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للمزيد من التفاصيل انظر: "التجمعات السكنية في عفرين: مخططات هندسة ديمغرافية أم مشاريع إليواء نازحين؟"، سوريون من أجل الحقيقة   1

 ،2022حزيران/يونيو  8والعدالة، 

-7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aasy.org/ar/%d8%a-https://stj

-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9

-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86

%d9%87%d9%86%d8%af/   

https://stj-sy.org/ar/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/
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، 2019(، تشرين الثاني/نوفمبر RIC"سجل تركيا: احتالل عفرين"، مركز معلومات روجافا ) 2

Afrin.pdf-of-occupation-The-record-track-https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/11/Turkeys   
 انتهاكات حقوق اإلسكان واألرض والملكية في عفرين، سوريا؛ -جي: "ال شيء لنا بعد اآلن"ت. ماك 3

هـ. باومان: "استعادة المنزل: النضال من أجل السكن العادل اجتماعيا وحقوق األرض والملكية في سوريا والعراق وليبيا، تونس، مؤسسة   

 ." 40-120فريدريش إيبرت، ص 
،  2019آذار/مارس  21ميوز أ.، "عفرين سوريا: مستوطنة منهوبة بعد مرور عام"، آسيا تايمز،  4

/on-year-one-settlement-plundered-a-afrin-https://asiatimes.com/2019/03/syrias 
كانون الثاني/يناير  21مقاتل سوري معارض يدعمون القوات التركية في سوريا، رويترز،   25,000قائد في الجيش السوري الحر يقول أنَّ   5

2018 ،-syrian-25000-says-commander-rebels/fsa-turkey-ria-crisis-mideast-https://www.reuters.com/article/us

idUSKBN1FA0OK-syria-in-force-turkish-back-rebels   
لتي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في  انظر على سبيل المثال: "سوريا: يجب على تركيا وضع حد لالنتهاكات ا  6

must-turkey-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-، 2018آب/أغسطس  2عفرين"، منظمة العفو الدولية، 

afrin-in-forces-own-its-and-groups-allied-by-violations-serious-stop/   

https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/11/Turkeys-track-record-The-occupation-of-Afrin.pdf
https://asiatimes.com/2019/03/syrias-afrin-a-plundered-settlement-one-year-on/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-ria-turkey-rebels/fsa-commander-says-25000-syrian-rebels-back-turkish-force-in-syria-idUSKBN1FA0OK
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-ria-turkey-rebels/fsa-commander-says-25000-syrian-rebels-back-turkish-force-in-syria-idUSKBN1FA0OK
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/


 

Page 5 of 12 
   

مقررين خاّصين في األمم المتحدة  ةسوريا: بالغ إلى سبع  

www.stj-sy.org 

 

ğ

 
 / A / HRC، 2020 آب/أغسطس 14الجمعية العامة لألمم المتحدة ، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية،  7

dds-https://documents-متاح على الرابط:  67 §،  45/31

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement   

 / A، 2022شباط/فبراير  8انظر أيضاً: الجمعية العامة لألمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 

HRC / 49/77  ،§ 93:متاح على الرابط ، -dds-https://documents

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement   
آب/أغسطس   14دولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، انظر على سبيل المثال ، مجلس حقوق اإلنسان ، تقرير لجنة التحقيق ال 8

2020 ،A / HRC / 45/31  ،§ 67   ،11؛ مجلس حقوق اإلنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية 

يق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية،  ؛ مجلس حقوق اإلنسان، تقرير لجنة التحق  A / HRC / 46/55  ،§ 94، 2021آذار/مارس 

 . A / HRC / 49/77  ،§ 93، 2022شباط/فبراير  8
  28  - 2016تموز/يوليو  21مجلس حقوق اإلنسان، انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي في الجمهورية العربية السورية،  9

 / A / HRC،  2017آذار/مارس    10جتماعات لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية،  ، ورقة غرفة ا2017شباط/فبراير  

34 / CRP.3  ،§103 . 
، A/HRC/51/45، ٢٠٢٢آب/أغسطس  ١٧، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية مجلس حقوق اإلنسان،   10

