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سيطرت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي المناهض لإلرهاب بقيادة الواليات المتحدة 
مع تنظيم الدولة حيث لم يعد التنظيم األمريكية على مساحات واسعة  في محافظة ديرالزور بعد مواجهات 

 يسيطر إال على بعض القرى القريبة من الحدود السورية العراقية.

استولت قوات سوريا الديمقراطية منذ سيطرتها على منازل تعود ملكيتها لمدنيين وعلى منشأت عامة 
المنازل والمنشآت التي وحولتها إلى مقار عسكرية وأمنية ومعتقالت ومراكز تحقيق وأجبرت النازحين في 

 سيطرت عليها على الخروج.

يقول عبد الكريم )اسم مستعار(:" أثناء سيطرة التنظيم على بلدتنا لم أكن متواجداً ألنني مطلوب للتنظيم، 
استولى التنظيم على منزلي وحوله إلى مقر له، بعد خروج التنظيم سكنت عوائل نازحة في المنزل إال أّن 

 مقراطية أخرجتهم بالقوة بحجة أّن المنزل كان مقراً لتنظيم الدولة".عناصر سوريا الدي

وثقت منّظمة العدالة من أجل الحياة استيالء قوات سوريا الديمقراطية على ثالث مدارس للتعليم األساسي في 
قريتي الطيانة والشنان التابعتين لناحية ذيبان شرقي ديرالزور )شمال نهر الفرات( حيث أجبرت قوات 

 سوريا الديمقراطية نازحين في المدارس على الخروج وتحويلها إلى مقرات تابعة لهم.

 أشخاص من بينهم شخصين تم االستيالء على منزلهما وآخَرْين جيران لهم. 4تورد منّظمة العدالة شهادة ل 

 تم إجراء كافة المقابالت بشكل مباشر.

ا منظمة العدالة من أجل الحياة حول سيطرة قوات يذكر التقرير مجموعة من المعلومات التي حصلت عليه
 سوريا الديمقراطية على منشآت عامة وتعطيلها وتحويلها إلى مقرات أمنية وعسكرية ومراكز لالعتقال.

 على التالي: الداخلي النزوح بشأن التوجيهية المبادئمن  21نصت المادة 

 ال يحرم أحد تعسفاً من أمواله أو ممتلكاته.-1"

 توفر الحماية في جميع الظروف، ألموال وممتلكات المشردين داخلياً وبخاصة ضد األفعال التالية:-2

 )أ(النهب.

 العشوائية وأعمال العنف األخرى.)ب(االعتداءات المباشرة أو 

 )ج(استخدامها كدرع لعمليات أو أهداف عسكريّة.

 )د(أن تكون محل انتقام.

 )ه(تدميرها أو االستيالء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية.

ء توفر الحماية لألموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخلياً وراءهم، وذلك من التدمير واالستيال-3
 التعسفي وغير القانوني، وأيضاً من شغلها أو استخدامها."

تُطالب منّظمة العدالة من أجل الحياة قوات سوريا الديمقراطية بالكف عن االستيالء على منازل المدنيين 
والنازحين واحترام حق الملكية في المناطق التي تسيطر عليها في محافظة ديرالزور و إعادة هذه البيوت 

األصليين واتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان المدنيين و أعيان لمالكها 
مدنية ضد آثار الهجمات. و الكف عن استيالء على بيوت المدنيين والنازحين و استخدامها كمقار عسكرية 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
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البها بالتعاون مع مما يعرض هذه األعيان التي هي في األصل أعيان و بيوت مدنية لخطر القصف. كما تط
 المنّظمات الحقوقيّة المحلية والدوليّة في مناطق سيطرتها لتسهيل عمليات توثيق االنتهاكات وجمع األدلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة:

 مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطيّة:-
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ارك مع تنظيم الدولة ضمن بعد مع ديرالزورسيطرت قوات سوريا الديمقراطيّة على أجزاء من محافظة 
بدعم من التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب  2017أيلول/سبتمبر  9معركة عاصفة الجزيرة والتي بدأت في 

 بقيادة الواليات المتحدة األمريكيّة.

شملت سيطرة قوات سوريا الديمقراطيّة معظم البلدات والنواحي الواقعة شمال نهر الفرات ومن ضمنها: 
ها. ولم يتبَق تحت سيطرة تنظيم الدولة وغير البصيرة ناحية -الصور ناحية -ذيبان ناحية- الكسرة ناحية

 سوى بعض القرى التابعة لمنطقة البوكمال و القريبة من الحدود السورية العراقيّة.

