022عام 

 

ناء تعرض شابان لالعتداء والضرب بؤدوات حادة من لبل لوات حرس الحدود التركٌة أث 12/1/2022بتارٌخ  -

 محاولتهما العبور إلى األراضً التركٌة بالمرب مدٌنة الدرباسٌة شمال الحسكة .

 

 تعرض شابان للتعذٌب والمتل على الحدود السورٌة التركٌة . 16/3/2022بتارٌخ  -

 

لتل شاب من لرٌة وانن برٌؾ المالكٌة برصاص حرس الحدود التركً أثناء محاولته العبور إلى  12/5/2022بتارٌخ  -

 ٌا .ترك

 

 وبنفس التارٌخ فمد شاب حٌاته بٌن مدٌنتً نصٌبٌن وجزٌرة فً تركٌا أثناء توجهه إلى أوروبا وهو من أهالً معبدة . -

 

تعرض ثالث شبان بٌنهم لاصرٌن للضرب واالعتداء أثناء محاولتهم عبو األراضً التركٌة وهم  22/6/2022بتارٌخ  -

 من لرٌة سنجك سعدون .

 

شاب إلطالق رصاص من الجانب التركً بمرٌة تل حلؾ برأس العٌن أثناء محاولته  تعرض 16/8/2022بتارٌخ  -

 عبور األراضً التركٌة هربا  من بطش المجموعات المسلحة المتواجدة فً المنطمة .

 



 

  14صفحة | 
 

تعرض شاب من مدٌنة لامشلو للضرب المبرح من لبل حرس الحدود التركً بعد تجاوزه الحدود  14/9/2022بتارٌخ  -

 تركٌة .السورٌة ال

 

 

 

فمد شاب حٌاته من أبناء عشٌرة المشاهدة من لرٌة الزٌانات برٌؾ الحسكة الجنوبً على ٌد  21/9/2022بتارٌخ  -

الجندرمة التركٌة أثناء عبوره الحدود السورٌة التركٌة عبر لرٌة العزٌزٌة برٌؾ رأس العٌن ضمن مناطك سٌطرة 

 . رة إلى أورباالفصائل المعارضة الموالٌة لتركٌا لاصدا  الهج

 

لتل عنصر من لوات حرس الحدود السورٌة أثناء تواجده فً نمطته الوالعة فً لرٌة لرموغ  13/1/2022بتارٌخ  -

 برٌؾ مدٌنة كوبانً وهو من أبناء محافظة السوٌداء .

 

من تعرض ثالث شبان للضرب واالعتداء بشكل وحشً من لبل جنود االحتالل التركً بالمرب  21/4/2022بتارٌخ  -

 الشرٌط الحدودي برٌؾ كوبانً .

 

 



 

  15صفحة | 
 

 
___________________________________________________ 

 

 االستاداف المةاشر للمدنٌٌن واإلدارٌٌن والعسارٌٌن ةالنالرا  المسٌرة التراٌة :راةعاً :  -

 

العسكرٌٌن والمدنٌٌن  إن ازدٌاد استخدام الطائرات التركٌة ؼٌر المؤهولة ) الطائرات المسٌرة نوع درون ( ضد -

واإلدارٌٌن فً مناطك شمال وشرق سورٌا ومع فشل مثل هذا النوع من الهجوم فً اتخاذ جمٌع االحتٌاطات الممكنة 

عند تنفٌذ الهجوم مما أدى لسموط ضحاٌا مدنٌٌن أثناء الهجوم ٌشكل جرٌمة حرب متمثلة فً شن هجوم عشوائً أدى 

 . وفما  للمانون الدولً اإلنسانً واالحتٌاط لممتل مدنٌٌن وخرلا  لمبدأ التمٌٌز

 

ٌا حٌث تم ازدادت وتٌرة استخدام الطائرات المسٌرة التركٌة فً مناطك شمال وشرق سور 2022منذ مطلع عام  -

الجمٌع والعاملٌن اإلدارٌٌن فً اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا والمدنٌٌن وعسكرٌن استهداؾ العشرات من ال

ه أو حتى الشخص المستهدؾ سبب االستهداؾ أو مكانه أو تولٌت ثناء ودون سابك إنذار أو حتى معرفةمستهدؾ دون است

بب فً ازدٌاد حاالت الهجرة مرار وتسبب بضؽط نفسً كبٌر وكان سمما تسبب بحالة هلع بٌن المدنٌٌن وحالة عد االست

درة على اتخاذ أي تدابٌر ممكن أن تفٌد فً فً مناطك شمال وشرق سورٌا بسبب سموط عدد كبٌر من الضحاٌا وعدم الم

 الحماٌة .

 

 حالة/ 50/ : 2022ى نهاٌة الشهر التاسع لعام حت 2022ولد بلػ عدد حاالت استخدام هذه الطائرات منذ بداٌة عام  -

 ./ عسكرٌٌن 4بٌنهم / لجرحىمن ا /43و // عسكري 11بٌنهم // ضحٌة فمدوا حٌاتهم 52/وسمط خاللها 

 

لالحتالل التركً على رٌؾ عامودا  ةنتٌجة لصؾ طائرة مسٌرة تابع 9/2/2022بتارٌخ ل المثال حالة نذكر على سبٌ -

 / آخرٌن بٌنهم طفل .4/ وأصٌب حٌاتهطفل  فمدإلى 

 

 



 

  16صفحة | 
 

استهدفت طائرة مسٌرة تابعة للدولة التركٌة سٌارة تمل مواطنٌن كانت لادمة من عامودا باتجاه  24/2/2022بتارٌخ  -

 / نساء .3/ أشخاص بٌنهم /4بة /لامشلو أدى إلصا

 

نتٌجة شن ؼارة بطائرة مسٌرة تركٌة من لبل الدولة التركٌة على سٌارة تابعة لموات الدفاع الذاتً  1/4/2022بتارٌخ  -

 . فً تربسبٌه أدى إلى فمدان شخص لحٌاته وإصابة اثنان آخران

 

لكهرباء فً كركندال لرب لرٌة تمل بمل برٌؾ محطة ا ستهداؾ طائرة مسٌرة تركٌة لمولعنتٌجة ا 2/2/2022بتارٌخ  -

/ 4بالممتلكات حٌث فمد /خسائر بشرٌة ومادٌة  ولعتنمطة تابعة لموات سورٌا الدٌممراطٌة  الوالعة بالمرب منالمالكٌة 

 مواطنٌن حٌاتهم وأصٌب اثنان آخران هم من الموظفٌن والعاملٌن فً المحطة .

 

ة عامودا جراء لصؾ طائرة مسٌرة تركٌة سٌارة بالمرب من مركز لوات ولع انفجار فً مدٌن 12/2/2022بتارٌخ  -

 لى إصابة شخصان .حماٌة المجتمع فً المدٌنة أدى إ

 

عمل الموات  علىنتٌجة استهداؾ طائرة مسٌرة تركٌة إحدى السٌارات التابعة للموات المشرفة  4/4/2022بتارٌخ  -

 ة إلى إصابة أحد المنسمٌن مع الموات الروسٌة .الروسٌة فً تل تمر أصٌب على أثرها لٌادي باإلضاف

 

استهدفت طائرة مسٌرة تركٌة مركز لموى األمن الداخلً فً ناحٌة زركان حٌث خلؾ المصؾ  4/4/2022بتارٌخ  -

 / مدنٌٌن .4/إصابة 

 

ٌتً سري كانٌى )رأس العٌن( بٌن لر –استهدفت طائرة مسٌرة تركٌة سٌارة على طرٌك درباسٌة  9/4/2022بتارٌخ  -

 أدى المصؾ إلصابة شخصان .ملن ولٌروان 

 

استهدفت طائرة مسٌرة تركٌة نمطة لموات حماٌة الحدود فً منطمة الدرباسٌة أدى لفمدان شخص  13/4/2022بتارٌخ  -

 لحٌاته .

 

  19 –مركز عاللات الموات العسكرٌة بالمرب من مشفى كوفٌد  استهدفت طائرة مسٌرة تركٌة 20/4/2022بتارٌخ  -

 لحزام الشمالً من مدٌنة لامشلو أدى إلصابة عضوٌن من المركز .على ا

كما أدى إلى  طائرة مسٌرة سٌارة مدنٌة بالمرب من لرٌة سٌكركا التابعة لمدٌنة لامشلواستهداؾ  30/5/2022بتارٌخ  -

 / آخرٌن بٌنهم امرأة .3امرأة وإصابة /فمدان شخصان لحٌاتهما أحدهما 

 

 



 

  17صفحة | 
 

ة مسٌرة تركٌة بناء فً حً مٌسلون بمدٌنة لامشلو حٌث أسفر المصؾ عن أضرار لصفت طائر 9/6/2022بتارٌخ  -

 بالممتلكات باإلضافة إلى إصابة مدنً بجروح فً كتفه .

 

المصؾ إلى فمدان حاجز نعمتلً فً مدٌنة لامشلو أسفر  لربلصفت طائرة مسٌرة تركٌة سٌارة  22/7/2022بتارٌخ  -

 .  YPJدات حماٌة المرأة / نساء لحٌاتهن وهن  لٌادٌات فً وح3/

 

استهداؾ طائرة مسٌرة تركٌة لرٌة تل جمعة اآلشورٌة ؼرب تل تمر حٌث أسفر المصؾ إلى فمدان  3/8/2022بتارٌخ  -

 مدنً لحٌاته .

استهداؾ طائرة مسٌرة تركٌة سٌارة فً حً الصناعة بمدٌنة لامشلو بالمرب من كازٌة حسكو أسفر  6/8/2022بتارٌخ  -

باإلضافة إلى أضرار مادٌة كبٌرة  طفالن وإصابة شخص آخر / أشخاص لحٌاتهم بٌنهم 5دان /المصؾ فمهذا عن 

 . بمحالت المدنٌٌن وسٌاراتهم فً المولع المذكور

 

شمال مدٌنة  19 –خلؾ مشفى كوفٌد  عربة كانت تمؾلصفت طائرة مسٌرة تابعة للدولة التركٌة  9/8/2022بتارٌخ  -

 / أشخاص لحٌاتهم بٌنهم امرأة .4عنها فمدان /لامشلو بالمرب من الحزام أسفر 

 

/ 3لصفت طائرة مسٌرة تركٌة سٌارة فً لرٌة مال سباط التابعة لمدٌنة لامشلو أسفر عنها فمدان / 9/8/2022بتارٌخ  -

 أشخاص لحٌاتهم .