 . ٨١و ٧٨الفقرتان 
،  2020أيلول/سبتمبر  18في شمال سوريا، المرتكبة المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة يدعو تركيا للتحقيق في االنتهاكات  11

https://news.un.org/en/story/2020/09/1072752   

https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/
https://www.google.com/maps/place/Kurd+Mountains/@36.4886856,36.9087019,1530m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x152fa2d8a42f0857:0xbb5c176fcdda4658!8m2!3d36.666667!4d36.766667
https://www.ihsanrd.org/ar/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://www.google.com/maps/place/Jindires,+Syria/@36.396136,36.670904,4725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x152f8129c66966e9:0xc76dc387ed18859c!8m2!3d36.3989692!4d36.6903289
https://twitter.com/dogan_rahmi
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement
https://news.un.org/en/story/2020/09/1072752
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https://www.google.com/maps/place/Kafr+Safra,+Syria/@36.4264613,36.6269247,11310m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x9df78f54858c9f97!2zMzbCsDI3JzAwLjUiTiAzNsKwMzgnMTkuMCJF!3b1!8m2!3d36.450137!4d36.638604!3m4!1s0x152f81723b7d4ed7:0x7e6a5f49dafa11f6!8m2!3d36.4259615!4d36.6606581
https://www.khaironline.net/
http://shamalkher.org/project/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://shamalkher.org/project/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=649008&yearquarter=20213
https://ihh.org.tr/ar
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. )آخر  2022أيلول/سبتمبر   4. جريدة الشرق األوسط. ألف شجرة من عفرين 650اتهامات لفصائل مسلحة باقتالع مثال: انظر على سبيل ال 12

(. 2022أيلول/سبتمبر  15زيارة للرابط: 

-https://aawsat.com/home/article/3853536/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84
-9%81%D8%A3%D9%84%D-650-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9

%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9   

  15. )آخر زيارة للرابط: 2019كانون الثاني/يناير  20. جريدة عنب بلدي. قطع األشجار مستمر في عفرين.. من المسؤول؟انظر أيضاً: 

   https://www.enabbaladi.net/archives/277461(. 2022أيلول/سبتمبر 
(،  2018آذار/مارس  29)حتى  2مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، الجمهورية العربية السورية: عفرين، آخر التطورات: تقرير رقم  13

-2018-march-29-2-no-update-flash-afrin-republic-arab-republic/syrian-arab-https://reliefweb.int/report/syrian

enar  ؛ 

٪ من مزارع الزيتون وتقاضت  75من  الفصائل المدعومة من تركيا على أكثر استولتألف كردي من أهالي عفرين،  300"بعد نزوح أكثر من 

 ؛  /https://www.syriahr.com/en/102951، 2018أيلول/سبتمبر  20سعر الموسم األول مقدما"، المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 

،  A / HRC / 39/65، 2018آب/أغسطس  9الجمهورية العربية السورية،  مجلس حقوق اإلنسان ، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن

 . 70، §  14ص. 
،  A / HRC / 39/65، 2018آب/أغسطس  9مجلس حقوق اإلنسان ، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية،  14

 . 72، §  14ص. 
اجل الحقيقة  انظر على سبيل المثال: "سوريا: أنماط من عمليات االستيالء على الملكيات العقارية في غصن الزيتون ونبع السالم"، سوريون من  15

sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-https://stj-، 2021أيار/مايو  26والعدالة، 

-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7

-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa

-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1

%d8%a7%d9%84/   

https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://aawsat.com/home/article/3853536/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9-650-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/3853536/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9-650-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/3853536/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9-650-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/3853536/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9-650-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.enabbaladi.net/archives/277461
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-afrin-flash-update-no-2-29-march-2018-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-afrin-flash-update-no-2-29-march-2018-enar
https://www.syriahr.com/en/102951/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
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(، تعليق على اتفاقية جنيف الرابعة: االتفاقية السادسة المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب 1958لدولية للصليب األحمر )اللجنة ا  16

 . 324[ ، ص. GC 1958]يشار إليه فيما يلي بتعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر 
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(، 1993لة األنفال ضد األكراد"، هيومان رايتس ووتش )انظر على سبيل المثال: "اإلبادة الجماعية في العراق: حم  17

https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/#Table%20of 

https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/#Table%20of
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• 

• 

• 

 
 .U.N. Doc، 1995آب/أغسطس  17ي البوسنة والهرسك، ( بشأن الوضع ف47) 2لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، القرار  18

A / 50/18/1995 .26، الفقرة . 
 . 89-52(، ص 1983) 13يورام دينشتاين )محرر(، الكتاب السنوي اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان، المجلد  19
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ظيفة  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ون 20

 .5، الفقرة 8-7، الصفحات 2018كانون الثاني/يناير  A/HRC/37/59 ،24وصحية ومستدامة، المبادئ اإلطارية لحقوق اإلنسان والبيئة، 
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