 خلفية:-

منذ تمكُّن قوات سوريا الديمقراطيّة من السيطرة على أجزاء من ديرالزور قسمت مناطق سيطرتها إلى 
ع جميعها إلى المجلس المدني األساسي في ناحية قطاعات وشّكلت مجلس مدني في كل قطاع بحيث تتب

 الكسرة غربي ديرالزور.

شّكلت هذه المجالس من أهالي المناطق وتتولى مهمة الخدمات واالستجابة الحتياجات المواطنين، إاّل أّن 
األهالي وأعضاء في هذه المجالس اشتكوا من عدم االستجابة لطلباتهم وعدم قيام هذه المجالس بمهامها 

 ضافة إلى تسلط العسكري على المدني.إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف من التقرير:

يُسلط التقرير الضوء على استيالء عناصر من قوات سوريا الديمقراطيّة في مناطق سيطرتهم في ديرالزور 
على منازل تعود لمدنيين ومنشآت عامة تم تحويلها إلى مقار تابعة لهم، فقد استولت قوات سوريا 

https://earth.google.com/web/@35.33512219,40.13797581,214.80239643a,18964.53880705d,35y,360h,0.00000809t,0r/data=ClAaThJGCiUweDE1NDgxN2Y0YWVkZGI3NjE6MHg0Y2JjOWQ1OGU5ODEzNzRmGaUIugcyqkFAISKsIcxIEURAKgtEZWlyIGV6LVp1chgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@35.45813461,40.0314882,177.53475016a,73037.9215841d,35y,45.71194076h,45.43647277t,-0r/data=Ck4aTBJECiUweDE1MzdkOWJkZmNjZWZjMDU6MHhmZTk5ZjA0OGIwY2NjY2UxGZpIH6l0yEFAIRsjfmph9UNAKglBbCBLYXNyYWgYAiABKAI
https://earth.google.com/web/@35.45813461,40.0314882,177.53475016a,73037.9215841d,35y,45.71194076h,45.43647277t,-0r/data=Ck4aTBJECiUweDE1MzdkOWJkZmNjZWZjMDU6MHhmZTk5ZjA0OGIwY2NjY2UxGZpIH6l0yEFAIRsjfmph9UNAKglBbCBLYXNyYWgYAiABKAI
https://earth.google.com/web/@35.45813461,40.0314882,177.53475016a,73037.9215841d,35y,45.71194076h,45.43647277t,-0r/data=Ck4aTBJECiUweDE1MzdkOWJkZmNjZWZjMDU6MHhmZTk5ZjA0OGIwY2NjY2UxGZpIH6l0yEFAIRsjfmph9UNAKglBbCBLYXNyYWgYAiABKAI
https://earth.google.com/web/@34.99126069,40.49248616,170.298067a,78050.03257382d,35y,24.55068527h,45.47081928t,-0r/data=CkoaSBJACiUweDE1NDg3YmI0ZDAwMTAwMmY6MHhkNmZiNjJmZjZiYTdkYzVmGdfBwd7EgEFAIUTdByC1QURAKgVEaWJhbhgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@34.99126069,40.49248616,170.298067a,78050.03257382d,35y,24.55068527h,45.47081928t,-0r/data=CkoaSBJACiUweDE1NDg3YmI0ZDAwMTAwMmY6MHhkNmZiNjJmZjZiYTdkYzVmGdfBwd7EgEFAIUTdByC1QURAKgVEaWJhbhgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@34.99126069,40.49248616,170.298067a,78050.03257382d,35y,24.55068527h,45.47081928t,-0r/data=CkoaSBJACiUweDE1NDg3YmI0ZDAwMTAwMmY6MHhkNmZiNjJmZjZiYTdkYzVmGdfBwd7EgEFAIUTdByC1QURAKgVEaWJhbhgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@35.59101805,40.80