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قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير؛ طلب المدعي العام إصدار قرار بعدم تعاون جمهورية السودان في قضية المدعي العام ضد  1

 .2014كانون األول/ديسمبر  19من نظام روما األساسي، بتاريخ  87( من المادة 7عمر حسن أحمد البشير عمألً بالفقرة )
cpi.int/CourtRecords/CR2014_10182.PDF-https://www.icc. 

 ./rights-cts/humanfa-https://www.unwater.org/waterحقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؛ األمم المتحدة مياه.  2

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_10182.PDF
https://www.unwater.org/water-facts/human-rights/
https://www.unwater.org/water-facts/human-rights/
https://www.unwater.org/water-facts/human-rights/
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 (.36.873075,40.185889إحداثيات الموقع ) 3

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B052'23.1%22N+40%C2%B011'09.2%22E/@36.873075,40.1837003,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.873075!4d40.185889
https://www.google.fr/maps/place/Al+Hasakah,+Syria/@36.5044588,40.6735069,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154ba8cd8c29a889:0x386be4546d7c857b!8m2!3d36.507867!4d40.7462671
https://www.google.fr/maps/place/Tall+Tamr,+Syria/@36.655101,40.3517025,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154a5c1ac6df6095:0x189da028612d986f!8m2!3d36.6561848!4d40.3675423
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B022'32.8%22N+41%C2%B008'36.8%22E/@36.375779,41.1413553,601m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d36.3757794!4d41.1435437
https://www.google.com/maps/place/36.280410,40.772463/data=!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d36.2804097!4d40.7724634?utm_source=mstt_1
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B034'41.9%22N+40%C2%B037'37.3%22E/@36.578301,40.6248423,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d36.5783008!4d40.6270307
https://www.google.com/maps/place/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%83+%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.8576905,40.1470042,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMzbCsDUyJzIzLjEiTiA0MMKwMTEnMDkuMiJF!3b1!8m2!3d36.873075!4d40.185889!3m4!1s0x154a8883a1eba0eb:0xebb568b9ff6d6dcb!8m2!3d36.8578493!4d40.148474
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B035'25.9%22N+40%C2%B035'07.4%22E/@36.5908112,40.5699761,4797m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d36.5905291!4d40.5853988
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• 

 
 (.N 39°53'23.9"E" 29.8'33°36إحداثيات محطة تحويل كهرباء بلدة مبروكة ) 4

https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D8%AF+%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86%E2%80%AD/@36.3818798,38.1732968,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x1530e2e53f47d263:0xb129b325451d4b0a!8m2!3d36.3810345!4d38.1783841
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، وكانت متواجدة بشكل أساسي في حلب وريفها الشمالي، وهي: 2016تجّمع من فصائل إسالمية متشددة، اندمجت في شهر نيسان/أبريل  5

نهاج السنة"، "كتيبة رجال هللا"، "كتيبة مكة"، "كتيبة القوة الموحدة"، "كتيبة يوسف الحلبي"، "كتيبة األنصاري"، "كتيبة عمر بن عبد "كتائب م
 العزيز"، "كتيبة الهندسة"، "كتيبة سيف هللا".

 .2020آذار/مارس  29تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  6
 .2020آذار/مارس  25بتاريخ  تم إجراء اللقاء عبر االنترنت 7
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 .2020آذار/مارس  25تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  8
 .2020آذار/مارس  24تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  9
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 .2020آذار/مارس  29تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  10
 .2020آذار/مارس  29تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  11

https://www.google.com/maps/place/Tell+Brak,+Syria/@37.0939665,40.4996744,313933m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154b69690ff76347:0xcd94d88e8602a7e6!8m2!3d36.6824572!4d41.0545241
https://www.google.com/maps/place/Tell+Brak,+Syria/@37.0939665,40.4996744,313933m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154b69690ff76347:0xcd94d88e8602a7e6!8m2!3d36.6824572!4d41.0545241
https://www.google.com/maps/place/Tell+Brak,+Syria/@37.0939665,40.4996744,313933m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154b69690ff76347:0xcd94d88e8602a7e6!8m2!3d36.6824572!4d41.0545241
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. )آخر زيارة 2020آذار/مارس  2. 24جنرال روسي يكشف تفاصيل المفاوضات مع االتراك إلعادة ضخ المياه للحسكة وتل تمر. كردستان  12

b011-4b05-e063-https://www.kurdistan24.net/ar/news/3c5df9d5-(. 2020آذار/مارس  31للرابط 
43b44af56666 . 