 

/ أشخاص 5/ لصفت طائرة مسٌرة تابعة للدولة التركٌة لرٌة سنجك سعدون بعامودا أدى إلى فمدان 9/8/2022بتارٌخ  -

 . وهم عناصر فً لوات الدفاع الذاتً بالمنطمة لحٌاتهم

 

مركز تعلٌم خاص للبنات تحت رعاٌة األمم المتحدة فً لرٌة استهدفت طائرة مسٌرة تركٌة  19/8/2022بتارٌخ  -

لفت وخ / آخرٌن4وإصابة / فتٌات لحٌاتهن/ 5شموكة على الطرٌك الواصل بٌت تل تمر والحسكة أسفر عنها فمدان /

 . أضرار مادٌة بالمكان

 

 



 

  18صفحة | 
 

 
 

( كًكركً لتل جمال التابعة لناحٌة معبدة ) مفرق لرٌة هدفت طائرة مسٌرة تركٌة سٌارة علىاست 27/9/2022بتارٌخ  -

وهما الرئٌسان المشتركان لمكتب العدل ا امرأة من لحٌاتهما إحداهالهجوم إلى فمدان شخصٌبمماطعة لامشلو أدى 

 .جزٌرة التابعة لإلدارة الذاتٌة فً شمال وشرق سورٌا واإلصالح فً مماطعة ال

 

استهدؾ طائرة مسٌرة تركٌة عبر عدة لذائؾ على لرٌة لرموغ برٌؾ مدٌنة كوبانً أدى إلى فمدان  8/1/2022بتارٌخ  -

 / نساء .4/ آخرٌن بٌنهم طفالن و /11مدنً لحٌاته وإصابة /

 

 

ٌارة فً رٌؾ مدٌنة كوبانً على الطرٌك الواصل بٌن لرٌتً إٌدق س استهدفت طائرة مسٌرة تركٌة 20/4/2022بتارٌخ  -

 . / نساء لحٌاتهن3لمصؾ فمدان /وتخته نتج عن ا

 

 أدى إلى فمدان مدنً لحٌاته . مما استهدفت طائرة مسٌرة تركٌة مدٌنة كوبانً 11/5/2022بتارٌخ  -

 

أدى إلى إصابة مما رق ناحٌة عٌن عٌسى استهدفت طائرة مسٌرة تركٌة أطراؾ لرٌة المشٌرفة ش 22/5/2022بتارٌخ  -

 مدنً بجروح وحالته مستمرة .



 

  19صفحة | 
 

ن أدى إلى فمدان شخصٌمما مدٌنة كوبانً  تركٌة علىؾ سٌارة من لبل طائرة مسٌرة استهدا 20/7/2022بتارٌخ  -

 . الحٌاتهم

 سورٌا . أصٌب مدنٌان نتٌجة لصؾ طائرة مسٌرة تركٌة على ناحٌة عٌن عٌسى شمال شرق 26/7/2022بتارٌخ  -

 

اخلً فً عٌن عٌسى أثناء أداء واجبها دكٌة على استهداؾ لوى األمن الرألدمت طائرة مسٌرة ت 29/7/2022بتارٌخ  -

 / نساء .3/ أعضاء لحٌاتهم بٌنهم /4حٌث نتج عن االستهداؾ فمدان /

 

 .ا صٌن لحٌاتهمأسفر عن فمدان شخمما استهدفت طائرة مسٌرة تركٌة حاجز مدخل عٌن عٌسى  16/9/2022بتارٌخ  -

 

استهدفت طائرة مسٌرة تركٌة مساء ٌوم الثالثاء على لرٌة السوٌدٌة برٌؾ ناحٌة عٌن عٌسى حٌث  20/9/2022بتارٌخ  -

 أسفر المصؾ عن فمدان مدنٌان لحٌاتهما .

 

لً اآل ا الدٌممراطٌة لرٌبة من الفرننمطة لموات سورٌ ةالتركٌ للدولةلصفت طائرة مسٌرة تابعة  26/9/2022بتارٌخ  -

 . وتضرر لن للدجاج بالمكانضرار مادٌة شخص لحٌاته وأفمدان  فً الطرؾ الؽربً من مدٌنة كوبانً مما أسفر عن
 

 

االستاداف المةاشر للمدنٌٌن من لة  فاال  الجٌ  الوننً السوري داخ  األراضً المحتلة وعلى خنون خامساً :  -

 التماس :

 

/ سنوات بمرٌة تل أرلم برٌؾ سري كانٌى على ٌد عناصر 10ن العمر /فمد طفل حٌاته ٌبلػ م 14/3/2022بتارٌخ  -

على محاولة سرلة كابالت كهربائٌة فً المرٌة ونتٌجة التظاهر للحد من تابعة لفرلة الحمزة حٌث ألدمت األخٌرة 

متظاهرٌن أدى عملٌات السرلة واالستٌالء على الممتلكات وولؾ االنتهاكات لامت العناصر المسلحة بإطالق نار على ال

 إلى ممتل طفل .

 

 

 

من لبل الفصائل الموالٌة  ص  سنلً شمال منبج جراء استهدافه لنفمدان مدنً لحٌاته فً لرٌة مح 29/4/2022بتارٌخ  -

 لالحتالل التركً .

 

 

 

ممتل شاب من لرٌة الجراجٌر فً مدٌنة سري كانٌى على ٌد لٌادي فً الجٌش الوطنً السوري  26/8/2022بتارٌخ  -

 ابع لالحتالل التركً نتٌجة إطالق نار بشكل مباشر وتهشٌم رأس الضحٌة بعد لتله .الت



 

  20صفحة | 
 

التركً بالمرب من لرٌة الخالدٌة  مناصالبرصاص سنة  38البالػ من العمر فمدان مدنً لحٌاته  9/9/2022بتارٌخ  -

 . التابعة لناحٌة عٌن عٌسى الوالعة على الطرٌك الدولً

 

ن مناطك المرتزلة المدعومة من تركٌا تشهد استٌاء شعبً لمرصد السوري لحموق اإلنسان إأفاد ا 15/9/2022بتارٌخ  -

كبٌر جدا  على خلفٌة الجرٌمة النكراء والشنعاء الذي أرتكبها مرتزق من الجٌش الوطنً المدعو مصطفى سالمة وهو 

جسدٌا  ومن ثم لتله بدم بارد مرتزق بفصٌل صمور الشمال باختطاؾ طفل عرالً الجنسٌة واالعتداء علٌه جنسٌا  و

 رٌمة اؼتصاب ولتل ٌندى لها الجبٌن .ورمٌه أمام منزله فً ج

 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  21صفحة | 
 

 االشتةااا  ةٌن الفاال  المسلحة داخ  األراضً المحتلة :والتفجٌرا  سادساً :  -

 

أس العٌن وتل أبٌض نتٌجة الخالفات المستمرة بٌن الفصائل حالة عدم االستمرار فً المناطك المحتلة بر استمرت -

واالستٌالء  المنطوٌة تحت مسمى الجٌش الوطنً السوري وأؼلب تلن الخالفات هً على السٌطرة على مناطك النفوذ

بشر على الممتلكات وتماسم المسرولات والسٌطرة على المعابر الحدودٌة التً ٌتم خاللها تهرٌب المسرولات وتهرٌب ال

 فً تجارة رائجة أصبح السٌطرة على تلن المنافذ مصدر خالؾ بٌن الفصائل المتواجدة فً المنمطة .

 

 : تم توثٌمها وهً / حاالت اشتبان8نذكر على سبٌل المثال / -

الموالٌان لتركٌا أسفر عن ولوع لتلى  20اندالع اشتباكات لوٌة بٌن فصٌلً الحمزات والفرلة  28/3/2022بتارٌخ  -

 . وجرحى

 

 

ولوع اشتباكات باألسلحة الرشاشة بٌن عناصر هٌئة ثائرون وعناصر الشرطة العسكرٌة وفرلة  20/4/2022بتارٌخ  -

 الحمزة ومسلحٌن من لبٌلة العكٌدات فً شارعً الزعٌم والصناعة وسط مدٌنة رأس العٌن .

 

 

 7لها خمس لتلى وما ٌزٌد عن اندالع اشتباكات بٌن فصٌل ثائرون وفرلة الحمزات سمط خال 23/4/2022بتارٌخ  -

 جرحى .

 

 

اندلعت اشتباكات بٌن فصائل مسلحة أدت إلى إصابة طفل تم نمله للمشافً التركٌة وفمد حٌاته بعد  21/5/2022بتارٌخ  -

 عدة أٌام داخل المشفى .

 

 

 ولوع اشتباكات عنٌفة بٌن فصائل مسلحة فً مدٌنة تل أبٌض . 25/5/2022بتارٌخ  -

 

 

/ أشخاص وأسر 3اندالع اشتباكات بٌن عشٌرة الموالً والعكٌدات فً رأس العٌن أدى إلى ممتل / 26/5/2022بتارٌخ  -

 العشرات من أبناء عشٌرة الموالً .

 

 

اشتباكات بٌن فصائل الجٌش الوطنً السوري اتسعت رلعتها رؼم تدخل الجٌش التركً لفض  27/5/2022بتارٌخ  -

 النزاع .

 

 

ن مجموعتٌن من فرلة الحمزات وولوع لتلى وجرحى من الشرطة العسكرٌة ت بٌولوع اشتباكا 8/7/2022بتارٌخ  -

 أثناء فض االشتباكات .

 



 

  22صفحة | 
 

فً رأس العٌن  2022كذلن نشهد تصفٌة لٌادات فصائل الجٌش الوطنً السوري كانت ظاهرة منتشرة حٌث خالل عام  -

 بصاروخ من طائرة روسٌة . وتل أبٌض تم تصفٌة لٌادات اثنان منهم عبر عبوات ناسفة واآلخر تم تصفٌته

 

-  : ً التحتٌة وا  لتراٌة وفاال  الجٌ  الوننً السوري والةنى مالاجما  العشوالٌة المةاشرة التً تشناا الساةعا

 .المدنٌة 

  

تسببت بمعاناة  وخطوط تحوٌل الكهرباء لمائٌة ومحطات تولٌد الكهرباءاجرى توثٌك عدة هجمات أثرت على الموارد  -

 ناطك خط الجبهة خاصة  فً منطمة تل تمر وأرٌافها حٌث تم توثٌك ما ٌلً :م ًللمدنٌٌن ف

 

ن . ؾ عن الخدمة الذي ٌؽذي محطة تحوٌل تل تمر بفعل   66خروج خط التوتر 2022كانون الثانً لعام  5بتارٌخ  -

 المصؾ التركً المستمر على المنطمة والعطل عبارة عن انهٌار سالسل العوازل .