542569,-26.71223184a,328411.82936613d,35y,-10.60001935h,47.08270281t,0r/data=Ck0aSxJDCiUweDE1NDkwMGNmODY1MTQ2Y2Q6MHhhM2NkMjkxYTcwYjU4MmM5GWXA_pAjwEFAITQeW4WDU0RAKghBbCBTdXdhchgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@35.59101805,40.80542569,-26.71223184a,328411.82936613d,35y,-10.60001935h,47.08270281t,0r/data=Ck0aSxJDCiUweDE1NDkwMGNmODY1MTQ2Y2Q6MHhhM2NkMjkxYTcwYjU4MmM5GWXA_pAjwEFAITQeW4WDU0RAKghBbCBTdXdhchgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@35.59101805,40.80542569,-26.71223184a,328411.82936613d,35y,-10.60001935h,47.08270281t,0r/data=Ck0aSxJDCiUweDE1NDkwMGNmODY1MTQ2Y2Q6MHhhM2NkMjkxYTcwYjU4MmM5GWXA_pAjwEFAITQeW4WDU0RAKghBbCBTdXdhchgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@35.59101805,40.80542569,-26.71223184a,328411.82936613d,35y,-10.60001935h,47.08270281t,0r/data=Ck0aSxJDCiUweDE1NDkwMGNmODY1MTQ2Y2Q6MHhhM2NkMjkxYTcwYjU4MmM5GWXA_pAjwEFAITQeW4WDU0RAKghBbCBTdXdhchgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@35.15246951,40.38592911,194.46274341a,37283.39287804d,35y,8.41459494h,45.35873613t,-0r/data=ClAaThJGCiUweDE1NDg2ZWQ5Yjk3YTgwYWQ6MHhhYWY1ZmJkZmMzY2RkZDA0GW1OyknNk0FAIVL3XAHgNkRAKgtBbCBCdXNheXJhaBgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@35.15246951,40.38592911,194.46274341a,37283.39287804d,35y,8.41459494h,45.35873613t,-0r/data=ClAaThJGCiUweDE1NDg2ZWQ5Yjk3YTgwYWQ6MHhhYWY1ZmJkZmMzY2RkZDA0GW1OyknNk0FAIVL3XAHgNkRAKgtBbCBCdXNheXJhaBgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@35.15246951,40.38592911,194.46274341a,37283.39287804d,35y,8.41459494h,45.35873613t,-0r/data=ClAaThJGCiUweDE1NDg2ZWQ5Yjk3YTgwYWQ6MHhhYWY1ZmJkZmMzY2RkZDA0GW1OyknNk0FAIVL3XAHgNkRAKgtBbCBCdXNheXJhaBgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@35.15246951,40.38592911,194.46274341a,37283.39287804d,35y,8.41459494h,45.35873613t,-0r/data=ClAaThJGCiUweDE1NDg2ZWQ5Yjk3YTgwYWQ6MHhhYWY1ZmJkZmMzY2RkZDA0GW1OyknNk0FAIVL3XAHgNkRAKgtBbCBCdXNheXJhaBgCIAEoAg
https://earth.google.com/web/@35.15246951,40.38592911,194.46274341a,37283.39287804d,35y,8.41459494h,45.35873613t,-0r/data=ClAaThJGCiUweDE1NDg2ZWQ5Yjk3YTgwYWQ6MHhhYWY1ZmJkZmMzY2RkZDA0GW1OyknNk0FAIVL3XAHgNkRAKgtBbCBCdXNheXJhaBgCIAEoAg
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الديمقراطية على أمالك خاصة ) منازل( ومراكز للبريد ومحّطات مياه بعضها كانت مقّرات عسكرية 
 لعناصر تنظيم الدولة وبعضها  كان فارغاً بسبب نزوح أصحابه من مناطق سيطرة التنظيم )نازحين(.

