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 األبرياء األطفال من العدوان لضحايا الدولي اليوم
 يونيه/حزيران 4

 
 #األطفال على الهجمات أوقفوا#
 

 االستثنائٌة دورتها فً ( 1981 أغسطس/آب 19 المؤرخ 8/7 ) قرارها بموجبلألمم المتحدة  العامة الجمعٌة أعلنت -
 األطفال من العدوان لضحاٌا الدولً الٌوم بوصفه عام كل من ٌونٌو/حزٌران 4 بٌوم االحتفالالمستأنفة  السابعة الطارئة
 .األبرٌاء

 جمٌع فً - والنفسٌة والعقلٌة البدنٌة المعاملة سوء ضحاٌا من - األطفال بمعاناة االعتراف هو الٌوم هذا من الغرض -
 وهً الطفل، حقوق باتفاقٌة عملها وٌسترشد األطفال حقوق بحماٌة المتحدة األمم التزام الٌوم هذا وٌؤكد العالم، أنحاء

 . التارٌخ مر على صدقت التً الدولٌة اإلنسان حقوق معاهدات أكثر من
 الحماٌة فً حقهم ومنها األطفال، حقوق لتوفٌر االعتداءات؛ ضحاٌا لألطفال العالمً حزٌران/ٌونٌو الٌوم 4 وخصص -

 األساسٌة حقوقه توفٌر للطفل وتضمن واالستغالل، والعنف لإلساءة فٌها ٌتعرضون ال لهم، مناسبة بٌئة توفٌر خالل من
 . وغٌرها واجتماعٌة وصحٌة تعلٌمٌة من الرعاٌة أوجه كل على والحصول

 وٌؤكد والمستوٌات، والطبقات الثقافات جمٌع ٌشمل وبات األطفال ضد العنف تصاعد أن بعد الٌوم هذا تخصٌص وجاء -
 للعنف ٌتعرضون العالم حول طفل ملٌون 033 من رباٌق ما وجود إلى تشٌر التً ”الٌونٌسٌف“ إحصاءات هذا

 والنفسً البدنً اإلٌذاء ومنها ضدهم، األخرى العنف وصور األطفال، عمالة أشكال أسوأ فٌها بما واإلساءة واالستغالل
 الجنسً . واإلٌذاء والعاطفً
 

 الجنسً، والعنف والقتل، الحرب، فً واستخدامهم التجنٌد،:  هً األطفال ضد شٌوًعا األكثر الستة واالنتهاكات -
 إلٌهم . اإلنسانٌة المساعدات وصول ومنع والمستشفٌات، المدارس على والهجمات واالختطاف،

 
 : المتعلقة بحماية الطفلالقرارات والقوانين الدولية  -

 
 العالم أنحاء جمٌع فً األطفال بمعاناة والتعرٌف االعتراف على الضوء تسلٌط إلى الجمعٌة العامة لألمم المتحدة تهدف
 .والنفسٌة ، والعقلٌة ، البدنٌة المعاملة سوء مثل المعاناة، مستوٌات جمٌع وعلى

 تشرٌن فً وقعت التً الطفل حقوق اتفاقٌة فً المتمثلة األطفال، حقوق بحماٌة المتحدة األمم التزام الٌوم هذا وٌرسخ
 .1989 نوفمبر/الثانً

 حقوق مراعاة بجانب ته،ٌلرفاه الالزمة الرعاٌة وتقدٌم الطفل حماٌة ضمان الموقعة، الدول على االتفاقٌة وتفرض
 . أوصٌائه أو والدٌه وواجبات

 
 فً الموجودٌن األطفال ٌخص فٌما اإلنسانً القانون قواعد احترام على الطفل، حماٌة قانون من 08 المادة وتنص -

 فً سنة، 11 الـ سن ٌتعدوا لم أطفال مشاركة عدم تضمن التً التدابٌر جمٌع اتخاذ ٌجب حٌث الحرب، مناطق
 . العسكرٌة الخدمة فً إلحاقهم أو الحرب،

 
 والنفسً البدنً التأهٌل لتشجٌع المناسبة التدابٌر الموقعة الدول اتخاذ ضرورة على القانون من 09 المادة تنص كما -

 . االستغالل أو اإلهمال أشكال من شكل أي ضحٌة ٌقع الذي للطفل االجتماعً االندماج وإعادة
 

