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،  S/2019/804، موجهة إلى رئيس مجلس األمن من الممثل الدائم لتركيا لدى األمم المتحدة، 2019تشرين األول/أكتوبر  9رسالة مؤّرخة في  1

https://undocs.org/ar/S/2019/804 . 

تشرين االول/أكتوبر  17مدنياً قتلوا في الهجوم التركي على المنطقة"، رويترز،  218وريا: "هيئة الصحة التابعة لإلدارة الكردية في شمال شرق س

 casualties/kurdish-turkey-security-syria-https://uk.reuters.com/article/uk-(. 2020شباط/فبراير  21)آخر زيارة للرابط: 

idUKKBN1WW1A5-offensive-turkish-in-killed-civilians-218-says-syria-northeast-in-authority-health-led. 
كانون  10عم مسؤولية "الجيش الوطني" عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. "أدلة إضافية تد 2

 .  http://bit.ly/39K8KT8(.  2020شباط/فبراير  21. )آخر زيارة للرابط: 2019األول/ديسمبر 

جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها"، منظمة العفو "سوريا: أدلة دامغة على 

  (.2020شباط/فبراير  21)آخر زيارة للرابط: ، 2019تشرين األول/أكتوبر 18الدولية، 

-violations-other-and-crimes-war-of-evidence-damning-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria

allies/-their-and-forces-turkish-by 

https://twitter.com/Hiwaosman/status/1184449625303998465?s=20 

ر زيارة  ، )آخ2019تشرين الثاني/نوفمبر  Bellingcat ،1فيديو يلقي الضوء على أدلة عن حدوث عمليات إعدام قرب الحدود التركية السورية، 

 (. 2020شباط/فبراير  11للرابط: 

-turkey-near-sexecution-on-light-sheds-evidence-https://www.bellingcat.com/news/mena/2019/10/31/video

border/-syria 

تشرين  5مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية في سوريا، الجمهورية العربية السورية: "عمليات النزوح في شمال شرق سوريا". 

 ( 2020شباط/فبراير  11، )آخر زيارة للرابط: 2019الثاني/نوفمبر 

-november-5-displacement-syria-east-north-republic-arab-republic/syrian-arab-https://reliefweb.int/map/syrian

2019 . 

تشرين   17مدنياً قتلوا في الهجوم التركي على المنطقة"، رويترز،  218"هيئة الصحة التابعة لإلدارة الكردية في شمال شرق سوريا: 

  turkey-security-syria-https://uk.reuters.com/article/uk-(2020شباط/فبراير  11االول/أكتوبر،)آخر زيارة للرابط: 

-offensive-turkish-in-killed-civilians-218-says-syria-northeast-in-authority-health-led-casualties/kurdish

idUKKBN1WW1A5. 
، 2019تشرين الثاني/نوفمير  1تركيا: األمم المتحدة تدرس خطة "مناطق توطين جديدة" لالجئين السوريين، أخبار األمم المتحدة، "غوتيريش في  3

 . 050451https://news.un.org/en/story/2019/11/1(  2020شباط/فبراير  11)آخر زيارة للرابط: 

https://undocs.org/ar/S/2019/804
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-turkey-casualties/kurdish-led-health-authority-in-northeast-syria-says-218-civilians-killed-in-turkish-offensive-idUKKBN1WW1A5
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-turkey-casualties/kurdish-led-health-authority-in-northeast-syria-says-218-civilians-killed-in-turkish-offensive-idUKKBN1WW1A5
http://bit.ly/39K8KT8
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://twitter.com/Hiwaosman/status/1184449625303998465?s=20
https://www.bellingcat.com/news/mena/2019/10/31/video-evidence-sheds-light-on-executions-near-turkey-syria-border/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2019/10/31/video-evidence-sheds-light-on-executions-near-turkey-syria-border/
https://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-north-east-syria-displacement-5-november-2019
https://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-north-east-syria-displacement-5-november-2019
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-turkey-casualties/kurdish-led-health-authority-in-northeast-syria-says-218-civilians-killed-in-turkish-offensive-idUKKBN1WW1A5
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-turkey-casualties/kurdish-led-health-authority-in-northeast-syria-says-218-civilians-killed-in-turkish-offensive-idUKKBN1WW1A5
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-turkey-casualties/kurdish-led-health-authority-in-northeast-syria-says-218-civilians-killed-in-turkish-offensive-idUKKBN1WW1A5
https://news.un.org/en/story/2019/11/1050451
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، المحررون: إدموند هيرزيغ (1947ألبرت حبيب حوراني ، األقليات في العالم العربي )لندن ، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة أكسفورد ،  4

