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 انظر التحليل مفصالً أدناه. 1
،  2019تموز/يوليو  11ألكسندر ماكيفر: "عفرين: حوادث تدنيس وتدمير للمواقع الثقافية"، موقع بيلينغكات،   2

sites-cultural-of-destruction-and-desecration-of-incidents-s/mena/2019/07/11/afrinhttps://www.bellingcat.com/new / 
،  2019(، تشرين الثاني/نوفمبر RIC"سجل تركيا: احتالل عفرين"، مركز معلومات روجافا ) 3

Afrin.pdf-of-occupation-The-record-track-https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/11/Turkeys 

https://www.bellingcat.com/news/mena/2019/07/11/afrin-incidents-of-desecration-and-destruction-of-cultural-sites/
https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/11/Turkeys-track-record-The-occupation-of-Afrin.pdf
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،  2018كانون الثاني/يناير  21ارض يدعمون القوات التركية في سوريا، رويترز، مقاتل سوري مع 25,000قائد في الجيش السوري الحر يقول أنَّ  4

-turkish-back-rebels-syrian-25000-says-commander-rebels/fsa-turkey-ria-crisis-mideast-om/article/ushttps://www.reuters.c

idUSKBN1FA0OK-syria-in-force  
لية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين"، منظمة  انظر على سبيل المثال: "سوريا: يجب على تركيا وضع حد لالنتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموا 5

.by-violations-serious-stop-must-turkey-org/ar/latest/news/2018/08/syriahttps://www.amnesty-، 2018آب/أغسطس   2العفو الدولية،  

afrin-in-forces-own-its-and-groups-allied /   
  A / HRC / 45/31  ،§ 67، 2020ب/أغسطس  آ  14الجمعية العامة لألمم المتحدة ، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية،  6

   ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement-dds-https://documentsمتاح على الرابط:  

،   A / HRC / 49/77،2022شباط/فبراير   8انظر أيضاً: الجمعية العامة لألمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 

   ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement-dds-https://documents، متاح على الرابط:  93 §
،  2020أيلول/سبتمبر   18في شمال سوريا، رتكبة الم المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة يدعو تركيا للتحقيق في االنتهاكات  7

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

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/
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://news.un.org/en/story/2020/09/1072752
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 . 64-46، الفقرات 2020، أيلول/سبتمبر  A/HRC/45/31انظر على سبيل المثال، تقرير لجنة التحقيق  8
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،  2018آذار/مارس   29، 2مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، الجمهورية العربية السورية: عفرين، تحديث عاجل رقم    9

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

٪ من مزارع الزيتون 75ألف كردي من سكان عفرين، تستولي الفصائل المدعومة من تركيا على أكثر من  300اإلنسان، "بعد تهجير أكثر من  السوري لحقوق 

. مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم  https://www.syriahr.com/en/?p=102951، 2018أيلول/سبتمبر   20وتحصل على سعر الموسم األول مقدما"، 

 . 70، الفقرة 14، الصفحة 2018آب/أغسطس   A/HRC/39/65 ،9، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، المتحدة
،  2018آب/أغسطس    A/HRC/39/65  ،9مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية،  10

 . 72، الفقرة  14الصفحة  
لحقيقة والعدالة،  انظر على سبيل المثال: "سوريا: أنماط من عمليات االستيالء على الملكيات العقارية في “غصن الزيتون” و”نبع السالم”، سوريون من أجل ا 11

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

-%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7

-%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%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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،  2020آب/أغسطس   14ية، انظر على سبيل المثال: مجلس حقوق اإلنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السور   12

A/HRC/45/31  2021آذار/مارس   11؛ مجلس حقوق اإلنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية،  67، الفقرة  ،

A/HRC/46/55  2022شباط/فبراير   8لعربية السورية،  ؛ ومجلس حقوق اإلنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية ا94، الفقرة  ،

A/HRC/49/77  ،§93 . 
شباط/فبراير   28  - 2016تموز/يوليو  21انظر: مجلس حقوق اإلنسان، انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في الجمهورية العربية السورية،  13

 . 103، الفقرة A/HRC/34/CRP.3، 2017آذار/مارس   10بالجمهورية العربية السورية،   ، ورقة غرفة اجتماعات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية2017
ار، ]يشار إليه  اللجنة الدولية للصليب األحمر: تعليق على اتفاقية جنيف الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البح 14

 . 322[ ، الفقرة GC 2017ى  بتعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عل
 المرجع نفسه.  15
 . 18، ص.   2012انظر على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب األحمر ، االحتالل وأشكال اإلدارة األخرى. اجتماع الخبراء ، مارس   16
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،  1986، تقارير محكمة العدل الدولية لعام Meritsاألنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األمريكية(،  17

 . 86، الفقرة  51الصفحة  
كانون   8اص بالحقوق المدنية والسياسية: استمرارية االلتزامات، للعهد الدولي الخ 26)( اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، التعليق العام رقم  18

 . CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1. §4، 1997األول/ديسمبر 
 . 106، § 136، ص.   2004محكمة العدل الدولية ، التبعات القانونية لبناء جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة ، فتوى ، تقارير محكمة العدل الدولية  19
، تقارير   2005ديسمبر / كانون األول  19حكمة العدل الدولية ، األنشطة المسلحة على أراضي الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا( ، الحكم ،  م 20

 . 178، الفقرة.   2005محكمة العدل الدولية 
 المرجع نفسه.  21
 . 1954أيار/مايو   18تركيا دولة طرف منذ  22
، الفقرات  2011تموز/يوليو  7، الحكم )الدائرة الكبرى(، 55721/07لحقوق اإلنسان، السكيني وآخرون ضد المملكة المتحدة، الطلب رقم   المحكمة األوروبية23

131-140 . 
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Rev.1 / Add.13  CCPR / C / 21 /؛ طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العهد ،   31لجنة حقوق اإلنسان ، التعليق العام رقم   24

 . 15، الفقرة.  2004أيار/مايو  26، 
 . 15المرجع نفسه، الفقرة    25
 . 18المرجع نفسه، الفقرة   26
 . 16المرجع نفسه، الفقرة   27
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 . 17المرجع نفسه الفقرة  28
، الصفحة الرابعة،  6200األمين العام لألمم المتحدة، إنهاء العنف ضد المرأة: من األقوال إلى األفعال. دراسة األمين العام،  29

https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/English%20Study.pdf 
 )هـ(.  2المرأة ، المادة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  30
 )د(.  4، المادة  15)ط( ؛ الحاشية  24، المادة   19لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم   31
  29، تم اعتماده في [: طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العهد80] 31لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ، التعليق العام رقم  32

 . CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add .13  ،26 May 2004 ،§ 10( ، 2187)االجتماع  2004آذار/مارس  
 . 16المرجع نفسه، § 33

https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/English%20Study.pdf
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https://ihl-، 158اللجنة الدولية للصليب األحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة رقم  34

ihl/eng/docs/v1_rul_rule158-databases.icrc.org/customary   

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule158
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule158
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