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التواجد التركي في منطقة عفرين السوريّة باإلحتالل العسكري. منظمة العفو الدولية ، وصفت 2018آب/أغسطس  2في تقرير لها، صدر بتاريخ  1

. "سوريا: يجب على تركيا وضع حد لالنتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين"للمزيد انظر: 

(.  2019أيلول/سبتمبر  2)آخر زيارة .  2018آب/أغسطس  2منظمة العفو الدولية. 

-groups-allied-by-violations-serious-stop-must-turkey-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria
afrin/-in-forces-own-its-and. 

. وقد تّم تشكيلها من قبل تركيا، حيث تّم تدريب عناصرها "قوات الشرطة واألمن العام في عفرين"أو " الشرطة الوطنية"وتُعرف أحياناً باسم  2

" المقدم رامي طالس/أبو يوسف". في حين تّم تعيين "اللواء عبد الرزاق أصالن الالز"ندت القيادة العاّمة للجسم إلى داخل األراضي التركية وأس

في عفرين. وينحدر األخير من منطقة الرستن في ريف حمص وكان ضمن إحدى التشكيالت العسكرية المعارضة المقاتلة " للشرطة الحّرة"قائداً 

 ً  .اد الروسيوذلك بدعم من االتح  قبل سيطرة القوات النظامية السوريّة عليهفي الغوطة الشرقية سابقا
 2)آخر زيارة للرابط  .2019يوليو /تّموز 8 إذاعة وطن،  -برنامج في العمق  - "ممارسات الفصائل السورية بين القانونيين والعسكر" 3

https://soundcloud.com/watanfm/08-07-(. 2019أيلول/سبتمبر 
_G7RrmQ-3omq?fbclid=IwAR0IxzkTXeXuGXzlDEVr4Fkc3HlXhC_xx6nvU8BsG8lyPeYwwaY2019fil. 

  2. )آخر زيارة 2019تموز/يوليو  4. ، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"شخصاً على يد الجيش الوطني في عفرين 56اعتقال : سوريا "4

sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-https://stj-(. 2019أيلول/سبتمبر 

-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-56-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84

-%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a

%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad/#_ftn2 . 
آخر زيارة بتاريخ )  .2019آب/أغسطس  2. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة "2019حالة اعتقال في عفرين خالل شهر تموز  63تسجيل  "5

sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-https://stj-63-  (.2019أيلول/سبتمبر 2

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/
https://soundcloud.com/watanfm/08-07-2019fil3omq?fbclid=IwAR0IxzkTXeXuGXzlDEVr4Fkc3HlXhC_xx6nvU8BsG8lyPeYwwaY-_G7RrmQ
https://soundcloud.com/watanfm/08-07-2019fil3omq?fbclid=IwAR0IxzkTXeXuGXzlDEVr4Fkc3HlXhC_xx6nvU8BsG8lyPeYwwaY-_G7RrmQ
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-56-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad/#_ftn2
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-56-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad/#_ftn2
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-56-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad/#_ftn2
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-56-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad/#_ftn2
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-63-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%b2-2019/
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-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9

-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86%d8%b

2019/-%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%b2 . 
أيلول/سبتمبر  2 آخر زيارة بتاريخ) .2019تموز/ يوليو  25. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، "حالة خطف في عفرين 13تسجيل ما ال يقل  "6

2019) .-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-https://stj
-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-13-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84

%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86/-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%81. 

https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-63-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%b2-2019/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-63-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%b2-2019/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-63-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%b2-2019/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-13-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-13-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-13-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86/
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