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ة بحسب لجنة التحقيق الدولية حول سوريا فإّن بعض الجماعات المعارضة المسلّحة المنتسبة إلى الجيش السوري الحر والتي اشتركت في العملي 1

هي: أحرار الشام، وفيلق الشام، وجيش النخبة، وجيش الشرقية، والجبهة الشامية، وجماعة نور الدين الزنكي. مجلس حقوق اإلنسان/الدورة 

 12. تاريخ اإلصدار: 2018آب/أغسطس  9سعة والثالثون، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية"، التا

 (. للمزيد:2019شباط/فبراير  20. )آخر زيارة بتاريخ 19، رقم الفقرة 7. الصفحة 2018أيلول/سبتمبر 
.https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx  
 المصدر السابق نفسه. 2
الستبداد" اإلئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في "االئتالف الوطني: "غصن الزيتون" هي جزء أساس من المعركة ضد نظام ا 3

(. 2019شباط/فبراير  21. )آخر زيارة بتاريخ 2018كانون الثاني/يناير  22

-http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%

-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B5%D9%86
-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%B2%D8%A1
-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9
-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9R
.TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0-B3L3S3rykTwn 
مجلس اإلسالمي السوري" في مدينة رابطة وهيئة شرعية سنّية وأعلنوا تأسيس "ال 40، اجتمع نحو 2014في منتصف شهر نيسان/أبريل  4

 اسطنبول التركية. ويترأسه الشيخ أسامة الرفاعي، وينوبه الشيخ معاذ الخن.
 Turkey to lay، تحت عنوان " 2018شباط/فبراير  20المصدر السابق نفسه، إضافة إلى مقالة نُشرت من قبل وكالة األناضول بتاريخ  5

dogansiege to Afrin city center soon: Er 2019شباط/فبراير  20"، آخر زيارة .-https://www.aa.com.tr/en/todays
.n/1068471erdoga-soon-center-city-afrin-to-siege-lay-to-headlines/turkey 

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9RB3L3S3rykTwn-TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9RB3L3S3rykTwn-TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9RB3L3S3rykTwn-TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9RB3L3S3rykTwn-TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9RB3L3S3rykTwn-TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9RB3L3S3rykTwn-TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9RB3L3S3rykTwn-TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9RB3L3S3rykTwn-TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9RB3L3S3rykTwn-TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0
https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/turkey-to-lay-siege-to-afrin-city-center-soon-erdogan/1068471
https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/turkey-to-lay-siege-to-afrin-city-center-soon-erdogan/1068471
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 20. آخر زيارة 2018حزيران/يونيو  14سوريا: استيالء جماعات تدعمها تركيا على الممتلكات في عفرين"، هيومان رايتس وتش.  6

 .https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318985. 2019شباط/فبراير 
آب/أغسطس  9تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية"، –مجلس حقوق اإلنسان/الدورة التاسعة والثالثون  7

 . للمزيد:19، رقم الفقرة 7(. الصفحة 2019شباط/فبراير  20. )آخر زيارة بتاريخ 2018أيلول/سبتمبر  12ر: . تاريخ اإلصدا2018
.ia/pages/independentinternationalcommission.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyr 
عفو " سوريا: يجب على تركيا وضع حد لالنتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين"، منظمة ال 8

 (.2019شباط/فبراير  20. )آخر زيارة 2018آب/أغسطس  2الدولية. 
-groups-allied-by-violations-serious-stop-must-turkey-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria
.afrin/-in-forces-own-its-and 

https://www.amnesty.org/ar
https://www.amnesty.org/ar
https://www.amnesty.org/ar
https://www.amnesty.org/ar
https://www.amnesty.org/ar
https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318985
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
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/
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الهوية" و "البطاقات الشخصية -الشخصية في أعلى البطاقة الممنوحة تّم استخدام مصطلح "بطاقة تعريف"، فيما تّم استخدام مصطلح "البطاقات 9

 23بتاريخ  وريفهاالمجلس المحلي في مدينة أعزاز الجديدة" في مناسبات رسمية أخرى. انظر على سبيل المثال ال الحصر التعميم الصادر من 
. والذي حظر مراجعة جميع الدوائر الرسمية في المنطقة بدون حمل "البطاقة الشخصية الجديدة". المجلس  2018تشرين األول/أكتوبر 

(. 2019تّموز/يوليو  11. آخر زيارة للرابط )2018تشرين األول/أكتوبر  23المحلي في مدينة اعزاز وريفها. 
https://www.facebook.com/azaz.c.local/photos/a.338022073049951/976096142575871/?type=3&theater. 

، على أّن 2018آيار/مايو  26لتلفزيون سوريا بتاريخ  دينة الباب، جمال عثمانرئيس المجلس المحلي لـ مبعكس التصريح الذي أدلى به  10

تُكتب باللغتين العربية واإلنكليزية دون التركية، فإّن البطاقات مكتوبة فقط باللغة العربية والتركية دون اإلنكليزية. انظر:  فالبطاقات الجديدة سو

تّموز/يوليو  11. آخر زيارة للرابط: 2018آيار/مايو  26. تلفزيون سوريا. طة بـ تركيا"محلي الباب" يعتزم إصدار بطاقات "شخصية" مرتب

2019 .-https://www.syria.tv/content/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
-5%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8
-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1
-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9

%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80. 

https://www.facebook.com/azaz.c.local/photos/a.338022073049951/976096142575871/?type=3&theater
https://www.syria.tv/content/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/content/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/content/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/content/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/content/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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ة. علماً أّن سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تحتفظ بالمعلومات تّم إخفاء هوية الشاهدة األصلية بناء على طلبها وخوفاً من المالجقة األمني 11

 الحقيقية في مكان آمن.
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