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نساني ي اإلالقانون الدولو اتها بموجب ميثاق األمم المتحدة،االمتثال اللتزام إلىتركيا اليوم لحقوقيين لدولية للجنة اال دعت

 المدنيين السوريين. ، وضمان حمايةبشكل فوري عملياتها العسكرية في سورياوإنهاء ، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

احترام القانون الدولي اإلنساني والقانون  إلى في سورياجميع أطراف النزاع ل وتهادع اللجنة الدولية للحقوقيين كما جددت

  الدولي لحقوق اإلنسان.

والخاضعة شمال شرق سوريا وهي األراضي الواقعة ، روجافاالا عملية "ربيع السالم" في ، بدأت تركيأكتوبر 9 يوم في

 عودة الالجئين" وتسهيل "مكافحة اإلرهاب،و، الحدود التركيةتأمين  بهدف، قوات سوريا الديمقراطية الكردية لسيطرة

من ميثاق  51لمادة في الدفاع عن النفس بموجب االمشروع حقها وفقاً ل تتصرفتركيا أنها  زعمتوإلى سوريا.  ينالسوري

 مكافحة اإلرهاب.ب المتعلقةقرارات مجلس األمن  وبموجب، األمم المتحدة

شكل بما ياستخدام القوة المسلحة ب ال تسمح المشار إليها قرارات مجلس األمن جميعأن ب رت اللجنة الدولية للحقوقيينذك  و

به  سمحي، باستثناء ما األعضاء، وأن ميثاق األمم المتحدة يحظر استخدام القوة المسلحة من قبل الدول الدولي انتهاكاً للقانون

 . لدفاع عن النفسلأو مجلس األمن 

ً يعد استخدام القوة و تهك وتنيتناسب مع هذا الهجوم.  وبشكل ،لصد هجوم مسلح عند الضرورة فقط عن النفس مشروًعا دفاعا

 ميثاق األمم المتحدة.شروط تخفق في االلتزام بهذه الالعمليات العسكرية التي 

 كل غير مشروعبش لقوة المسلحةاستخدام اأثر  وتجسد ميثاق األمم المتحدة،التي تقوم تركيا بشنها العمليات العسكرية تنتهك  " 

للجنة الدولية في ا فريقيااسعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال  علق" ،يك نسيج النظام القانوني الدوليتفكفي 

مناسبة الو فوريةالتدابير ال، يجب على مجلس األمن اتخاذ انتهاك القانون الدولي ومراقبةجانبا "بدالً من الوقوف  للحقوقيين

 ".السالم واألمن الدوليين وحمايةستعادة ال لمعالجة الوضع

وريا، ال ة التركية في سحول العمليات العسكري بيان أوبينما فشلت الدول األعضاء في مجلس األمن في التوصل إلى اتفاق و

 ،مدنية أهدافهجمات ضد وال ،الوفاة بين المدنيين من حاالت العديدبما في ذلك المدنيين، تأثير مدمر على  لهذه العملياتزال ي

  ، معظمهم من المدنيين.اً شخص 000150أكثر من  نزوحكذلك وإمدادات المياه والبنية التحتية، وطبية المنشآت لا بما في ذلك

 اإلنساني لقانون الدوليلعن انتهاكات  مسؤولةالقوات التركية والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا  تكون أنتبه يشو

لقضاء خارج نطاق ا باإلعدام (أحرار الشرقية)جماعة  د اتُهم أعضاء إحدى هذه الجماعاتوالقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وق

ره من عذيب وغيالت؛ حقوق المرأة هارفين خلف والمدافعة عن  ةكرديال ةسياسيال ةناشطال، بينهم لما ال يقل عن تسعة مدنيين

 ؛ والنهب واالستيالء على الممتلكات الخاصة.االختطاف؛ السيئة ضروب المعاملة

 "."ربيع السالم عملية تم "تحييدهم" منذ بدايةقد "إرهابيًا"  595ن أوزارة الدفاع التركية  أعلنتو

، واالمتناع عن أي هجوم ح احترام وحماية المدنيينمسلع نزاأي على أطراف  جبي، اإلنساني القانون الدولي وبموجب

 النزاع اللخالقانون الدولي لحقوق اإلنسان  تطبيق ستمرويالمدنية.  والمنشآتعشوائي أو غير متناسب ضد المدنيين  ،مباشر

 .المسلح
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"ربيع  مليةع في إطارالمرتكبة وجرائم القتل غير القانونية في والمالحقة القضائية  "يجب على السلطات التركية التحقيق

عدم  "في حالةعلق بنعربية.  "،التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب القضاءبما في ذلك عمليات اإلعدام خارج نطاق  "،السالم

ة اسب، لمحجماعي وفردي بشكل فعلية، تتخذ إجراءاتالدول أن بقية يتعين على فإنه ، اذ أي إجراء من جانب هذه السلطاتاتخ

 ".جميع المسؤولين عن هذه الجرائم

 

 