https://www.facebook.com/395738651259247/posts/633541440812299/
https://www.kurdistan24.net/ar/news/3c5df9d5-e063-4b05-b011-43b44af56666
https://www.kurdistan24.net/ar/news/3c5df9d5-e063-4b05-b011-43b44af56666
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آذار/مارس  31. )آخر زيارة للرابط 2020شباط/فبراير  25السبب روسي.. لماذ قطع “محلي رأس العين” المياه عن الحسكة. عنب بلدي.  13

2020 .)https://enabbaladi.net/archives/365870 . 
 31. )آخر زيارة للرابط: 2020آذار/مارس  28انظر أيضاً: منظمات تدين قطع المياه من محطة “علوك” شمال شرقي سوريا. عنب بلدي. 

 . https://enabbaladi.net/archives/373207(. 2020آذار/مارس 

https://enabbaladi.net/archives/365870
https://enabbaladi.net/archives/373207
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(. 2020آذار/مارس  31. )آخر زيارة للرابط: 2020آذار/مارس  31هيومن رايتس واتش.  -تركيا/سوريا: المياه سالح خالل وباء عالمي؟  14

g/ar/news/2020/03/31/340145https://www.hrw.or . 
 .2020آذار/مارس  30تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  15

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/31/340145
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 .2020آذار/مارس  25تم إجراء اللقاء عبر اتصال هاتفي بتاريخ  16
. )آخر 2020رس آذار/ما 27منظمة سورية تدين قطع تركيا المتعّمد للمياه في شمال شرق سوريا. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  49 17

d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-sy.org/ar/49-https://stj%-(. 2020آذار/مارس  31زيارة للرابط 
-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9
-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%b7%d8%b9

%d9%84/-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%91%d8%af. 
 .2020آذار/مارس  23اللقاء عبر اتصال هاتفي بتاريخ  تم إجراء 18

https://stj-sy.org/ar/49-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%91%d8%af-%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/49-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%91%d8%af-%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/49-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%91%d8%af-%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/49-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%91%d8%af-%d9%84/
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 .2020آذار/مارس  28تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  19
 .2020آذار/مارس  29تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  20
عد الجهود لمنع انتشار شخص للخطر في خضم تصا 460.000توقف ضخ المياه من محطة المياه الرئيسية في شمال شرق سوريا يعرض  21

(. 2020آذار/مارس  30)آخر زيارة بتاريخ  2020آذار/مارس  23فيروس كورونا. بتاريخ 
-%d8%b6%d8%ae-https://www.unicef.org/mena/ar/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81
-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87
-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9
-%d8%b4%d8%b1%d9%82-d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b4%
-460000-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5

%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7
8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b5%d-%d9%86%d8%a7%d8%aa. 

https://www.unicef.org/mena/ar/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b6%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-460000-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9
https://www.unicef.org/mena/ar/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b6%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-460000-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9
https://www.unicef.org/mena/ar/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b6%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-460000-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9
https://www.unicef.org/mena/ar/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b6%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-460000-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9
https://www.unicef.org/mena/ar/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b6%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-460000-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9
https://www.unicef.org/mena/ar/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b6%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-460000-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9
https://www.unicef.org/mena/ar/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b6%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-460000-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9
https://www.unicef.org/mena/ar/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b6%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-460000-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9
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 .2020آذار/مارس  28تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  22
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https://www.google.fr/maps/place/%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.7216309,40.2819033,27090m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154a5e089355e0dd:0xd8f2d220793b1638!8m2!3d36.6762117!4d40.31971?hl=en
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https://www.youtube.com/watch?v=PW4sIeqvb6s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PW4sIeqvb6s&feature=emb_title
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 2020آذار/مارس  24مديرية المياه تبدأ بمشروع بديل لمحطة علوك في الحسكة، وكالة انباء "هاوار" المقربة من اإلارة الذاتية، بتاريخ  23

bdyl-bmshrwa-tbda-almyah-https://hawarnews.com/ar/haber/mdyryh-(. 2020آذار/مارس  30)آخر زيارة بتاريخ 

h32047.html%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-alhskh-fy-alwk-lmhth . 

https://hawarnews.com/ar/haber/mdyryh-almyah-tbda-bmshrwa-bdyl-lmhth-alwk-fy-alhskh-h32047.html%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://hawarnews.com/ar/haber/mdyryh-almyah-tbda-bmshrwa-bdyl-lmhth-alwk-fy-alhskh-h32047.html%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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https://hawarnews.com/ar/haber/mdyryh-almyah-tbda-bmshrwa-bdyl-lmhth-alwk-fy-alhskh-h32047.html%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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