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 1بتاريخ  9أيلول/سبتمبر من العام  ،2017أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن البدء بمعركة "عاصفة الجزيرة ،من أجل تحرير الريف الشرقي
من محافظة دير الزور ،وذلك بالتزامن مع حملة أخرى كانت قد شنتها القوات النظامية السورية في الريف الغربي للمحافظة وخط نهر الفرات
ض ّد عناصر تنظيم "داعش" ،حيث أفضت هذه المعارك إلى السيطرة الكاملة على الريف الشرقي لدير الزور وذلك بتاريخ  22آذار/مارس
.2019
 2كان "كابرئيل كينو" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قد أعلن وخالل مؤتمر صحفي عقده في بلدة السوسة بالقرب من الباغوز في 17
آذار/مارس  ،2019بأنه استسلم نحو  30ألف عنصر من التنظيم وعائالتهم لقوات سوريا الديمقراطية بينهم أكثر من خمسة آالف مقاتل منذ  9من
كانون الثاني/يناير  ،2019إضافة إلجالء أكثر من  34ألف مدني من الجيب األخير لداعش ،موقع سكاي نيوز عربية ،في  17آذار/مارس
( .2019آخر زيارة بتاريخ  30آذار/مارس https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1236539- .)2019
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%AB%D8%B1-60-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9.%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B2
 3مؤسسة مدنية تأسست عام  ،2012ومهمته تسيير أمور السكان اإليزيديين في مدن شمال وشمال شرق سوريا ،إضافة لعملها في استقبال
اإليزيديين الهاربين من تنظيم "داعش" والتواصل مع ذويهم وإيصالهم إلى قراهم وأهلهم في قضاء سنجار.
" 4سوريا :المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشيلت تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الهجمات وإصابات المدنيين في إدلب" ،في 19
شباط/فبراير ( .2019آخر زيارة بتاريخ  30آذار/مارس .)2019
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24178&LangID=A&fbclid=IwAR2Ko
.kNKdrOtSwAeNTYOtLEwquUkPbQfI09odw-9ek-MB7MLipGMBsy0FAg
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" 5منظمة الصحة :أطفال يموتون من البرد القارس في مخيم الهول بسوريا" ،موقع رويترز في  31كانون الثاني/يناير ( .2019آخر زيارة
بتاريخ  18نيسان/أبريل .https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1PP1LD .)2019
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" 6سوريا الديمقراطية” تعلن استسالم  3آالف من عناصر تنظيم داعش" ،موقع يكيتي ميديا في  14آذار/مارس ( .2019آخر زيارة بتاريخ 18
نيسان/أبريل https://ara.yekiti-media.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7- .)2019
 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-3./%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81
 " 7حزب البارزاني يدعو الحكومة الى التحقق من رؤوس عشرات النساء المذبوحات إنقاذ أطفال ايزيديين من براثن "داعش" داخل سورية"
جريدة الحياة في  28شباط/فبراير ( .2019آخر زيارة بتاريخ  30آذار/مارس .)2019
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http://www.alhayat.com/article/4623139/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8
%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D9%86%D9%82%D
8%A7%D8%B0-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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