 
كما ٌحظر القانون الدولً اإلنسانً االستهداف الغٌر المشروع للمدنٌٌن والهجوم على المدارس والمستشفٌات  -

واستخدام األطفال وتجنٌدهم واستخدامهم واحتجازهم بصفة غٌر شرعٌة وحرمانهم من المساعدات اإلنسانٌة وعند 
 تلك القوانٌن ومحاسبة من ٌرتكبها .اندالع النزاعات ٌجب احترام 
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 األطفال في سوريا : -
 113إذ ٌعٌش نحو  ، زاد عدد االنتهاكات المرتكبة ضد األطفال فً العدٌد من مناطق الصراع.  فً السنوات األخٌرة -

  . ملٌون طفل فً بلدان ومناطق متأثرة بالنزاعات المسلحة
 

 1318للعنف، ففً عام  مثل سورٌا والٌمن، كانوا األكثر تعرضا على مستوى الشرق األوسط، فإن األطفال فً دول  -
لعدد القتلى من األطفال فً عام واحد فقط  طفال حتفهم فً القتال، وهو الرقم األعلى على اإلطالق  1113وحده، لقى 

جئ سوري ملٌون ال 1.1وتستضٌف دول الجوار فً المنطقة نحو   منذ بداٌة الحرب السورٌة، بحسب األمم المتحدة.
 . األمم المتحدة والمجتمع الدولًتحدٌات بالرغم من دعم الحكومات المضٌفة و من األطفال والذٌن ٌواجهون 

 
ل السورٌون من األمور التً تبعث األلم فً النفس أنه منذ بداٌة األعمال العدائٌة المسلحة فً سورٌا وقع األطفاو -

ات وعانوا من مختلف أشكال األذى والحرمان وارتكبت بحقهم انتهاكالعنف والتطرف العنٌف ضحاٌا لمختلف أنواع 
والدولٌة رغم أن الجمٌع مسؤول بشكل منها  متعددة لحقوقهم من قبل جمٌع األطراف المسٌطرة على األرض المحلٌة 

لبقعة قوق إلنسان والتً تشكل جزء من القانون الدولً العرفً فً احمباشر وملزم باحترام القواعد األساسٌة ل
 سطر علٌها وٌدٌرها .الجغرافٌة التً ٌ

 
فٌات شطفال للقتل والتشوٌه والخطف والتجنٌد والعنف الجنسً كما تم االعتداء على المدارس والمستتعرض األ -

 على الحدود السورٌة التركٌة من قبل القناصة إضافة إلى استهدافهملوصول إلى المساعدات اإلنسانٌة والحرمان من ا
الجنسً داخل أماكن االعتقال وذلك  فسنة وتعرضوا للتعذٌب والعن 11أطفال ال تتجاوز أعمارهم  وتم احتجاز

وهذا ما ، على ترك مناطقهم والنزوح  لرغام العوائوإالمحلً وللضغط على المجتمع  لى الفدٌةكوسٌلة للحصول ع
تالل التركً والفصائل وبالتحدٌد المناطق التً تقع تحت سٌطرة االح   مناطق الشمال السوري شهدناه بشكل كبٌر فً
ستغالل خاصة حٌث تم استغالل األطفال أبشع ا السوريفة تحت مسمى الجٌش الوطنً ووالمعر المسلحة المرتبطة به

طقة حٌث رغامهم على ترك مناطقهم وإحداث تغٌٌر دٌمغرافً فً المنأطفال السكان األصلٌٌن للمنطقة وذلك بهدف إ
حل محل السكان األصلٌٌن عوائل الفصائل المسلحة وذلك كان الهدف األساس من العنف المفرط الذي تم ممارسته فً 

وق قٌلً اإلحصائٌات التً أعدتها منظمة ح فٌما ونستعرض،(تل أبٌض -رأس العٌن  -طق )عفرٌن المنطقة خاصة منا
االنتهاكات التً تعرض لها األطفال  بخصوص  هاٌة شهر نٌسان/ولغاٌة ن1311من بداٌة عام / لجزٌرةً ااإلنسان ف