 

تحوٌل كهرباء تل تمر عن الخدمة بسبب المصؾ الكثٌؾ من لبل  ةخروج محط 2022الثانً لعام كانون  5بتارٌخ  -

 الجٌش التركً على لرٌة أم الكٌؾ .

 

وتر المؽذي بسبب استهداؾ الموات التركٌة للورشات التً ذهبت لصٌانة خط الت 2022كانون الثانً لعام  6بتارٌخ  -

ن .ؾ  20لامت الورشات بصٌانة لخط والمحطة خارج الخدمة بمٌت ولخط ل الصٌانة أعماللمحطة تل تمر تولفت 

 لمؽذي لمرٌة أم الكٌؾ فمط .

 

خروج خط رٌؾ تل حبش عن الخدمة نتٌجة لصؾ طائرة مسٌرة عائدة للدولة التركٌة  2022شباط لعام  9بتارٌخ  -

 لرٌة . 40جدٌر بالذكر أن خط تل حبش ٌؽذي اللسٌارة فً لرٌة بهٌرة و

 

بٌة على طرٌك حلب والجهة الشمالٌة طرٌك ربعد تولؾ المصؾ العنٌؾ عل الجهة الؽ 2022شباط لعام  23بتارٌخ  -

 ن . ؾ . 20زركان تم تجربة الخطوط حٌث تبٌن حصول عطل على خط المناجٌر 

 

 

سموط شظاٌا فً محطة تحوٌل كهرباء تل تمر نتٌجة المصؾ المستمر وخروج المحولة  2022آذار لعام  18بتارٌخ  -

 ن . ؾ عن الخدمة باإلضافة إلى عطل المحولة المساعدة وتهرٌب الزٌت . 66

 

ن . ؾ فً محطة تل تمر مما تسبب بخروج المحطة عن  66تم استهداؾ خط التوتر  2022نٌسان لعام  3بتارٌخ  -

ة كونهم خروج محطات الحسكة السد الشرلً والؽربً عن الخدم إلى الخدمة بسبب ولوع لذائؾ لرب المحطة مما أدى

 مشتركٌن بنفس خط التوتر .



 

  23صفحة | 
 

استهداؾ مركز تحوٌل أرضً فً لرٌة تل جمعة من لبل الموات التركٌة وفصائل الجٌش  2022أٌار لعام  30بتارٌخ  -

 الوطنً السوري .

 

نتٌجة استمرار المصؾ التركً وفصائل الجٌش الوطنً السوري ألرٌاؾ مدٌنة تل تمر  2022حزٌران لعام  7بتارٌخ  -

ن . ؾ مما تسبب بانمطاع الكهرباء عن محطة تحوٌل تل تمر ومحطتً تحوٌل  66ضرار بشبكة التوتر العالً ألحك أ

 السد الؽربً والشرلً فً الرٌؾ الؽربً لمنطمة الحسكة .

 

وهً شبكة التوتر الرٌفٌة لمرى  ن . ؾ 20استهداؾ خط التوتر المتوسط  2022حزٌران لعام  11+  7+  6بتارٌخ  -

 ( نتٌجة استهدافها من الموات التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري .تل الورد –ربٌعات  –عرب خان )

 

تم استهداؾ خطوط التوتر المتوسط والمنخفض بمرٌة أم الكٌؾ الوالعة برٌؾ زركان  2022حزٌران لعام  22بتارٌخ  -

ن . ؾ لمحطة تحوٌل تل تمر  66خط  من لبل الموات التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري باإلضافة إلى استهداؾ

 وخروجها عن الخدمة .

 

 لرٌة . 22إعادة صٌانة شبكة توتر متوسط بعد انمطاع الكهرباء لمدة سنتٌن عن  2022تموز لعام  21بتارٌخ  -

 

 

ن . ؾ من لبل الموات التركٌة  20/66 رن . ؾ الواصل لمحطة تحوٌل تل تم 66تموز استهداؾ خط  23بتارٌخ  -

 جٌش الوطنً السوري مما تسبب بانمطاع الكهرباء عن مدٌنة تل تمر وأرٌافها .وفصائل ال

 



 

  24صفحة | 
 

/ لرٌة من الكهرباء فً رٌؾ تل تمر لمدة سنة بسبب استهداؾ شبكات 28حرمان /منذ بدء عملٌة نبع السالم تم  -

لرى : سٌحة ذكر منها نالكهرباء لهذه المرى والمصؾ المباشر من لبل الموات التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري 

 ..... - شٌخ علً –السودة  –حلٌوة  –منسك تحتانً  –سد كرٌمة منسك فولانً  –حزنً  –العاصً  –، البوؼاز 

 

خروج محطة تحوٌل تل تمر عن الخدمة حٌث تسبب المصؾ المباشر من الموات التركٌة  2022أٌلول لعام  1بتارٌخ  -

 ن . ؾ المؽذٌة للمحطة وخروجها عن الخدمة . 66وفصائل الجٌش الوطنً السوري بانهٌار خط 

 

 

 

ن . ؾ  66استهداؾ محطة تحوٌل تل تمر وخروجها عن الخدمة نتٌجة استهداؾ خط توتر  2022أٌلول لعام  7بتارٌخ  -

الواصل لمحطة تحوٌل تل تمر من لبل الموات التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري مما تسبب بمطع التٌار 

 الناحٌة ورٌفها وذلن فً استهداؾ مباشر وممنهج للبنى التحتٌة والخدمٌة فً المنطمة . الكهربائً عن

 

 



 

  25صفحة | 
 

ن . ؾ الواصل  66أنهت ورشات خطوط التوتر العالً إعادة تؤهٌل خط التوتر العالً  2022أٌلول لعام  18بتارٌخ  -

ٌة للمرى التابعة لناحٌة مدٌنة لامشلو بٌن محطتً تحوٌل لامشلو الرئٌسٌة وعامودا وذلن نتٌجة استهداؾ الموات الترك

 وتسبب بمطع الكهرباء عن مدٌنتً عامودا والدرباسٌة وأرٌافها .

 

خروج محطة تحوٌل تل تمر عن الخدمة نتٌجة المصؾ العشوائً المتكرر للمرى  2022تشرٌن األول لعام  2بتارٌخ  -

 وأرٌاؾ تل تمر وزركان .

 

 

ركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري محطة المٌاه فً لرٌة الفاطسة بعٌن ؾ الموات التااستهد 17/1/2022بتارٌخ  -

 عٌسى بشكل مباشر .

 

لامت الموات التركٌة باستهداؾ مركز مدٌنة كوبانً مما أدى إلى تدمٌر المولدات الكهربائٌة  16/8/2022بتارٌخ  -

لمصؾ جامعة كوبانً ) عٌن العرب ( بالمدٌنة وشركة المطاحن مما أدى إلى خروج المطاحن عن الخدمة ، كذلن طال ا

وسمطت لذائؾ لرب مشفى كوبانً مما أدى إلى إلحاق أضرار مادٌة بالمشفى وإخالء المشفى من المرضى خشٌة 

 سموط ضحاٌا نتٌجة المصؾ الذي كان مستمرا  لعدة ساعات .

 

التٌار الكهربائً عن المدن إن االستهداؾ المباشر لخطوط الكهرباء والمحوالت الكهربائٌة كان ٌتسبب بانمطاع  -

واألرٌاؾ المحٌطة بمكان المصؾ بسبب األضرار المادٌة التً تلحك بالكابالت والمحوالت وإصالحها من لبل مكتب 

الطالة التابع لإلدارة الذاتٌة كان ٌتسبب بتكلفة مالٌة كبٌرة تصل لعشرات اآلالؾ من الدوالرات ناهٌن عن الخطر الذي 

بسبب االستهداؾ المستمر للمنطمة بالمذائؾ مما كان ٌعرض حٌاة العمال للخطر وبحسب كتاب ٌواجه عمال الصٌانة 

وارد من دائرة نمل وتوزٌع الطالة فً إللٌم الجزٌرة التابع لإلدارة الذاتٌة فإن صٌانة األضرار التً تسبب بها المصؾ 

 ورد فً الكتاب التالً : $ ( ولد 150.000لد بلػ )  2022/ مرة خالل عام 13المتكرر ألكثر من /

 

 

إلى اعتداءات متكررة من لبل  تعرض ن . ؾ الوصل بٌن محطة الؽزل بالحسكة إلى محطة تل تمر 66إن خط التوتر  -

مع استهداؾ محطة تحوٌل تل تمر لالعتداءات التالٌة  2022خالل عام  المسلحة التابعة لهافصائل الالموات التركٌة و

 ه :حسب التوارٌخ المدونة أدنا

 ن . ؾ أدى لطع ثالث فازات . 66لصؾ شبكة توتر  6/1/2022فً  -

ن . ؾ عن الخدمة مما أدى إلى  20/66تم لصؾ محطة تحوٌل تل تمر مما أدى إلى خروج محولة  17/3/2022فً  -

 أضرار جسٌمة بالمحولة المذكورة ولم ٌتم صٌانتها حتى اآلن .

