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ة التهديدات واألعمال العدائية  121
ّ
ة تدين بشد

ّ
منظمة سوري

ي الشمال السوري وتطالب مجلس األمن الدولي 
 
المتكررة ف

 بالتدخل الفوري لوقفها

وإإلتحإد إألوروب   إتخإذ ؤجرإءإت  إألمم إلمتحدة وأعضإء مجلس إألمن إلدول   يجب عىل

  شمإل سوريإ
 حإزمة لمنع زعزعة إإلستقرإر وعدم إلسمإح بأي عمليإت عسكرية جديدة ف 
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  قرى وبلدإت ومدن إلشمإل إلسوري ؤل زعزعة أد

 
ت إلتهديدإت وإألعمإل إلعدإئية إلمتكررة ف

 من مختلف إلجغرإفية إإلستقرإر 
ً
  بإتت ملجأ لمئإت آإلف إلنإزحي   دإخليإ

  هذه إلمنإطق، إلب 
 
إلنسب   ف

 إلسورية إلمنكوبة. 

ة تلك إإلعتدإءإت منذ مطلع شهر آب/أغسطس إلجإري بشكل غي  مسبوق، مقإرنة  لقد تصإعدت وتي 

إت إلهجمإت  بوإسطة متبإدلة إلمع إألشهر إلسإبقة، حيث شهدت إلمنإطق إلشمإلية إلسورية عشر

ة، وقفت تركيإ ورإء معظم تلك إإلعتدإءإت. إلحربية و إلقذإئف وإلصوإري    خ وإلطإئرإت   إلمسي  

 مإ بي   قتيل وجري    ح 53وقوع ، 4244كمإ شهد شهر تموز/يوليو 
ً
نتيجة إألعمإل إلعدإئية عىل ك،  شخصإ

  وتل رف
هإ، ؤذ شهدت تلك ت عمنإطق تل تمر وعي   عيىس وزركإن/أبو رإسي   وعي   إلعرب/كوبإب  وغي 

كية وإلفصإئل  97إلمنإطق مإ إل يقل عن    تتمركز فيهإ إلقوإت إلي 
حإلة قصف من إلمنإطق إلب 

حة إلمدعومة منهإ. 
ّ
 إلمسل

، تمَّ توثيق مئإت إإلعتدإءإت عىل طول خطوط إلجبهة شمإل سوريإ، أدت ؤل 4244ومنذ بدإية عإم 

  إلمنإطق إل
 
إت إلمدنيي   ف ك  قتل وإصإبة عشر

فإصلة بي   قوإت سوريإ إلديمقرإطية وإلجيش إلي 

حة. 
ّ
 وفصإئل إلمعإرضة إلسورية إلمسل

  تركيإ، فبحسب آإلف تزإمن ذلك مع إستمرإر عمليإت إؤلعإدة إلقشية بحق 
 
إلالجئي   إلسوريي   ف

 معإبر "بإب إلهوى" 
ً
ؤحصإئيإت رسمية صإدرة عن ؤدإرة إلمعإبر إلحدودية بي   سوريإ وتركيإ، وتحديدإ

 ؤل شمإل سوريإ حوإل  
ً
ي   قشإ

ّ
ألف  33ومعي  "بإب إلسالمة" ومعي  "تل أبيض"، فقد بلغ عدد إلمرحل

 إألممية بإعتبإر سوريإ غي  آمنة.  إلترصيحإت، رغم 4244، منذ بدإية إلعإم شخص

ة تعرب إلمنظمإت إلموقعة عىل هذإ إلبيإن عن بإلغ قلقهإ نتيجة إلتهديدإت إلمتكررة بشن "عملي

يد    إلوقت إلذي أفضت فيه إلعمليإت إلعسكرية إلسإبقة ؤل تشر
 
  شمإل سوريإ، ف

 
عسكرية" جديدة ف

، وتوثيق إنتهإكإت لحقوق إؤلنسإن، إل حرص لهإ، من قبل  إت إآلإلف من إلسكإن إألصليي   عشر

 إلمنظمإت إلسورية  إلهيئإت إألمميةإلمنظمإت إلدولية و 
 
إلمستقلة حول سوريإ. وبنإًء عىل مإ سبق، فؤن

 :  
 إلموقعة عىل هذإ إلبيإن تطإلب بإآلب 

 

ي  إل األمم المتحدة وأعضاء مجلس األمن الدولي   :واالتحاد األوروب 

  عموم إلمنإطق إلسورية، وضمإن عدم إنتهإك أي إلضغط  .3
 
بإتجإه تثبيت وقف ؤطالق إلنإر ف

  شمإل سوريإ من شأنهإ زعزعة 
 
طرف لهذإ إإلتفإق، ومنع شن  هجمإت عسكرية جديدة ف

  إلمنطقة. 
 
 إإلستقرإر ف

هإ من  إلضغط بإتجإه وقف عمليإت إؤلعإدة إلقشية لالجئي   إلسوريي   من تركيإ  .4 ولبنإن وغي 

، وضمإن عودة إلالجئي   ؤل أمإكن ؤقإمتهم إألصلية بشكل طوع  وآمن وكريم، ورفض بلدإنإل

  عموم سوريإ. 
 
  ف

 
 خطط إلتغيي  إلديمغرإف

mailto:https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85/
mailto:https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85/
mailto:https://www.ohchr.org/ar/news/2021/10/syria-un-commission-chair-warns-general-assembly-war-against-syrian-people-continues
https://www.ohchr.org/ar/2020/09/un-commission-inquiry-syria-no-clean-hands-behind-frontlines-and-headlines-armed-actors
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