والحرائق  واغتصاب جنسً  من قتل  فً المناطق الواقعة تحت سٌطرة االحتالل التركً  فً الشمال السوري
حالتً   ذكور( منها : 01- إناث 4/ طفل وطفلة بٌنهم )01والذي بلغ عددهم إجماالً / ستهدافهم بالرصاص الحًوا

  .لطفلتٌن اغتصاب 
 

قتل طفل  / حالة 11القتل بمخلفات األلغام ورصاص وقذائف االحتالل التركً والفصائل الموالٌة منهم : / -
/ أطفال بانفجار 7مقتل / واحدة ،  طفلة/ آخرون بٌنهم 11حدة وإصابة /وا طفلةبمخلفات األلغام بٌنهم  طفلة و

على الحدود السورٌة  الحً من قبل الجندرمة التركٌة حاالت قتل بالرصاص  /4مفخخة فً عفرٌن المحتلة ، / سٌارة 
  . التركٌة

 
رغم ذلك شهدنا العدٌد من حاالت االنتهاك بحق األطفال من قبل تلك الفصائل المسلحة بحق أطفالهم أنفسهم فقد تم  -

آخرون منهم للتعذٌب واألذى وتعرض  حٌاتهمدوا قتوثٌق ومشاهدة العدٌد من حاالت العنف والقتل بحق أطفال ف
نهلة العثمان ابنة عصام العثمان النفسً والجسدي بحجة التربٌة الشرعٌة أو اإلهمال المتعمد كما حدث مع الطفلة ) 

له من قبل  والتً فقدت حٌاتها بسبب اإلهمال والتعذٌب التً تعرضت (أعوام4ذات ) ( القٌادي فً هٌئة تحرٌر الشام
ة لمنعها من الحركة وذلك تحت ناظر جمٌع سكان المخٌم الذي كانت تقٌم فٌه بعلم ٌحدٌدة سلوالدها الذي كبلها بسل

بع بشكل مباشر للحكومة التركٌة والتً تتحمل مسؤولٌة مباشرة فً حماٌة األطفال ة المخٌم الذي ٌتمباشر من إدار
 . وفق القانون اإلنسانً والقانون المحلً التركً ٌطرتها فً المناطق التً تقع تحت س الذٌن ٌعٌشون

 
لألطفال  أن تدابٌر الحجر وتعطل تقدٌم خدمات حماٌة الطفل المحدودة باألصل، أدت إلى تفاقم الوضع الهش  -

ما أن االطفال األكثر عرضة لإلصابة بأمراض جسدٌة ونفسٌة وال سٌما الذٌن وب بمؤسسات الرعاٌة الخاصة بهم،
نتٌجة قلة الخدمات المقدمة خاصة  ون فً المخٌمات وٌعانون من أسوء الظروف المعٌشٌة والنفسٌة والصحٌةٌعٌش

والجفاف  اتوأمراض أخرى كاإلسهاالت  واألقٌاء 19ظل انتشار فٌروس كوفٌدوفً النقص الشدٌد فً المٌاه 
عدد المراجعات قدمتها الهالل األحمر الكردي فقد بلغ حسب اإلحصائٌات التً و والتسممات الغذائٌة ونزالت البرد
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ر نٌسان قد بلغ شهنهاٌة /وحتى 1311بأمراض جسدٌة ونفسٌة من بداٌة عام / بواالذٌن أصٌ لألطفاللمراكزهم الطبٌة 
 –روج  –أبو خشب  –العرٌشة  -وكانً واش –منهم حاالت متكررة فً كل من المخٌمات )الهول /حالة 10111/

 : ًكاآلت 1311 /03/4ولغاٌة  1/1/1311واألرقام التفصٌلٌة لكل مخٌم من ( هسري كانٌ –نوروز  – محمودلً
 (حالة8981)خٌم الهول م . 
  حالة (1979)وكانً  واشمخٌم . 
 ( حالة1970مخٌم العرٌشة ) . 
 ( 1110مخٌم أبو الخشب)  حالة. 
  حالة   (981روج )مخٌم. 
  ( حالة 1147محمودلً )مخٌم. 
  ( حالة1441نوروز)مخٌم . 
 ٌ( حالة0901) همخٌم سري كان . 