ي مناطق مأهولة قع معظم هذه المنازل والمنشآت )التي تحولت إلى مقار لقوات سوريا الديمقراطيّة(  فت
 بالسكان ما يُعرض المدنيين للخطر حيث أنّها تتعرض لهجمات مسلّحة بشكل متكرر.

رفضت قوات سوريا الديمقراطيّة إعادة المنازل المستولى عليها ألصحابها كما رفضت مغادرة المقار 
 الواقعة في المناطق المأهولة بالسكان. 

عدالة من أجل الحياة أّن المنازل والمقار المستولى عليها ال تُشكل قال معظم الشهود الذين التقتهم منّظمة ال
 ضرورة عسكريّة ملحة لقوات سوريا الديمقراطيّة وتشكل خطراً على المدنيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار القانوني:

:"يُتوخى الدولي العرفي اإلنساني القانون حول األحمر للصليب الدولية اللجنة دراسةمن   15نصت المادة  
سكريّة على تفادي إصابة السكان المدنيين، واألشخاص المدنيين، الحرص الدائم في إدارة العمليات الع

https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom


8 

 

واألعيان المدنيّة. وتُتخذ جميع االحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو 
 اإلضرار باألعيان المدنيّة بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى الحد األدنى".

نفس الدراسة:"يتجنب كل طرف في النزاع، قدر المستطاع، وضع أهداف عسكريّة من   23نصت المادة 
 داخل المناطق الُمكتظة بالسكان أو قريباً منها". 

من دراسة اللجنة الدوليّة للصليب األحمر حول القانون اإلنساني العرفي الدولي تنص أنّه  52إّن القاعدة 
أو مكان حتى و االستيالء عليه عنوة يعد من االنتهاكات  "يحظر النهب"،  و بالتالي فإّن نهب أي بلدة

الخطيرة للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، كما أنّه قد يرقى إلى 
 ( من نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.16( ب )2) 8كونه جريمة حرب وفقا للمادة 

(  جملة من 2) 4التفاقيات جنيف قد حظر في المادة  الثاني اإلضافي البروتوكولما سبق،  فإّن  إضافة إلى
األعمال التي توجه إلى األشخاص الذين ال يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن االشتراك في 

 األعمال العدائية ومن ضمنها السلب والنهب.

اإلنساني العرفي الدولي تنص  من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون 22كما أّن  القاعدة 
على أن "يتخذ جميع أطراف النزاع جميع االحتياطات الممكنة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان المدنيين 

و أعيان مدنيّة ضد آثار الهجمات."  مما يعني أنّه يتعين على قوات سوريا الديمقراطيّة اتخاذ جميع 
وت المدنيين النازحين إلى القصف. وحقيقة أّن قيام قوات االحتياطات الممكنة التي تضمن عدم تعّرض بي

سوريا الديمقراطية باالستيالء على منازل مملوكة لنازحين مدنيين و تحويل بعضها إلى "مقار عسكرية" 
يحول هذه األعيان المدنية  إلى أهداف عسكريّة مما يعرض هذه األعيان واألعيان المدنية المجاورة لها 

 نين بها لخطر القصف واالستهداف. والمدنيين القاط

من دراسة اللجنة الدوليّة للصليب األحمر حول القانون اإلنساني العرفي الدولي قد  133كما أّن المادة 
 بشأن التوجيهية المبادئمن  21نصت على أن:"تحترم حقوق الملكية لألشخاص النازحين". ونصت المادة 

 على التالي: الداخلي النزوح

 ال يحرم أحد تعسفاً من أمواله أو ممتلكاته.-1"

 التالية: توفر الحماية في جميع الظروف، ألموال وممتلكات المشردين داخلياً وبخاصة ضد األفعال-2

 )أ(النهب.

 )ب(االعتداءات المباشرة أو العشوائية وأعمال العنف األخرى.

 )ج(استخدامها كدرع لعمليات أو أهداف عسكريّة.

 )د(أن تكون محل انتقام.

 )ه(تدميرها أو االستيالء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية.

ردون داخلياً وراءهم، وذلك من التدمير واالستيالء توفر الحماية لألموال والممتلكات التي يتركها المش-3
 التعسفي وغير القانوني، وأيضاً من شغلها أو استخدامها."

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html


9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنهجية والتحديات:
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أشخاص ومدرب من قبل منّظمة العدالة من أجل الحياة بالمقابالت وتسجيل الشهادات  9قام فريق مؤلف من 
والفيديو وجمع معلومات دقيقة تتعلق باستيالء قوات سوريا الديمقراطية على المنازل وتوثيق الصور 

 والمنشآت العامة.

ورغم صعوبة الحصول على الشهادات بسبب خشية أصحاب المنازل والشهود من أي رد فعل انتقامي من 
مّكنت من الحصول على عناصر قوات سوريا الديمقراطيّة،  إاّل أّن منّظمة العدالة من أجل الحياة قد ت

 شهادات من أشخاص تم االستيالء على منازلهم.

 تحفظ معظم األهالي على إيراد المعلومات التي ذكروها كما تحفظ البعض اآلخر على ذكر أسمائهم.

 (.  2018تموز/يوليو  27( و)  2018تموز/يوليو  23أجريت المقابالت بين تاريخ ) 

 شخاص من بينهم شخصين تم االستيالء على منزلهما وآخَرْين جيران لهم.أ 4تورد منّظمة العدالة شهادة ل 

 تم إجراء كافة المقابالت بشكل مباشر. 