 خدمة وتم صٌانتها .ن . ؾ وخروجها عن ال 66لصؾ شبكة  20/3/2022فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 66لصؾ شبكة  27/3/2022فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 66لصؾ شبكة  4/4/2022فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 66لصؾ شبكة  9/4/2022فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 66لصؾ شبكة  28/4/2022فً  -



 

  26صفحة | 
 

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 66لصؾ شبكة  4/6/2022فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 66لصؾ شبكة  23/6/2022فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 66لصؾ شبكة  25/7/2022فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 66لصؾ شبكة  13/8/2022فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 66لصؾ شبكة  1/9/2022فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها .  66لصؾ شبكة  1/10/2022فً  -

 $/ مائة وخمسون ألؾ دوالر ال ؼٌر . 150.000وبلؽت كلفة هذه األضرار بحوالً / -

 

كما لجؤت الموات التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري التابعة لها إلى حصار المدنٌٌن كؤسلوب من أسالٌب الضؽط  -

على المواطنٌن السورٌٌن عن طرٌك تعمد لطع المٌاه وهذا ما وجدناه من خالل حجز مٌاه نهر الفرات ولطعها عن 

لمٌاه داخل سد الفرات وجفاؾ مساحات واسعة من النهر األراضً السورٌة مما أدى إلى انخفاض كبٌر فً منسوب ا

ائً لمالٌٌن السورٌٌن للخطر ، ناهٌن عن ارتفاع نسبة التلوث داخل مٌاه ذوانحساره وبالتالً تعرٌض األمن المائً والؽ

ب زٌادة النهر والذي ٌؽذي مئات المرى والمدن بمٌاه الشرب على جانبً النهر األمر الذي أدى إلى انتشار أمراض بسب

 نسبة التلوث منها مرض الكولٌرا الذي انتشر فً مناطك شمال شورق سورٌا وتسبب بوفاة العشرات من المدنٌٌن .

 

 2019كذلن لامت الموات التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري منذ احتالل سري كانٌى ) رأس العٌن ( نهاٌة عام  -

ٌى والتً تعتبر المورد المائً الوحٌد المؽذي لمدٌنة الحسكة بمطع مٌاه محطة علون الوالعة لرب مدٌنة سري كان

مرة ولحجج مختلفة  28تم لطع مٌاه محطة علون ألكثر من  2019شهر تشرٌن األول / أكتوبر عام  4ورٌفها ومنذ 

مل المستخدم مٌؽا لتشؽٌلها ، ولد كان الح 3منها عدم كفاٌة كمٌة الكهرباء التً تؽطً المحطة علما  أن المحطة تحتاج لـ 

/ مٌؽا مما أدى إلى عطل فً محطة كهرباء الدرباسٌة 9على الخط الذي ٌؽذي المحطة خالل شهر أٌلول الفائت /

 وبالتالً لطع المٌاه عن المنطمة من جدٌد .

 

أصدرته المدٌرٌة العامة لمٌاه الشرب  2022ولد جاء فً تمرٌر عن والع دائرة المٌاه من محطة علون خالل صٌؾ  -

 ة المٌاه  فً مماطعة الحسكة جاء فٌه :دائر

 

م مكعب الذي ٌمتلئ ٌومٌا  أصبح  30.000علون باالنخفاض كثٌرا  حٌث خزان الحمة  دبدأ وار 25/6/2022منذ تارٌخ  -

/ مٌؽا 8ٌمتلئ كل ثالثة أٌام رؼم إعطاء الكهرباء إلى محطة علون أضعاؾ الكمٌة الالزمة لتشؽلٌها حٌث ٌتم إعطاء /

 / مٌؽا الالزمة للتشؽٌل .3من / واط بدال  

 

 / ٌوم ألن المماطعة ممسمة لستة ألسام :18فؤصبحت بذلن المٌاه تصل إلى أهالً مماطعة الحسكة كل / -

 مشٌرفة . –العمران  –كالسة  –رة الناص -

 المردٌان . –المربع األمنً  –تل حجر  -

 النشوة الشرلٌة والؽربٌة . -

 ؼوٌران . -

 العزٌزٌة . -



 

  27صفحة | 
 

 تً .الصالحٌة والمف -

 خشمان وكل ٌوم سبت لـ تل تمر . –صفٌا  –توٌنة  –وٌحمل عالوجبات السابمة تل طوٌل  -

 

مع  14/8/2022بسبب كسر فً الخط من جهة المرتزلة وتم اإلصالح بـ  10/8/2022الوارد من علون انمطع تماما  بـ  -

م إٌماؾ المحطة فمط خالل ساعات بماء المحطة عاملة خالل فترة الكسر رؼم عدم وصول مٌاه محطة علون للحمة وت

 ساعة . 24التصلٌح حوالً 

 

 تم لطع الكهرباء عن محطة علون لعدم وصول وارد المٌاه منها . 22/8/2022فً  -

 ساعة بضمانة روسٌة للولوؾ على التعدٌات لكن لم تصل المٌاه إلى الحمة . 48تم تؽذٌة علون لمدة  29/8/2022فً  -

 ساعة ولم ٌصل الوارد إلى الحمة . 30بالكهرباء لفترة ما ٌمارب تم تؽذٌة علون  10/9/2022فً  -

 علون ال تعمل وال تؽذى بالكهرباء . 12/9/2022حالٌا  لتارٌخه  -

 

 

 االحتجاز التعسفً :ثامناً :  -

 

إن االحتجاز التعسفً واالعتمال وسوء المعاملة أثناء االحتجاز ٌمارس وبشكل ممنهج فً المناطك المحتلة من لبل  -

حٌث العدٌد من المراكز والتً تدار من لبل فصائل الجٌش الوطنً وفصائل الجٌش الوطنً السوري وات التركٌة الم

 السوري والشرطة العسكرٌة التً تعمل تحت إشراؾ االستخبارات التركٌة وبؤوامر مباشرة من الموات التركٌة .

 

هم فً رأس العٌن وتل أبٌض بتهم تتعلك بتهدٌد األمن عن نمل العشرات من المواطنٌن السورٌٌن الذٌن تم اعتمال ناهٌن -

المومً التركً وبعد تعرضهم للتعذٌب لفترة من سجون فً رأس العٌن وتل أبٌض إلى سجون مركزٌة فً عفرٌن وفً 

 .الداخل التركً حٌث ٌتم إصدار أحكام بحمهم وفما  للمانون المحلً التركً واألحكام تصل إلى السجن المإبد 

 

ث عدد من الناجٌن عن اكتظاظ الزنزانات وسوء المعاملة والتعذٌب والحرمان من الرعاٌة الطبٌة وسوء التؽذٌة ولد تحد -

وحتى المرافك الصحٌة األمر أدى إلى انتشار األمراض بشكل واسع ، كذلن ذكر ناجون تعرضهم للتعذٌب بؤشكال 

بالفعل وثمتها  باالؼتصاب وحدوث حاالت اؼتصاب مختلفة منها الصعك الكهربائً والضرب بمختلؾ األدوات والتهدٌد

شهادات ناجٌن من داخل السجون المذكورة ناهٌن عن حاالت االؼتصاب التً تحدث خارج السجون من لبل عناصر 

حاالت وفاة أثناء االحتجاز نذكر على سبٌل المثال حالة شاب نازح فً حدثت ، وكذلن  فصائل الجٌش الوطنً السوري

 شمٌمه منذ ما ٌمارب الخمسة أشهر وتمت مصادرةأبٌض ( تم اعتماله من لبل الشرطة العسكرٌة مع كري سبً ) تل 

هواتفهم ومنعهم من االتصال بذوٌهم ولد أكدت أحد المصادر المحلٌة فً مدٌنة تل أبٌض بؤن الشاب لد تعرض للتعذٌب 

تم دفنه داخل السجن حٌث كان محتجز  حتى تفسخت أجزاء من جسده مما أدى إلى وفاته فً نهاٌة شهر أٌلول ولد

بالفناء الخلفً للسجن حٌث توجد ممبرة لدفن كل من ٌمتل تحت التعذٌب وهً لٌست الحالة األولى من نوعها حٌث سبك 

 فً سري كانٌى ) رأس العٌن ( بتارٌخ منزلهأن تم توثٌك حالة شاب من ذوي االحتٌاجات الخاصة والذي عاد إلى 

ل للبٌت الذي تم االستٌالء علٌه من لبل أحد لادة الفصائل المسلحة تعرض محاولته الدخوناء وأث 24/11/2019



 

  28صفحة | 
 

والضرب المبرح أمام عٌن والدته وتم أخذه بالموة إلى أحد مراكز الفصائل العسكرٌة المسلحة وبعد أسبوع من لالعتمال 

لشهود من داخل السجن أن الشاب لد لضى اعتماله ادعوا أنه تم اإلفراج عنه وبعد البحث عنه لمدة تبٌن حسب أحد ا

 تحت التعذٌب وتم دفنه فً الباحة الخلفٌة للسجن .

 

 

والعدٌد من الرواٌا المشابهة حدثت وتم فٌها إخفاء الجثث تهربا  من التعرض للمساءلة ، ناهٌن عن حاالت االختطاؾ  -

اء المختطفٌن فً زنزانات ؼٌر رسمٌة السوري والتً كان ٌتم فٌها إخفالتً كانت تنفذها فصائل الجٌش الوطنً 

ٌتعرض فٌها المختطفون للحرمان من الماء والطعام والتعذٌب بؤشكال مختلفة كالضرب المبرح بآالت حادة والصعك 

الكهربائً والتعلٌك من األٌدي واألرجل ألٌام والعدٌد من الرواٌات تم توثٌمها ولد بلػ عدد المواطنٌن السورٌٌن الذٌن تم 

/ 30/ حالة بٌنهم /424م وخطفهم منذ بداٌة عملٌة نبع السالم حسب شهادة ناجٌن وكما تمكنا من توثٌمه إلى /اعتماله

امرأة ، علما  أن عدد الحاالت أكثر بكثٌر لكن عدم المدرة على دخول األراضً المحتلة والمٌام بالتوثٌك بشكل مستمل 

 تً تزٌد عن المذكور بكثٌر .كان سببا  فً عدم المدرة على توثٌك جمٌع الحاالت ال

 

 

تلن الحاالت حالة رجل من رأس العٌن نزحت عائلته منذ بداٌة المصؾ وبمً هو داخل المدٌنة أثناء االجتٌاح نذكر من  -

وبعد مرور فترة ومع اختفاء الرجل ذكرت عائلته أنه بحسب شهود عٌان فمد تم اعتماله من لبل عناصر الجٌش الوطنً 

 ٌره أو مكان تواجده .وال معلومات عن مص

 

 

السفح أنه بعد تعرض لرٌتهم للهجوم تم تدمٌر منزلها بالكامل وسرلة كافة فً رواٌة أخرى ذكرت امرأة من لرٌة  -

محتوٌاته كم تم االستٌالء على األراضً الزراعٌة التً كانت تعمل بها وسرلة مواشٌها ثم تم اختطاؾ ولدها ولم ٌتم 

$ بعد تعرضه للتعذٌب المبرح باإلضافة إلى العدٌد من الحاالت التً تم ذكرها فً  1500إطالق سراحه إال بعد دفع 

/ من التمرٌر 17التمرٌر الذي رصد انتهاكات الدولة التركٌة وفصائل المعارضة السورٌة خالل عامٌن فً الفمرة رلم /

 وهذا رابطه .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نذكر الحاالت التً تم توثٌمها : 2022أما خالل عام  -

لامت الشرطة العسكرٌة فً مدٌنة رأس العٌن باعتمال امرأة فً العمد الثانً من العمر بسبب  21/7/2022بتارٌخ  -

 رفضها تحرش إحدى عناصر الفصائل المسلحة بها بحسب رواٌة شهود داخل المدٌنة .