 .ومارينا كوركشيان

 ( ؛ المحرر: هنبعل ترافيس.2005األرمن: الماضي والحاضر في صنع الهوية الوطنية )روتليدج ، 

 (. 2018الجماعية اآلشورية: الموروثات الثقافية والسياسية )روتليدج ، اإلبادة 
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 (. 2009جل، أكراد سوريا )روتليدج ، يجوردي ت

 . 2020فبراير شباط/ NPR  ،12جين عراف، إنه وقت خطير بالنسبة للمسيحيين في شمال شرق سوريا، 

-for-time-dangerous-a-https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2020/02/12/805154261/its

1772155299syria?t=158-northeastern-in-christians 
 "سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في "المناطق اآلمنة"، إعدامات خارج القانون، ومنع العودة من قبل جماعات مسلحة تدعمها تركيا"، هيومن 5

  (2020شباط/فبراير  11، )آخر زيارة للرابط: 2019تشرين الثاني/نوفمبر  29رايتس واتش، 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/336083   
 يقول النص األصلي للمقابلة: 6

“Şu bölge gerçekten devasa bir alan ve bu devasa alanda önemli olan böyle bir birikimi kontrol altında tutmak 

kontrollü bir yaşam orada hazırlamak ki oraya da en uygun olan Araplardır, Kürtlerin yaşam tarzının uygun 

olduğu yerler değildir.” 

Ne açıdn? 

“Çünki buralar adeta çöl bölgeleri.” 

https://www.youtube.com/watch?v=gEAgqGbDeNc&feature=share&fbclid=IwAR3rzHUUe_3re_SMqnVgW8N5tYvY3wZVywW31Cq_xmVS8_MdtvGYIQUSD3k
https://stj-sy.org/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81.pdf
https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2020/02/12/805154261/its-a-dangerous-time-for-christians-in-northeastern-syria?t=1581772155299
https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2020/02/12/805154261/its-a-dangerous-time-for-christians-in-northeastern-syria?t=1581772155299
https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/336083
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 ترجمة المقطع من قبل باحث متخصص في الشؤون التركية، يعمل مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. تتمّ  7
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 . 2016، 16كريستين ي بون، "األمم المتحدة كسامرّي صالح: الحصانة والمسؤولية"، مجلة شيكاغو للقانون الدولي، المجلد  8
 بون.كريستين ي  9
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• 

• 

 

 
 كريستين ي بون.  10
 كريستين ي بون.  11
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 جورج في مواجهة األمم المتحدة: الدعوى ضد األمم المتحدة بسبب الكوليرا ، معهد العدالة والديمقراطية في هايتي 12

.litigation/-http://www.ijdh.org/cholera 
–161(:  2013) 1، رقم  XLVIIفريديريك ميغريت ، "مسؤولية األمم المتحدة في وقت تفشي الكوليرا" ، المجلة البلجيكية للقانون الدولي  13

189 . 
 ميغريت. 14

http://www.ijdh.org/cholera-litigation/
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 . 2016، 16كريستين ي بون، "األمم المتحدة كسامرّي صالح: الحصانة والمسؤولية"، مجلة شيكاغو للقانون الدولي، المجلد  15
 ( ؛ 2010آذار/مارس  30،  01/   200.022.151ة االستئناف الهولندية ، أمهات سريبرينيتسا في مواجهة دولة هولندا ، القضية رقم محكم 16

حزيران/يونيو  11،  65542/12أمهات سريبرينيتسا في مواجهة هولندا )المقبولية(، التطبيق رقم ، مجلس المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

2013 .122255%22]}-%20%20122255#{%22itemid%22:[%22001-https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001 

