
 

 بٌــان إلى الــرأي العــام 

 فرٌن واحتاللها عن انتهاكات التحصى لحموق اإلنسان وحٌثمنذ ما ٌمارب الخمس سنوات اسفرت الحرب على ع

واصلت الدولة التركٌة المحتلة لعفرٌن وفصائل المعارضة السورٌة المسلحة التً عرفت الحماً تحت مسمى الجٌش 

الوطنً السوري ارتكابها انتهاكات جسمٌة للمانون الدولً اإلنسانً والمانون الدولً لحموق اإلنسان بما فٌها جرائم 

دٌمغرافً فً المنطمة عبر استخدام الموة المفرطة بحك المدنٌٌن الحرب وجرائم ضد اإلنسانٌة وذلن بهدف احداث تغٌٌر 

 033.333والتهجٌر المسري للسكان االصلٌٌن من خالل اجبارهم على الهجرة خارج مناطمهم حٌث تم تهجٌر ما ٌمارب 

ٌن خاصة فً بٌوت السكان األصلٌحة والالجئٌن السورٌٌن فً تركٌا ن عوائل الجماعات المسلٌمدنً من مناطمهم وتوط

الكرد منهم الذٌن أجبروا على ترن ممتلكاتهم ومنازلهم بشتى الطرق والوسائل من خالل التهدٌد واالبتزاز والمتل 

واالختطاف واالعتمال والتعذٌب ومعاملة من بمً منهم فً مناطمهم بتمٌٌز حٌث تعرضوا لشتى أنواع االنتهاكات وما 

اء من تركٌا وسورٌا سوى أكبر مثال على التمٌٌز الممارس بحك الكرد كانت حادثة الزلزال األخٌرة التً ضربت أجز

خاصة فً منطمة جندٌرس المنكوبة التً تم تهمٌشها تماماً من المساعدات االنسانٌة واالغاثٌة والتً تسببت بفمدان اآلالف 

ارغام من بمً منهم على دف ابادتهم ومن المواطنٌن لحٌاتهم تحت األنماض دون تمدٌم أي مساعدة تذكر لهم وذلن به

ن مناطك سكنهم وذلن بهدف واضح لالستٌالء علٌها وتحوٌلها لمستوطنات جرة أو النزوح إلى مخٌمات بعٌدة عهال

تهده عفرٌن وكذلن جٌة فً التعامل وهذا التمٌٌز الدٌمغرافً الذي تشلعوائل سورٌة الجئة من الداخل التركً هذه االزدوا

المحتلة , ٌفكن السلم األهلً وٌزٌد األمور تعمٌداً فً ظل غٌاب أي عالج أو حل سٌاسً مناطك رأس العٌن وتل ابٌض 

ولد بلغت حصٌلة االنتهاكات فً منطمة عفرٌن بحسب ما  عاماً  21المندلع منذ  شامل إلنهاء االزمة والنزاع السوري

 ة حموق اإلنسان فً عفرٌن .منظم أوردته

مدنً فمدوا حٌاتهم نتٌجة المصف الذي تعرضت له  553بٌنهم  كذلن  امرأة 96مدنٌاً بٌنهم  666لتل ما ال ٌمل عن 

امرأة  113طفل و 005ف بٌنهم صمدنً نتٌجة الم 733مدتً فمدوا حٌاتهم تحت التعذٌب وجرح  93المنطمة و 

البتزاز ولم مدنً ال ٌزال مصٌر الكثٌر منهم مجهوالً ناهٌن عن تعرض من تم اعتماله واالفراج عنه ل 8695واختطاف 

ٌتم اطالق سراحهم سوى بعد دفع فدٌة بمبالغ مالٌة كبٌرة والعدٌد منهم تعرض  لالختطاف لمرات متكررة ودفع مبالغ 

حتى ارغموا على ترن المنطمة والنزوح لحماٌة حٌاتهم حٌث تحول األمر لتجارة  لٌتم اطالق سراحهم  مالٌة فً كل مرة

ثار التً تم تدمٌرها السلب والنهب الممنهج للممتلكات . ومواسم الزٌتون واآللٌات مربحة بالنسبة لهم باإلضافة إلى عم

هدف أغلبها بعد تعرضها للنهب الممنهج ناهٌن عن االستالء على مواسم الزٌتون ولطع عشرات اآلالف من االشجار ب

 التصحر ولجمٌع األسباب المذكورة . تدمٌر البٌئة التً بدأت تتجه نحو

ننا نطالب األمم المتحدة ور خمس سنوات على احتالل عفرٌن فإة حموق اإلنسان فً الجزٌرة وبعد مرمفإننا فً منظ

ومجلس األمن االعتراف باحتالل تركٌا لمنطمة عفرٌن وانهاء هذا االحتالل و الضغط على الحكومة التركٌة إلٌماف 

وبإشراف مباشر من الموات التركٌة ومحاسبة رتكبها عن الجٌش الوطنً السوري التً ٌجمٌع انتهاكات حموق اإلنسان 

جرٌن من أهالً المنطمة جمٌع مرتكبً االنتهاكات المذكورة والمسؤولٌن عنهم باإلضافة إلى تأمٌن عودة آمنة للمه

 ادتهم لكافة حمولهم وذلن بضمانات دولٌة .وضمان استع
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