 

 

http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
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تعرض مدنً لالعتمال والتعذٌب من لبل الشرطة العسكرٌة فً مدٌنة تل أبٌض وبحسب شهود  13/1/2022بتارٌخ  -

 عٌان فمد كان آثار التعذٌب واضحة على جسده .

 

 

 فمد تم اعتمال امرأتٌن والتٌادهن لجهة مجهولة فً تل أبٌض دون معرفة أسباب االعتمال . 3/4/2022أما بتارٌخ  -

 

بارات التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري فصٌل العمشات بمداهمة لرٌة لامت االستخ 17/1/2022بتارٌخ  -

الدوؼانٌة والمرى المحٌطة بها ولد تم اعتمال العشرات من شباب المرى المذكورة ولد تم نملهم إلى فرع مكافحة 

 اإلرهاب فً مدٌنة تل أبٌض ومن ثم نمل العدٌد منهم إلى سجون داخل األراضً التركٌة .

 

 

/ عام وهً نازحة فً مدٌنة رأس العٌن ٌتبٌن أنها 13فمدت فتاة لاصر البالؽة من العمر / 11/1/2021تارٌخ بأما  -

 تعرضت لالختطاؾ على ٌد عناصر الفصائل المسلحة بحسب شهود من المدٌنة .

 

 

سجون التركٌة / شخص تم اعتمالهم ونملهم إلى األراضً التركٌة لٌتم سجنهم فً ال100كذلن تم توثٌك ما ٌزٌد عن / -

التركً والذي ٌعتبر انتهاكا  لحموق اإلنسان والمانون  ومحاكمتهم ألحكام تصل إلى الحكم المإبد وبحسب المانون المحلً

الدولً اإلنسانً والمانون المحلً السوري ونمال  لسرٌا  للمواطنٌن السورٌٌن من داخل األراضً السورٌة إلى األراضً 

/ من التمرٌر الذي ٌرصد االنتهاكات بحك السورٌٌن خالل عامٌن 18الحاالت فً الفمرة / التركٌة ولد تم ذكر عدد من

 بعد بدء عملٌة نبع السالم .
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http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
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 االستٌالء على الممتلاا  :تاسعاً :  -

 

مباشر من الموات التركٌة عملٌات االستٌالء على ممتلكات المدنٌٌن  واصلت فصائل الجٌش الوطنً السوري وبإشراؾ -

بعد عملٌة نبع السالم ، باإلضافة إلى  9/10/2019الخاصة والتً اتبعتها كسٌاسة ممنهجة منذ احتالل المنطمة فً 

ا والتً تشمل عملٌات نهب واسعة النطاق للممتلكات الخاصة والعامة وخاصة  فً مدٌنة رأس العٌن وتل أبٌض ورٌفهم

 المإسسات اإلدارٌة والخدمٌة التابعة لإلدارة الذاتٌة .

 

 

التمرٌر الصادر عن المنظمة بتارٌخ ولد سبك أن تم ذكر التوثٌمات التً تم من خاللها رصد عملٌات السلب والنهب فً  -

 ط التمرٌر .من التمرٌر وفٌما ٌلً راب 27-26-25-24فً فمرة االنتهاكات المرتكبة الصفحات  9/10/2021
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/ عائلة من رأس العٌن وتل 2500فمد لامت منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة بتوثٌك شكاوي / 2022أما خالل عام  -

وأعوام  2019نهاٌة عام  مخٌم نوروز نزحوا فً –مخٌم سري كانٌى  –أبٌض وهم من سكان مخٌم واش وكانً 

من رأس العٌن ورٌفها بسبب المصؾ المستمر على مناطمهم واستٌالء الفصائل المسلحة  2022 – 2021 – 2020

 .على أراضٌهم وإرؼامهم على مؽادرة المنطمة 

 

 

زامن مع االستٌالء ولد ذكر عدد من الناجٌن من االعتمال فً رأس العٌن أن كثٌرا  ما ترافمت عملٌات اعتمال األفراد بالت -

على الممتلكات بما فٌها األراضً الزراعٌة مما أجبر العدٌد من السكان إلى مؽادرة المنطمة خشٌة التعرض لالعتمال 

لسرا  فً ظل عدم السماح لهم بالعودة والمطالبة بممتلكاتهم ، والخطؾ واالبتزاز وبالتالً التنازل عن كافة الممتلكات 

لتهدٌد باالعتمال وأجبروا على سحب الشكاوي التً لدموها إلى لجان التظلم المحلٌة ؼٌر كما تعرض العدٌد منهم ل

الرسمٌة والمجلس المحلً الرسمً فً المدٌنة وذلن لبل الفصائل المسلحة داخل المدٌنة وهنا نذكر بعض الحاالت التً 

 تم توثٌمها :

 

 

 :  نذكر هنا بعض األمثلة على حاالت االستٌالء -

عند دخول جٌش االحتالل التركً إلى لرٌة السفح التابعة لمدٌنة رأس العٌن تم االستٌالء على  9/10/2019بتارٌخ   -

/ دونم من المطن و 30/ بمرات و /4/ رأس ؼنم و /55منازل( مع األثاث بالكامل و /5منازل أحد لاطنً المرٌة )

/ كٌس 32/ طن حدٌد و /1ٌس شعٌر و// ك175/ خلٌة نحل و /35/ برمٌل مازوت و مولدة بتر و ؼطاس و /450/

 أسمنت كان لد وضعها لٌموم ببناء ؼرفة فً أرضه الزراعٌة .

 

http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
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عند دخول مرتزلة االحتالل التركً على لرٌة كنٌهر التابعة لمدٌنة رأس العٌن تم االستٌالء على  9/10/2019بتارٌخ  -

/ كٌس شعٌر و 150تر و دكان سمانة و // و مولدة ب2/ دونم و مطورٌن ماء و مضخة ماء عدد/150أرض زراعٌة /

/ متر 25/ دجاجة و خزانٌن مازوت و خزانٌن ماء و /19/ كٌس بذار حنطة و مكٌنة خٌاطة و /175باإلضافة إلى /

 / شجرة زٌتون و جمٌع هذه الممتلكات تعود لشخص واحد من لرٌة كنٌهر .50توتٌاء و /

 

 

المدعوم من لبل االحتالل التركً إلى لرٌة السفح تم مداهمة  عند دخول مرتزلة الجٌش الحر 9/10/2019بتارٌخ  -

/ محالت تجارٌة )محل مواد 4/ دونم و /135المرٌة و تهجٌر أهلها لسرا  و االستٌالء على أرض زراعٌة مساحة /

/ 14محل تصلٌح مطورات (باإلضافة إلى طاحونة و عدة سمً و / –محل أحذٌة  –محل أدوات منزلٌة  –ؼذائٌة 

/ دونم 100/ كٌس حنطة و /135/ كٌس شعٌر و /450ماء و جرار زراعً و حصادة و دراجة نارٌة و / مطور

 مزروعة كمون باإلضافة إلى منزل أخر فً شارع الكنائس فً رأس العٌن المدٌنة .

 

 

لكامل و / منازل مع األثاث با3عند دخول جٌش الحر إلى مدٌنة رأس العٌن تم االستٌالء على / 9/10/2019بتارٌخ  -

/ كٌس و 700/ دونم مع ؼطاس ماء و مولدة بتر مع مستودعان للممح و الشعٌر و محصول لمح /180أرض زراعٌة /

/ 25/ برمٌل مازوت لألراضً الزراعٌة و /40/ دونم محصول بطٌخ و /60/ كٌس و مع /900محصول شعٌر /

 رأس ؼنم و بمرة واحدة ./ 5/ ؼرام ذهب و /20/ طن محصول لطن و /93برمٌل مازوت للمنزل و /

 

 

عند دخول مرتزلة الجٌش الحر إلى لرٌة عنٌك الهوا التابعة لمدٌنة رأس العٌن تم االستٌالء على  9/10/2019بتارٌخ  -

/ كٌس حنطة و مولدتٌن بنزٌن و 20/ طن كمون و /1/ دونم و محصول /40بٌت كامل مع األثاث و أرض زراعٌة /

 / كٌلو من الحدٌد .300$ و / 2000/ ملٌون و 1,5/ خزانات ماء و /5/ / برامٌل مازوت و5ؼطاس ماء و /

 

 

مواطنٌن من شكوى وردت للمنظمة ل 2500فً  كما ورد اتم االستٌالء علٌه نورد لكم ما تم توثٌمه من ممتلكاتوهنا  -

 أراضً ومنازل وممتلكات ومحاصٌل وآلٌات والتً تم إحصاإها كالتالً :بٌض من أس العٌن وتل أر

 

 2551 -دونم  119028ء على األراضً الزراعٌة االستٌال -عائلة   2500بلػ عدد العوائل الهاربون من رأس العٌن  -

محل تجاري  455 -جرار زراعً  88 -دونم مماسم زراعٌة  3714 -أرض ضمن المنزل )حوش(  18541 -منزل 

صهرٌج  6  -صهرٌج مازوت  37 -خزان مازوت  2829 -خزان ماء  391 - دراجة نارٌة 711 -سٌارات  115 -

 1823 -ماعز  62 -رأس ؼنم  9267 -بمرة  357 -ؼطاس ماء  747 -ً محرن زراع 217 -حصادات  10 -ماء 

مولدة بتر  98504طن حدٌد  14,5 -خلٌة نحل  150 -كٌلو و نصؾ فضة  -ؼرام من الذهب  1792 -طٌور و دجاج 