يذكر التقرير مجموعة من المعلومات التي حصلت عليها منظمة العدالة من أجل الحياة حول سيطرة قوات 
 منية وعسكرية ومراكز لالعتقال.سوريا الديمقراطية على منشآت عامة وتعطيلها وتحويلها إلى مقرات أ

 تحتفظ منّظمة العدالة بكافة التفاصيل التي حصلت عليها من الشهود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهادات حول استيالء قوات سوريا الديمقراطية على المنازل:
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ر فور إعالن قوات سوريا الديمقراطيّة معركتها في دير الزور وبدء االشتباكات مع تنظيم الدولة نزح الكثي
من األهالي باتجاه البادية ليفاجئوا عند عودتهم بقيام قوات سورية الديمقراطية باالستيالء على منازلهم . 

بررت هذه القوات ألصحاب المنازل المستولى عليها قيامهم باالستيالء على منازلهم بقولهم:  "إّن المنزل 
يسكن في المنزل، أو أّن موقع المنزل مهم  مملوك لعنصر من تنظيم الدولة، أو أّن عنصراً من التنظيم كان

 بالنسبة لهذه القوات".

يقول عمر )اسم مستعار(: استولى عناصر من سوريا الديمقراطية على منزلي الواقع في قرية قريبة من بلدة 
الكسرة في ريف دير الزور الغربي بحجة وجود عنصر للتنظيم في المنزل قبل سيطرتهم على المنطقة كما 

عناصر سوريا الديمقراطية لصاحب المنزل أّن "موقع المنزل مهم بالنسبة لهم". يكمل عمر:" حولوا قال 
 منزلي إلى نقطة تفتيش يحتجزون فيه العوائل الهاربة من المعارك ويقومون بتفتيشهم".

يتهم وقاموا يقول عبدهللا )اسم مستعار(:" أصحاب المنازل المستولى عليها في قريتنا يملكون أوراق تثبت ملك
بمراجعة قوات سوريا الديمقراطية إاّل أنّهم لم يلقوا أي تجاوب، بعض األشخاص استطاعوا إستعادة منازلهم 

 بعد عناء ومدة طويلة وبعضهم لم يستعد منزله حتى اآلن".

 

 -صورة ألحد المنازل المستولى عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية

ً  11.10الساعة  2018تموز/يوليو  29تاريخ أخذ الصورة   صباحا

 

يقول محمد )اسم مستعار(:" يتهرب عناصر سوريا الديمقراطية من التجاوب مع أصحاب المنازل فتارة 
يقولون لهم إن المسؤول عن موضوعكم غير موجود وتارة يقولون إنّه ال يوجد مسؤول عن هذا الموضوع 

 بالتحديد في منطقتكم".
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ا الديمقراطية أصحاب المنازل المستولى عليها، ولم تعطهم أي أمر باإلخالء، ولم تقدم لم تُنذر قوات سوري
 أسباباً كافية لالستيالء على هذه المنازل.

يقول عبد الكريم )اسم مستعار(:" أثناء سيطرة التنظيم على بلدتنا لم أكن متواجداً ألنني مطلوب للتنظيم، 
قر له، بعد خروج التنظيم سكنت عوائل نازحة في المنزل إال أّن استولى التنظيم على منزلي وحوله إلى م

عناصر سوريا الديمقراطية أخرجتهم بالقوة بحجة أّن المنزل كان مقراً لتنظيم الدولة". يكمل عبد الكريم:" 
بعد عودتي إلى البلدة طالبت سوريا الديمقراطية بالخروج من منزلي وقلت لهم أنني كنت خارج القطر ولم 

باستطاعتي أن أعود وأبرزت األوراق التي تثبت ملكيتي للمنزل، وعدوني أكثر من مرة بالخروج ولكن  يكن
دون جدوى، توجهت إلى قيادات في سوريا الديمقراطية ووجهاء في المنطقة و متنفذين إاّل أنّهم لم يستجيبوا 

 حتى هذه اللحظة".

ليه مبلغاً مالياً زهيداً كبدل إيجار إاّل أنّه رفض يؤكد عبد الكريم إّن قوات سوريا الديمقراطية عرضت ع
وطالب باسترداد منزله، كما قال الشاهد إّن هذه القوات استولت على الكثير من المنازل في بلدته أعادت 
بعضها ولم تعد البعض اآلخر ومنها منزله والذي تستخدمه اآلن كمقر لها وحفرت خندق بالقرب منه و 

 .أحاطته بسواتر ترابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استيالء قوات سوريا الديمقراطية على منشآت عامة:
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استولت قوات سوريا الديمقراطية على العديد من المنشآت العامة وحولتها إلى مقار عسكرية ومعتقالت 
مدارس مع وجود حاالت  3ومقار أمنية ومن هذه المنشآت على محطة مياه ومركز للهاتف ومبنى للبلدية و

