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، تّم اإلعالن من قبل وزارة الدفاع التركية عن وصول دفعة من أفراد الجيش األمريكي إلى منطقة شانلي أورفة 2019آب/أغسطس  12بتاريخ  1

 .ارة إنشاء المنطقة اآلمنة شمالي سوريالبدء العمل في إنشاء مركز العمليات المشتركة المنوط بها تنسيق وإد الحدودية
 8. )آخر زيارة للرابط 2019آب/أغسطس  7تركيا. -"بيان جول المحادثات العسكرية المشتركة حول سوريا". السفارة األمريكية في أنقرة  2

 .syria/-regarding-talks-military-joint-on-tatementhttps://tr.usembassy.gov/s(. 2019آب/أغسطس 
الخارجية: سورية ترفض بشكل قاطع ومطلق اتفاق االحتاللين األمريكي والتركي حول إنشاء مايسمى المنطقة اآلمنة". الوكالة العربية "  3

 .https://www.sana.sy/?p=992715(. 2019آب/أغسطس  8. )آخر زيارة 2019آب/أغسطس  8سانا. -السورية لألنباء
 تتبع هذه المجموعات بشكل رئيسي إلى "الجيش الوطني السوري" المرتبط بالحكومة السوريّة المؤقتة واإلئتالف الوطني السوري المعارض. 4
 8. )آخر زيارة: 2018حزيران/يونيو  14من رايتس وتش. سوريا: استيالء جماعات تدعمها تركيا على الممتلكات في عفرين". هيو" 5

 .https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318985(. 2019آب/أغسطس 

https://www.state.gov/joint-statement-by-the-political-directors-of-the-global-coalition-to-defeat-isis/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://tr.usembassy.gov/statement-on-joint-military-talks-regarding-syria/
https://www.sana.sy/?p=992715
https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318985
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 28-10 -الدورة التاسعة والثالثون  -حقوق اإلنسان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية". مجلس " 6

. 28الفقرة  8. الصفحة A/HRC/39/65. 2018أيلول/سبتمبر 

a/Pages/IndependentInternationalCommission.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyri. 
كانون الثاني/يناير  20ألف شخص نزحوا من منطقة عفرين ما بين  137كان مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة قال بأّن حوالي 7

 18المساعدات اإلنسانية التابع لألمم المتحدة.  حقائق وأرقام". مكتب تنسيق –لمزيد اقرأ: "نزوح عفرين  .2018آذار/مارس  20و 2018

(. 2019آب/أغسطس  8. )آخر زيارة 2018نيسان/أبريل 

iles/resources/Afrin%20Fact%20and%20figures%2018%20April.pdfhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/f. 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afrin%20Fact%20and%20figures%2018%20April.pdf
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. نشرة حقوق اإلنسان 2018مدنيو شمال غرب سوريا.. بين المطرقة والسندان"، المفوضية السامية لحقوق اإلنسان. حزيران/يونيو  8

 الشهرية/سوريا، الصادرة من قبل مكتب المفوضية. فقرة " النظام والسالمة العامين".
(. 2019آب/أغسطس  8. )آخر زيارة: 2019تّموز/يوليو  30تركيا تُعيد السوريين قسرا إلى الخطر"، هيومن رايتس وتش. " 9

https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/30/332605. 
 8. )آخر زيارة 2019تموز/يوليو  29تركيا: عمليات إعادة غير طوعية بحق آالف السوريين". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. " 10

sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-https://stj-(. 2019آب/أغسطس 
-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa
-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%b7%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9%d8-%d8%ba%d9%8a%d8%b1

%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a/ . 

https://www.hrw.org/about/people/gerry-simpson
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/30/332605
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a/
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