 705 -طن لطن  1771 -شجرة زٌتون  8513 -طن سماد زراعً  90 -مولدة مازوت  46 -مولدة بنزٌن  441 -

كٌس  38633 -كٌس شعٌر  182716 -كٌس لمح  61141 -كٌس حنطة  7288 -كٌس كمون  37545 -كٌس فول 

 -لوح توتٌاء  606 -طن بذار حنطة  35 -عدة صنعة  374 -كٌس جبس  600 -مكبس بلون  17 -علؾ للحٌوانات 

 ل.س . 254,535,00$ و  18700مبلػ مالً :  -كٌس أسمنت  3615
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لالستٌالء على ممتلكات المدنٌٌن ترلى إلى مستوى النهب وهو ما ٌعد جرٌمة حرب وفً والعملٌات الموصوفة أعاله  -

ول منها دون مراعاة األصالمناطك التً ولعت فٌها األعمال العدائٌة المباشرة ٌعتبر حجز الممتلكات وطرد أصحابها 

 سكن واألراضً والملكٌة .لأو التعوٌض عنها انتهان حك االمانونٌة 

 

 

 ستاداف األعٌان المدنٌة :اعاشراً :  -

 

، حٌث  األثرٌة واألعٌان المدنٌة دون أن ٌكون هنان ضرورة عسكرٌة تبرر وبطرٌمة عابثة بالموالعإلحاق تدمٌر واسع  -

 .والممابر والممامات الدٌنٌة ه هجمات ضد المبانً المخصصة لألؼراض الدٌنٌة والتعلٌمٌة والمستشفٌات ٌتوج واتعمد

 

 

لفرلة المعتصم وتخرٌب أضرحة تم تحوٌل مزار الشهداء فً رأس العٌن إلى مولع عسكري  2022فً ولت الحك عام  -

 المزار وذلن فً إشارة إلى إهانة لألهالً وتهدٌد مباشر بمصٌر مشابه فً حال العودة .

 

 

ؾ مدٌنة تل تم استهداؾ ممبرة األرمن الوالعة بالمرب من لرٌة تل كٌفجً اآلشورٌة فً رٌ 7/10/2021كذلن بتارٌخ  -

تمر ولد طال المصؾ الممبرة مما تسبب بتدمٌر أجزاء كبٌرة منها وذلن فً سلسلة هجمات نفذتها على المرى اآلشورٌة 

 تل جمعة ( والتً نزح معظم سكانها للمرى المجاورة . –ل كٌفجً ؼربً تل تمر ت –الوالعة برٌؾ تل تمر ) تل شنان 

 

 

فً منطمة رأس العٌن وتل أبٌض وثمة مخاوؾ جدٌدة تعرضها للضرر  / مولع أثري100كما ثمة ما ٌزٌد عن / -

والتنمٌب على ؼرار ما حدث فً عفرٌن علما  أنه ثمة مولعٌن أثرٌٌن تم بناء لواعد عسكرٌة فٌها مما ٌجعل تعرض 

رض تل حلؾ إلى اآلثار للتلؾ والتنمٌب السري والسرلة أمرا  متاحا  بموة وهما تل دهلٌز وتل داوودٌة باإلضافة إلى تع

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

 

 

تم استهداؾ جامع بلدة زركان من لبل فصائل الجٌش الوطنً مما تسبب بؤضرار كبٌرة  30/12/2021كذلن بتارٌخ  -

 فً الجامع وإصابة مدنً وفٌما ٌلً رابط ٌظهر لحظة استهداؾ الجامع .
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 /www.hawarnews.com/ar/mobile/?page=haber&ID=60273https:/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

كٌة والفصائل التابعة لها العٌادات الطبٌة وبرج سٌرتٌل فً ناحٌة زركان رموات التاستهدفت ال 27/5/202بتارٌخ  -

 بالصوارٌخ .

 

 

برٌؾ تل لصفت الموات التركٌة والفصائل التابع لها كنٌسة تل تاوٌل من لبل المدفعٌة التركٌة  30/5/2022بتارٌخ  -

 .تمر

 

 

ال شرق منبج مما أدى إلى تضرره بالكامل لصفت الموات التركٌة مسجد لرٌة الجات شم 9/6/2022بتارٌخ  -

 بصاروخٌن .

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hawarnews.com/ar/mobile/?page=haber&ID=60273
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 التغٌٌر الدٌمغرافً :إحدى عشر :  -

 

خالل مواصلة استخدام جمٌع األسالٌب التً تحمك عملٌة التؽٌٌر  بدا واضحا  منالسعً إلى إحداث تؽٌٌر دٌمؽرافً  -

وؼٌرهم مواطنٌن الكرد والعرب والسرٌان وتهجٌر المدنٌٌن بدءا  من حاالت المتل والتعذٌب واالختطاؾ التً تطال ال

من السكان األصلٌٌن فً المناطك المحتلة واالستٌالء على ممتلكاتهم والتوثٌك العماري لمنازلهم بؤسماء العوائل 

المستوطنة ضمن إطار ممنهج بؽٌة تؽٌٌر التركٌبة السكانٌة فً المنطمة وخاصة  العوائل التركمانٌة وعوائل الفصائل 

ل السوري وحتى عوائل عناصر تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش من األجانب ، كذلن ورفع العلم المسلحة من الداخ

 .التركً علٌها وتؽٌٌر أسماء المرى والنواحً واستبدالها بؤسماء تركٌة 

 

وفً خطوة أخرى لترسٌخ عملٌة التترٌن وإحداث التؽٌٌر الدٌمؽرافً لامت الموات التركٌة بإزالة أبراج االتصاالت  -

 –رأس العٌن  –واستبدالها بشبكة اتصاالت تركٌة ) كورن سل ( وذلن فً مناطك تل أبٌض  MTNلسورٌة سٌرتٌل و ا

 .جرابلس وإعزاز  –منبج  –الرلة  –عفرٌن 

 

كما لجؤوا إلى استؽالل المإسسات التعلٌمٌة لفرض سٌاسة التترٌن من خالل تؽٌٌر مناهج التعلٌم وتحوٌلها إلى ثمافة  -

ة متطرفة وفرض اللؽة التركٌة إلى جانب اللؽة العربٌة فً التعلٌم ومنع التعلٌم باللؽة األم ) الكردٌة أو تركٌة دٌنٌ

 السرٌانٌة ( .

 

لسهولة الحركة والدخول والخروج عبر الحدود وتسهٌل  افتتاح معابر جدٌدة على الحدود السورٌة التركٌةكما لجؤوا إلى  -

لسورٌة ناهٌن عن تسهٌل عملٌات الهجرة عبر الحدود لتسهٌل إفراغ المنطمة من نمل البضائع المسرولة من األراضً ا

لداخل السوري لٌتم عائلة من ا 2500 ما ٌمارب حٌث تم توثٌك انتمالسكانها واستبدالهم بآخرٌن من الداخل التركً 

ة سالمٌإلالعشرات من عوائل تنظٌم الدولة الى إضافة إلفً المناطك المحتلة بسري كانٌى وكري سبً با إعادة توطٌنهم

س العٌن بعد استهداؾ ألى مدٌنة رإن الذٌن كانوا ضمن مخٌم عٌن عٌسى وتم نملهم عدد كبٌر منهم من العرالٌٌ داعش

 . بعد عملٌة نبع السالم 2019المخٌم عام 

 

اكز الدٌنٌة ومنع  أي شكل من أشكال اللعب على الوتر الدٌنً واستؽالل الدٌن اإلسالمً من خالل فتح المزٌد من المر -

 طمة واالستٌالء على ممتلكاتهمنٌن من المالل طرد الكرد اإلٌزٌدٌٌن والمسلمالحرٌة الدٌنٌة وهذا ما بدا جلٌا  من خ

لى إحاول العودة ٌزٌدي إرجل  وبناء لواعد عسكرٌة داخلها ولد شاهدنا مإخرا   فٌها مسلحٌنالوتوطٌن عوائل عناصر 

بسبب منعه الدخول للمنزل وؼادر بعد تهدٌده باالعتمال من لبل  ٌزٌدٌة لكنه ظل خارجا  إلحدى المرى اإفً لرٌته 

فً بناء مستوطنات داخل المناطك  نسانٌةإلباسم ا ملتً تععناصر الفصائل المسلحة ولد ساهمت العدٌد من المنظمات ال

 . عادة التوطٌن منها منظمات تعمل بدعم لطري ومنظمات فلسطٌنٌةإالمذكورة لترسٌخ مشروع 
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 تمٌٌد الحرٌا  األساسٌة :اثنا عشر :  -

 

فصائل الجٌش الوطنً السوري حرٌات تعتبر الحرٌات األساسٌة فً المناطك الوالعة تحت سٌطرة الموات التركٌة و -

الحمولٌة مصادرة وذلن فً محاولة للحد من الحٌز المدنً خاصة  امام العمل الصحفً والنشطاء وأمام المنظمات 

المستملة فاإلعالم المستمل ؼٌر لادر على الدخول إلى تلن المناطك والمٌام برصد االنتهاكات الحاصلة وهو األمر الذي 

فً أكثر من حالة تعدي على رض صاحبها لالعتمال واإلخفاء المسري واالعتداء األمر الذي ظهر ٌعتبر مخالفة تع

صحفٌٌن حاولوا توثٌك أحداث وانتهاكات حاصلة ناهٌن عن عدم لدرة المنظمات الحمولٌة متابعة األحداث أو حتى 

ضهم لالحتجاز التعسفً دون اتباع اللماء مع الضحاٌا األمر الذي ٌعرض حٌاة الباحثٌن وحتى الضحاٌا للخطر وٌعر

م من هالمانونٌة الواجبة وفً ظروؾ ؼٌر مالئمة دون معرفة ذوٌهم مكان احتجازهم أو إمكانٌة رإٌتهم ومنعاإلجراءات 

 حك الدفاع .