 
المخٌمات وخاصة مخٌم الهول حٌث ٌعتبر مخٌم الهول من أخطر المخٌمات  بعض ونظرا لعدم استقرار األمن فً -

سٌادة الفكر اإلرهابً وأكثرها انعداما لألمن واألمان فٌها ألنها تحوي على عوائل تنظٌم داعش وأسرهم وبسبب 
فأنهم ٌقومون  المتطرف بٌنهم وعدم تقبلهم النحٌاز أي شخص منهم عن أفكارهم المتطرفة حتى ولو كانوا أطفاالً 

/ولغاٌة نهاٌة 1311فمنذ بداٌة / ، اإلرهابًبعملٌات اغتٌال ضمن المخٌم والتً تنفذها خالٌا نائمة من تنظٌم داعش 
ل طفل عراقً الجنسٌة من  اغتٌآخرون نتٌجة حرٌق متعمد فً المخٌم ،و  11 ٌبأطفال وأص 1 مقتل : شهر نٌسان 

  قبل مجهولون فً المخٌم .
 

نتٌجة استمرار االشتباكات والنزعات والنزوح المتكرر فً  سان العدٌد من األطفال بااللتحاق بالمداركما تم حرم -
، فبعد العملٌات العسكرٌة التً شنتها الدولة التركٌة والفصائل المسلحة التابعة لها تحت مسمى  الشمال السوري

مدنً من مناطقهم والذي شكل األطفال  133.333ما ٌقارب الزٌتون الذي أدى لنزوح  عملٌتً نبع السالم وغصن
منها لمقرات عسكرٌة ودمر عدد آخر نسبة كبٌرة منهم وحرم جمٌع هؤالء األطفال من مدارسهم والتً تحول العدٌد 

 (813( طفل وتم إغالق )ألف 81 منها ،حٌث بلغ عدد األطفال الذٌن حرموا من التعلٌم فً عملٌة غصن الزٌتون )
ل من التعلٌم بعد إغالق مدارسهم اطف( مدرسة بشكل نهائً، وحرم األ481) منها مدرسة وأغلق (17)مدرسة وتضرر

لفرصة التعلٌم ما عدا بعض داخل مخٌمات ومراكز اٌواء ٌفتقرون  حالٌا دونمتواج دد كبٌر من هؤالء األطفالوع
خاصة الفتٌات منهم وتم تجنٌد الفتٌات لمشاركة فً  رات التً تقدم لهم التعلٌم األساسً وفق منهاج الٌونٌسفالمباد

سنة وإرسالهم للقتال  11أطفال بسن  القتال واألعمال العسكرٌة حتى خارج سورٌا حٌث قامت الدولة التركٌة بتجنٌد
أما فً مناطق اإلدارة الذاتٌة وبعد توقٌع االتفاقٌة التً تمنع تجنٌد األطفال بٌن جمعٌة األمم ففً لٌبٌا وأذربٌجان 

فقد تم إبعاد عشرات األطفال من صفوف قسد وتم إعادتهم  19/1/1319المتحدة وقوات سورٌا الدٌمقراطٌة بتارٌخ 
/ سنة وقد أشادت 18عدد منهم إلى مركز إلعادة التدرٌب لمتابعة دراستهم حتى إتمام سن / إلى عوائلهم كما تم تحوٌل

 .بالتزام قسد باالتفاقٌة الموقعة بشكل كبٌر وملحوظ  1311األمم المتحدة خالل عام 
 

 8ن داعش فً سورٌا والعراق فتٌات ال تتجاوز أعمارهنظٌم الدولة اإلسالمٌة المعروف بأخضع ت 1314منذ عام  -
سنوات للعبودٌة الجنسٌة وجمٌع أشكال العنف والترهٌب بعد خطفهن من ذوٌهن وقتلهم أمام ناظرهم كما قام بتجنٌد 

ٌة متطرفة واستخدامهم فً أعمال دٌن ررع أفكار متطرفة فً عقولهم مرتبطة بالجهاد ومبنً على أفكااألطفال وز
نطقة فً العراق وسورٌا إلى قتل وإصابة مئات األطفال عدائٌة كالقتال والتفجٌرات وكما تسبب هجومه على الم

ضوع وتنفٌذ ما طفال أمام ذوٌهم إلرغامهم على الخالتنظٌم على إعدام عدد من األ موتشرٌد اآلالف منهم وقد أقد
ن كسلعة ت مسمى الزواج كذلك استخدموهتح باألمهات حٌث أرغمن على القبول باالغتصااصة ٌطلبونهم منهم خ