 رى لم تتأكد المنّظمة من صحتها.استيالء أخ

وثقت منّظمة العدالة من أجل الحياة استيالء قوات سوريا الديمقراطية على ثالث مدارس للتعليم األساسي في 
قريتي الطيانة والشنان التابعتين لناحية ذيبان شرقي ديرالزور )شمال نهر الفرات( حيث أجبرت قوات 

 س على الخروج وتحويلها إلى مقرات تابعة لهم.سوريا الديمقراطية نازحين في المدار

 

 

 مدرسة الشنان االبتدائية الواقعة بالقرب من نهر الفرات

 

 

 صورة أقمار صناعية لمدرسة الشنان االبتدائية الواقعة بالقرب من نهر الفرات
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 مدرسة الشنان االبتدائية الواقعة على أطراف البادية

 

 

 الشنان االبتدائية الواقعة على أطراف الباديةصورة أقمار صناعية لمدرسة 
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استولت قوات سوريا الديمقراطية على مبنى تابع لمؤسسة الري ومركز البريد والهاتف في قرية الطيانة 
 التابعة لناحية ذيبان وحولتهما إلى مقرات عسكرية.

 

 مركز البريد والهاتف في قرية الطيانة

 

 

 د والهاتف والمبنى التابع لمؤسسة الري في قرية الطيانةصورة أقمار صناعية لمركز البري
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 بناء تابع لمؤسسة الري في قرية الطيانة

 

تقع معظم المباني المستولى عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية مناطق مأهولة بالمدنيين حيث تتعرض 
رة من قبل مجموعات يرجح أنّها هذه المباني )والتي تم تحويلها إلى مقرات عسكرية وأمنية( لهجمات متكر

 تابعة لتنظيم الدولة األمر الذي يعرض حياة المدنيين للخطر.
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 صورة لبناء المجلس البلدي في قرية الطيانة

 

 

 صورة أقمار صناعية للمجلس البلدي في قرية الطيانة
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 محطة المياه في قرية الطيانة

 

 

 الطيانةصورة أقمار صناعية لمحطة المياه في قرية 

 

 

 

 

 

 التوصيات:
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 تُطالب منّظمة العدالة من أجل الحياة من:

 مجلس األمن الدولي:

 إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

 قوات سوريا الديمقراطية:

الكف عن االستيالء على منازل المدنيين والنازحين واحترام حق الملكية في المناطق التي تسيطر عليها -1
 محافظة ديرالزور و إعادة هذه البيوت لمالكها األصليين.في 

قيام القيادات العليا التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بإدانة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان ومخالفات أحكام -2
 القانون الدولي اإلنساني بما في ذلك سلب ونهب بيوت المدنيين والنازحين.

يجب التهاون مع انتهاكات القانون  الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق  اإليعاز إلى تابعيهم بأنّه ال-3
اإلنسان بما في ذلك سلب و نهب بيوت المدنيين والنازحين ، وتوعيتهم بهذه المبادئ و القوانين، وأنّه سوف 

 تتم مالحقة و محاسبة مرتكبي هذه االنتهاكات.

اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان المدنيين و أعيان مدنية ضد آثار  -4
الهجمات. و الكف عن استيالء على بيوت المدنيين والنازحين و استخدامها كمقار عسكرية مما يعرض هذه 

 األعيان التي هي في األصل أعيان و بيوت مدنية لخطر القصف. 

المنّظمات الحقوقيّة المحلية والدوليّة في مناطق سيطرتها لتسهيل عمليات توثيق االنتهاكات  التعاون مع-5
 وجمع االدلة.

 االبتعاد عن العقوبات الجماعية لما لها من أثر سلبي يساهم في عودة التطرف.-6

 

 الحكومة السورية:

وذلك لتمكين ادعاء المحكمة من التصديق على نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية -1
 التحقيق في االنتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا.

التعاون مع اآللية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والمالحقة القضائية لألشخاص -2
ربية السورية المسؤولين عن الجرائم األكثر خطورة بموجب القانون الدولي التي ارتكبت في الجمهورية الع

 ولجنة التحقيق المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية. 2011منذ آذار/مارس 

 

 التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب الداعم لقوات سوريا الديمقراطية:

 الضغط على قوات سوريا الديمقراطية الحترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. -1
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اون مع المنّظمات الحقوقيّة المحلية والدولية بشأن االنتهاكات الحاصلة في مناطق سيطرة قوات التع-2
 سوريا الديمقراطية.
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