 

 

كذلن تم منع المدنٌٌن الذٌن تمت مصادرة ممتلكاتهم وأراضٌهم من تمدٌم شكوى الستعادة تلن الممتلكات من عناصر  -

فصائل المسلحة الذٌن استولوا بالموة على تلن الممتلكات ولاموا بمصادرتها مما اضطر العدٌد من المدنٌٌن الذٌن ال

تعرضوا للتهدٌد باالعتمال واالحتجاز على سحب الشكاوي التً لدموها إلى لجان التظلم المحلٌة ؼٌر الرسمٌة فً 

المدٌنة والذٌن رفضوا فً عدة حاالت تسجٌل شكاوي تتعلك  المنطمة وحتى لدى الشرطة العسكرٌة والمجلس المحلً فً

بالخطؾ واإلخفاء المسري ألفراد تم اعتمالهم من لبل عناصر الفصائل المسلحة فً المدٌنة وأنكروا وجودهم دون 

، كذلن لامت الشرطة السماح بتسجٌل الشكوى بشكل رسمً أو إعطاء أي إثبات بتسجٌل الشكوى فً حال تم التسجٌل 

عسكرٌة بتمٌٌد حرٌة التعبٌر والتجمع ولاموا باستهداؾ الناشطات فً مجال حموق المرأة وفرضوا تعالٌم متطرفة دٌنٌة ال

اللباس تم فرض استخدام لباس إسالمً على نحو ٌشبه ما كانت تتبعه مد وحتى بحرٌة الدٌن والمعت خاصة  فٌما ٌتعلك 

لمإسسات المدنٌة وخاصة  تلن المتعلمة بالدفاع عن المرأة والمساواة داعش فً سلوكها ، كل هذا أدى إلى تراجع نشاط ا

ألي عن المرأة المعن فة على وجه الخصوص نظرا  الزدٌاد تلن الحاالت وسط ؼٌاب بٌن الجنسٌن والتً كانت تدافع 

حالة على موالع مساعدة لانونٌة أو حملة ممكن أن تلجؤ لها مع انتشار واسع لتلن الحاالت والتً عرضت فً أكثر من 

التواصل االجتماعً لبٌان اللجوء إلى العنؾ للتعامل األسري خاصة  مع األطفال وذوي االحتٌاجات الخاصة والنساء 

 اللواتً تم إبعادهن عن الحٌاة العامة بشكل متعمد وممنهج .
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 أوضاع الماجرٌن لسرأ داخ  المخٌما  :ر : شثالثة ع -

 

الم ومع اشتداد الهجمات التً بدأت بشكل عنٌؾ ومباشر تستهدؾ المدنٌٌن فً منطمة رأس العٌن منذ بدء عملٌة نبع الس -

بدأت موجة نزوح كبٌرة للسكان المدنٌٌن من المناطك المذكورة وأرٌافهما عشرات اآلالؾ من المواطنٌن وتل أبٌض 

هاكات حموق اإلنسان والمانون الدولً رب التركٌة العنٌؾ وخوفا  من انتلة الحنزحوا من مدنهم ولراهم هربا  من آ

للعملٌة العسكرٌة التً استخدمت فٌها كافة صنوؾ اإلنسانً التً بدأت الموات المهاجمة بارتكابها منذ الٌوم األول 

األسلحة البرٌة والجوٌة والتً استهدفت المواطنٌن المدنٌٌن بشكل مباشر ، ناهٌن عن حاالت السلب والنهب واالعتمال 

منهم حٌث تم تؤكٌد من شهود عٌان من ؾ التً بدأت السٌاسة ممنهجة إلفراغ المنطمة من سكانها خاصة  الكرد واالختطا

سكان المنطمة أنه مع مرور ثالثة أعوام على بدأ عملٌة نبع السالم لم ٌبمى فً مدٌنة رأس العٌن سوى خمس عائالت 

ولد أفرؼت لرى بكاملها من ظمى لسكان المدٌنة ورٌفها كردٌة فمط علما  أن المكون الكردي كان ٌشكل الؽالبٌة الع

/ من تمرٌر توثٌك االنتهاكات فً رأس العٌن 19راجع الفمرة /تحوٌلها إلى لواعد تركٌة سكانها وتم االستٌالء علٌها أو 

 وتل أبٌض لمدة عامٌن فٌما ٌلً رابط التمرٌر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-%d8%b9%d9%86-http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1

-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa

-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9%d8%a7%d

%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وتم االستٌالء علٌها  / لرٌة ولد أفرؼت بالكامل من سكانها15كذلن األمر بالنسبة لمرى اإلٌزٌدٌٌن والتً بلػ عددها / -

ونذكر مثال على ذلن لرٌة الداوودٌة التابعة لمدٌنة رأس العٌن والتً هجر سكانها اإلٌزٌدٌٌن لسرا  ودمرت منازلهم 

تم االستٌالء على األراضً الزراعٌة للمدنٌٌن ومنعوا من العودة أو االستفادة من استثمار ، كذلن  وتم االستٌالء علٌها

أراضٌهم أو حتى دفع تعوٌض عن محصولهم الذي تم نهبه سنوٌا  منذ ثالثة سنوات ، كذلن الحال لعشرات المرى التً 

والحسكة المجاورة لرأس العٌن وتل أبٌض  اضطر سكانها للنزوح واللجوء إلى مخٌمات أنشؤت حدٌثا  فً المناطك

 نوروز وتل السمن )تل أبٌض( . -سري كانٌى   –ودٌرٌن والرلة نذكر منها مخٌم واش وكانً 

 

 

/فردا  و معظمهم من أهالً رأس العٌن ولراها وتل أبٌض ١٥١٦١حٌث بلػ عدد األفراد الماطنٌن فً مخٌم واشوكانى / -

ٌنة الحسكة ،وهذا المخٌم بحاجة إلى خٌم إضافٌة لتواجد أكثر من عائلة فً كل حٌث ٌمع هذا المخٌم على أطراؾ مد

خٌمة وإن هذا المخٌم ال ٌوجد فٌه ما ٌمٌهم من برد الشتاء وحر الصٌؾ ،حٌث اٌضا  ٌعانً المخٌم من سوء المعٌشة 

م من نمص الخدمات ً ٌحتاجها الفرد .كما ٌعانً المخٌوجمٌع سبل العٌش التوالصرؾ الصحً ونمص فً المدارس 

الطبٌة وفً أكثر الحاالت ٌتم نمل المرضى إلى مشافً الحسكة لتلمً العالج ،بالرؼم من تواجد نماط طبٌة داخل المخٌم 

وسكان المخٌم ٌعانون من حالة عدم استمرار  تابعة للهالل األحمر الكردي لكن خدماتها محدودة وال تسد حاجة المرضى

مرة باجتٌاح جدٌد لألراضً السورٌة وبالتالً الخوؾ من نزوح جدٌد ناهٌن عن حالة عدم نفسً بسبب التهدٌدات المست

االستمرار األمنً التً تزٌد من الضؽط النفسً على سكان المخٌم خاصة  بعد حالة التفجٌر التً حصلت فً المخٌم 

 .هم امرأة وطفل / آخرٌن بٌن3إصابة /والتً راح ضحٌتها شخص وهو سائك الدراجة و 12/9/2022بتارٌخ 

 

 

http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
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نازح  /١٤٠٣٠حٌث ٌحتوي على / ٨/٩/٠٢٠٢)سري كانى( والذي تم إنشائه فً  كما ٌوجد أٌضا  مخٌم الطالئع -

 تصل المٌاهفالماء والكهرباء  الخدمات األساسٌة من معظمهم من رأس العٌن وتل أبٌض، حٌث ٌفتمر هذا المخٌم إلى

بعض هذه المٌاه ال تسد احتٌاجات العائلة ،كما ٌوجد داخل المخٌم ى الخٌم وعلللماطنٌن عبر صهارٌج تموم بتوزٌع المٌاه 

تموم بمشارٌع توعٌة لألطفال والنساء حٌث ٌتم تمدٌم  الدعم النفسً للصؽار والكبار بسبب المحلٌة التً منظمات ال

 معاناتهم النفسٌة جراء النزوح من مناطمهم .

 

أن اإلمدادات  ود نماط للهالل األحمر الكردي إالفً الكادر الطبً رؼم وج أما بالنسبة للوضع الصحً هنالن نمص كبٌر -

 مستوى التعلٌم . التً ٌمدمها ال تسد حاجة المرضى ،واٌضا  الوضع التعلٌمً ضعٌؾ بسبب للة المدارس وانخفاض 

 

 

ر ولوى األمن متواجدة ما بالنسبة للوضع األمنً فهو مستمر وؼالبٌة سكان المخٌم من رأس العٌن والمخٌم محاط بسوأ -

بحالة نفسٌة صعبة ؼلب علٌها  ونجمٌع سكان المخٌم مصاب، ماطنً المخٌم لحماٌة الدائما  على شكل دورٌات لتوفٌر 

 داخلنً الذي تفرضه الدولة التركٌة طابع الخوؾ من عدم لدرتهم على العودة إلى دٌارهم بسبب المشروع االستٌطا

وتوطٌنهم فً المناطك  من الداخل التركًالسورٌٌن توطٌن الالجئٌن إلى إعادة  ةاألراضً السورٌة حٌث تسعى جاهد

 التً احتلوها .

 

 

ٌضم  ٠٢١٣ما بالنسبة لمخٌم نوروز الذي ٌمع فً منطمة المالكٌة التابعة لمدٌنة المامشلً حٌث كان هذا المخٌم فً عام أ -

ضاء شنكال ولد عادوا إلى مناطمهم بالكامل فً عام عددا  كبٌرا  من أهالً شنكال بسبب هجوم تنظٌم الدولة على ل

وبعد الحملة العسكرٌة على مدٌنة رأس العٌن وتل أبٌض من لبل االحتالل التركً وفصائل المعارضة تم إعادة  ٠٢١٩

بدعم تموم بعض المنظمات ؼٌر الحكومٌة شخصا   /٦٤٩٢فتح المخٌم الستمبال النازحٌن لسرا  حٌث ٌضم هذا المخٌم /

لذي ٌموم بتمدٌم األخرى مثل الهالل األحمر الكردي االمحلٌة تمدمه اإلدارة الذاتٌة والمنظمات  خٌم باإلضافة إلى ماالم

 الخدمات الصحٌة .