 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-%20%20122255#{%22itemid%22:[%22001-122255%22]}
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 11، )آخر زيارة للرابط: 284، الفقرة 2011األول/ديسمبر كانون  16للمحكمة الجنائية الدولية، مباروشيمانا، الجلسة التمهيدية األولى  17

 cpi.int/CourtRecords/CR2011_22538.PDF-https://www.icc( 2020شباط/فبراير 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_22538.PDF
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 11، )آخر زيارة للرابط: 284، الفقرة 2011كانون األول/ديسمبر  16نا، للمحكمة الجنائية الدولية، مباروشيماالجلسة التمهيدية األولى  18

 .cpi.int/CourtRecords/CR2011_22538.PDF-https://www.icc( 2020شباط/فبراير 
 (. 2008ثانية ، أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد ، أ. كاسيسي ، القانون الجنائي الدولي )الطبعة ال 19
، 173، الفقرة  2014ديسمبر  ICC ،11-11 / 02- 11 / 02المحكمة الجنائية الدولية،بلي غودي، قرار الدائرة التمهيدية بشأن تأكيد التهم ،  20

 cpi.int/CourtRecords/CR2015_05444.PDF-https://www.icc(  2020شباط/فبراير  11)آخر زيارة للرابط: 
(  2020شباط/فبراير  11، )آخر زيارة للرابط: 1999تموز / يوليو  15، تاديتش ، دائرة استئناف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  21

aj990715e.pdf-https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_22538.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_05444.PDF
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf


 

www.stj-sy.org  Page | 15  

 ! بالنوايا الحسنةاألمم المتحدة في سوريا: الطريق إلى الجحيم معبّد 

 

 

 
، الفقرة  2014كانون األول/ديسمبر  PTC  ،11، قرار بشأن تأكيد التهم ،  ICC- / 1102-11 / 02-186المدعي العام ضد بلي غودي، الرقم  22

167 cpi.int/CourtRecords/CR2015_05444.PDF-https://www.icc 
 . 2016ألساسي للمحكمة الجنائية الدولية: تعليق، بيك/هارت للنشر، أوتو تريفتير وكاي أمبوس، تحرير، نظام روما ا 23

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_05444.PDF


 

www.stj-sy.org  Page | 16  

 ! بالنوايا الحسنةاألمم المتحدة في سوريا: الطريق إلى الجحيم معبّد 

 

 



 

www.stj-sy.org  Page | 17  

 ! بالنوايا الحسنةاألمم المتحدة في سوريا: الطريق إلى الجحيم معبّد 

 

 



 

www.stj-sy.org  Page | 18  

 ! بالنوايا الحسنةاألمم المتحدة في سوريا: الطريق إلى الجحيم معبّد 

 
24Regina v. Bow Street Stipendiary Magistrate ex parte Pinochet Ugarte (No. 3) [ .1999 ] 
 . 0162، 16كريستين ي بون، "األمم المتحدة كسامرّي صالح: الحصانة والمسؤولية"، مجلة شيكاغو للقانون الدولي، المجلد  25
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• 

• 

 

• 

• 

• 

 
روزا فريدمان ونيكوالس ليماي هيبرت، "نحو تفسير بديل لحصانة األمم المتحدة: نهج قائم على حقوق اإلنسان يدرس قضية الكوليرا في  26

الدولة المضيفة:  لوي ذراع ؛ فريدريك ميغريت، "تدارك انتهاكات األمم المتحدة من خالل18-5(: 2015) 19هايتي"، أسئلة القانون الدولي 

. كارال فيرستمان، "التعويضات عن األضرار 2018ضية الحالية تدعو الحكومة الهايتية إلى إنشاء لجنة مطالبات دائمة"، أوبيديوجوريس، الق

 1، رقم 16الجماعية التي شاركت األمم المتحدة في تسبيبها: االستثنائية المضللة في عمليات حفظ السالم"، مراجعة قانون المنظمات الدولية 

(9201 :)42-67 ، p42_42.xml-https://brill.com/view/journals/iolr/16/1/article 
. )آخر زيارة  2019تشرين الثاني/نوفمبر  10"التصور المحتمل لشكل عملية حفظ السالم في سوريا". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  27

sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-https://stj-(. 2020شباط/فبراير  13للرابط 

-%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84

-%d8%ad%d9%81%d8%b8-b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9%d8%

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ . 

https://brill.com/view/journals/iolr/16/1/article-p42_42.xml
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
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