 

 

ٌإمن التعلٌم الكافً لهإالء التالمٌذ  م لكن هذا التعلم المجمعة داخل الخٌاما بالنسبة للتعلٌم فٌتم عن طرٌك صفوؾ  -

عدد أفراد األسرة اما بالنسبة للوضع الصحً  ًم فً هذا المخٌم صؽٌرة ال تكفللماء بشكل كبٌر الخٌ ا  ٌفتمر المخٌم،اٌض

فهو متردي جدا  حٌث ال ٌوجد أطباء فمط ممرضً إسعاؾ والنماط  الطبٌة التابعة للهالل األحمر تعانً من نمص حاد 

ل المخٌم، وتعمل لوى األمن الداخلً بحماٌة فً األدوٌة والمخٌم بحاجة إلى مستوصؾ لكثرة انتشار األمراض داخ

 المخٌم وهذا المخٌم مفتوح لمؽادرة لاطنٌه للعمل وتامٌن حاجاتهم .

 

 

ٌحتوي هذا المخٌم على النازحٌن  ٠٢١٩نشاء مخٌم تل السمن شمال مدٌنة الرلة لرب بلدة تل السمن عام كما تم إ -

ٌم بحاجة إلى الدعم الكبٌر فردا  والمخ/٥٣٣٨راد الماطنٌن فٌه /المهجرٌن لسرا  من تل أبٌض ورٌفها ولد بلػ عدد األف

من الناحٌة الصحٌة واإلؼاثٌة ألنه ٌمع فً منطمة صحراوٌة وهذا المخٌم ال ٌحتوي سوى نمطة طبٌة واحدة تعانً من 

 رة ،، والوضع التعلٌمً متردي جدا  حٌث ٌتم التعلٌم عن طرٌك مجموعات مصؽ نمص األدوات الطبٌة واألدوٌة

 .  والوضع األمنً مستمر داخل هذا المخٌم بفضل جهود لوى األمن الداخلً التً تشرؾ على حراسته
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 : 6/12/2222 ةدء عملٌة نةع السالم ولغاٌة االنتاااا  المرتاةة منذ إحاالٌــا  أرةعة عشر : -

  2019السالم نةع
 

 نف  64 ةٌنام /429/ السالم نةع ضحاٌا

 /293/ جرح /136/ لت 

 ذاور إناث ذاور إناث

 مٌدانً إعدام /3/ ةٌنام حالة   14
 إعدام حاال  /4/ ةٌنام   122

 مٌدانً
74 217 

 
 

 
 

 
  سورٌا شرق شما  فً السورٌة األراضً على وفاال  الجٌ  الوننً السوري التراٌة التً ارتاةتاا الدولة االنتاااا 

 

  2202 عام خال 
 

 

 على اعتداء حاال 
 ة ل من المدنٌٌن

 /47/ التراً الجٌ 

 استاداف
 المدنٌٌن

 الحدود على
/8/ 

/ 165/ التفجٌرا  عدد
-اانٌه سري-أةٌض ت )

 عٌن-منةج-اوةانً
 )عٌسى

 الماف عدد
 ت -منةج)/56/
-عٌسى عٌن-أةٌض

 )عرٌمة لرٌة-تمر ت 

 الفاال  ةٌن اشتةااا  عدد
-منةج-أةٌض ت ( /8/  أنفسام

 )عٌسى عٌن-تمر ت -العٌن رأس

 مسٌرة ا نالر عدد
/20/ 

 جرح لت  جرح لت  جرح لت  جرح لت  جرح لت  جرح لت 

 منام 35
 نساء 5

12 4 2 
 ةٌنام 35
 نساء 4

133 

11 
 ةٌنام
6 

 نساء

 ةٌنام 45
 امرأتٌن

 نفال  3و
 12 8 أنثى واحدة و   6 3

 

 
 

 الاحفٌٌن ةحك انتاان واعتما  اختناف

 الممتلاا  على استٌالء مناز  تدمٌر ذار أنثى

8 99 9 27 
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  سورٌا شرق شما  فً السورٌة األراضً على وفاال  الجٌ  الوننً السوري التراٌة التً ارتاةتاا الدولة االنتاااا 
 

  2021 عام خال 

 
 

 ومختنفٌن معتملٌن
/152/ 

 استاداف
من  المدنٌٌن

لة  الجٌ  
 التراً
/10/ 

/ 9/ التفجٌرا  عدد
 سري-أةٌض ت )

 )عٌسى عٌن-اانٌه

 الماف ددع
-أةٌض ت -منةج)/197/
-تمر ت -عٌسى عٌن

 )زراان-دٌرٌن

 شتةااا اال التفجٌرا  وضحاٌا 
 ت ( /35/  أنفسام الفاال  ةٌن

 ت -العٌن رأس-منةج-أةٌض
 )عٌسى عٌن-تمر

 مسٌرة نالرا 
/10/ 

اعتداءا  على 
 الحدود

 جرح لت  جرح لت  جرح لت  جرح لت  جرح لت  لت  اختناف اعتما 

117 
  8نام ةٌ

 نساء

25 
 8ةٌنام 
 نساء

ةٌنام  10
 امرأة واحدة

 أنفا  4و 

ةٌنام   8

4  
 أنفا 

36  
ةٌنام 
امرأة و 

 فتٌا  4

22  

 3  ةٌنام
 9نساء و
 أنفا 

 ةٌنام 48 
عىاصر  3

مه 

انحكىمة 

 انسىرية 
 نساء  15
 10و 

 أنفا 

30 5 

6 
بيىهم 

امرأتي

 ن 

5 
بيىهم  6

 طفم

33 
بيىهم 

 طفم

 

 

 

  سورٌا شرق شما  فً السورٌة األراضً على وفاال  الجٌ  الوننً السوري التراٌة ارتاةتاا الدولة التً االنتاااا 
 

     2022عام خال 

 
 

معتملٌن منذ 
 2019ةداٌة 
 2022لغاٌة 

استاداف 
المدنٌٌن من 
لة  الجٌ  

 /5/ التراً

ضحاٌا التفجٌرا  
 / )ت 3واأللغام /

-رأس العٌن -ضأةٌ
 -عٌسى  عٌن

 )حساة

-)منةج/220/ المافعدد 
 ت  - عٌسى عٌن-أةٌض ت 
لامشلو  –رأس العٌن  -تمر

 )زراان-

نتٌجة التفجٌرا  
واالشتةااا  داخ  المنانك 
المحتلة سمن عدد من 
الضحاٌا المدنٌٌن 

 والعسارٌٌن

 /50/ مسٌرة نالرا 
اعتداءا  على 

 الحدود

 جرح لت  جرح لت  جرح لت   جرح لت  جرح لت  لت  اعتما 

ٌنام ة 424
 امرأة  30

ةٌنام  5
 نفالن

1 

ةٌنام   6
ن نفال

 وامرأة
 وعسارٌٌن

 5ةٌنام  50
 27أنفا  و 

 عسارٌٌن 

ةٌنام  101
نف  و  28
امرأة و  12

12 
 عسارٌٌن

ةٌنام  9
 8نف  و 

عسارٌٌن 
من الفاال  
 المسلحة

 3ةٌنام  10
 مدنٌٌن 

 6ةٌنام  57
 12نساء 

 8عسارٌٌن و 
 أنفا 

 8ةٌنام  43
 8أنفا  و

 4ء و نسا
 عسارٌٌن

8  

10 
ةٌنام 
لاارا
 ن
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 التواٌا  ::  خامسـة عشر -

إٌماؾ جمٌع الهجمات العشوائٌة والمباشرة على المدنٌٌن واألعٌان المدنٌة واتخاذ جمٌع االحتٌاطات للتملٌل من حد من  -1

ٌة فً سٌاسة لتروٌع المدنٌٌن األضرار بالسكان المدنٌٌن وإٌماؾ التهدٌدات المستمرة باجتٌاح المزٌد من األراضً السور

 اآلمنٌن .

 

 

 االنسحاب الفوري والؽٌر مشروط للموات التركٌة والفصائل المتعاونة معها فً جمٌع األراضً السورٌة المحتلة . -2

 

 

ولؾ التعذٌب وؼٌره من ضروب المعاملة الماسٌة الضؽط على الحكومة التركٌة والفصائل المسلحة التابعة لها من أجل  -3

بما فً ذلن العنؾ الجنسً فً جمٌع أماكن االحتجاز واإلفراج عن المعتملٌن تعسفا  خاصة  من تم نملهم إلى  المهنٌة

 داخل األراضً التركٌة ومحاكمتهم وفك المانون المحلً التركً وإعادتهم بشكل فوري إلى داخل األراضً السورٌة .

 

 

خاصة  الطائرات الؽٌر مؤهولة ٌن من الهجمات فرض حظر طٌران على مناطك شمال شرق سورٌا لحماٌة المدنٌ -4

)الطائرات المسٌرة( والتً تستهدؾ بشكل مباشر أهداؾ داخل األراضً السورٌة حتى دون أخذ االحتٌاطات الالزمة 

 لحماٌة المدنٌٌن واعتبارها جرٌمة حرب ومحاسبة مرتكبٌها .

 

 

عن تً خلفت ضحاٌا مدنٌٌن وضمان محاسبة المسإولٌن إجراء تحمٌمات مستملة فً الحوادث وجرائم الحرب المرتكبة ال -5

 وضمان عدم تكرارها . والجرائم تلن االنتهاكات

 

 

دعوة كافة المنظمات الحمولٌة المستملة السورٌة والدولٌة من أجل توثٌك وتدلٌك الجرائم المرتكبة فً المناطك المحتلة  -6

 لملفات إلى المحاكم الجنائٌة الدولٌة .والتً ترلى لتكون جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانٌة ورفع ا

 

 

ضمان عودة المهجرٌن المسرٌٌن إلى مناطمهم األصلٌة بشكل آمن على نحو ٌضمن أن ال ٌترتب على عودتهم أذى  -7

 بضمانات دولٌة وتحت إشراؾ األمم المتحدة .وانتهان لحمولهم األساسٌة وذلن 

 

 

التركً رجب الطٌب أردوؼان والذي دعا فٌه إلى إنشاء مستوطنات إٌماؾ المشروع االستٌطانً الذي دعا إلٌه الرئٌس  -8

 التً احتلتها على الحدود السورٌة التركٌة وإعادة توطٌن الالجئٌن من الداخل السوري فٌها لسرا  .فً المناطك 

مهجرٌن الضمان الوصول اآلمن والسرٌع لإلؼاثة اإلنسانٌة وبشكل ؼٌر مشروط للنازحٌن من الداخل السوري وخاصة   -9

 لسرٌا  من المناطك المحتلة .
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