 وتشترى وتاجروا بهم .تباع 
 

 من قبل عناصر تنظٌم الدولة اإلسالمٌة غتصابكذلك ٌعانً عشرات األطفال ممن ولدوا نتٌجة تعرض أمهاتهن لال -
من الحرمان من حقوقهم األساسٌة بطرق كثٌرة خاصة كلما تقدموا فً السن فهم ال ٌملكون أي وثائق رسمٌة تثبت 

د ألجانب منهم والذي ترفض دولهم استالمهم والذي ٌتواجهوٌتهم وغٌر قادرٌن على إثبات نسبهم أو جنسٌتهم خاصة ا
قبلت دولهم  عدد األطفال الذٌن أما ،ة شمال شرق سوريفً منطقة الجزٌروالهول أعداد كبٌرة منهم فً مخٌم روج 

ٌة الشهر/نٌسان/ وهؤالء األطفال ٌنتمون إلى انهغاٌة ول /1311من  بداٌة عام // طفل وطفلة 119/ استالمهم فقد بلغ
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وذلك حسب هٌئة الخارجٌة فً  (فرنسا –كندا   –روسٌا االتحادٌة   –أزوبكستان  :)أربعة جنسٌات مختلفة منها 
 . اإلدارة الذاتٌة فً الجزٌرة

 
تمام إثبات جنسٌتهم السورٌة بسبب عدم إقدرتهم الحصول على  مكما ٌواجه العدٌد من األطفال السورٌٌن معضلة عد -

نسٌة لدى من احتمال انعدام الج بسبب النزوح هربا من الحرب الدائرة فً مناطقهم مما ٌزٌدالجدٌدة  تسجٌل الوالدة 
رٌة بالوثائق التً ٌتم إصدارها عن كٌانات مسٌطرة على أرض الواقع خاصة مع عدم اعتراف الحكومة السو األطفال

غٌر حكومٌة تدٌر تلك المناطق مما ٌعرض األطفال للحرمان من حقوقهم األساسٌة كالجنسٌة والهوٌة والتنقل وحتى 
 عتقاله واختفائه قبل تسجٌل زواجه فً السجالت الرسمٌة .حقوقهم فً الملكٌة ،خاصة حاالت وفاة األب أو ا

 
 : األطفال على والنزاعات الحروب آثار -
 ٌتعرض ولماذا ٌنتمً؟ لمن ٌعرف ال فالطفل حادة؛ هوٌة أزمة – منهم الصغار سٌما ال – األطفال لدى الحروب تفجر -

 أنفسهم عن الدفاع علٌهم الجندٌة؛ موقف فً أصبحوا وقد أنفسهم فٌجدون ”الفتٌان“ األكبر األطفال أما اآلالم؟ لهذه
 تفوق والفقر التشرد من حالة فً أنفسهم ٌجدون فإنهم ذلك األطفال ٌفعل لم إذا وحتى للخطر، ذلك عرضهم ولو وذوٌهم،
 فً الحقا ٌظهر ما بل الحرب، وقت منهم ٌظهر ما لٌس األطفال على الحروب آثار أخطر إن االستٌعاب، على قدرتهم

 األهل قدرة على خطورتها تتوقف لها، حصر ال نفسٌة مشكالت معهم حملوا وقد الحرب، من نجوا ممن كامل جٌل
 . الحرب مشاهد تجاوز فً أطفالهم مساعدة على

 
النفسٌة، وأن الجزء األكبر  مالٌٌن طفل لالكتئاب والصدمات  13وتؤكد إحصاءات الٌونٌسٌف، أن الحروب عرضت   -

 ٌَقع فً بلدان العرب والمسلمٌن .من هذه األرقام 
 

فغالًبا ما ٌصاحب  وٌركز علماء النفس والتربوٌون على الصدمة كأكثر اآلثار السلبٌة للحروب انتشاًرا بٌن األطفال،  -
وجودها مع الحرب؛ مثل صفارات اإلنذار،  من األحداث واألشخاص واألشٌاء التً ترافق ” فوبٌا“الصدمة خوف مزمن 

 . الطفل بالبكاء أو العنف، أو الغضب أو االكتئاب الشدٌد إلخ؛ ٌقابلها … ، وصوت الجنودوصوت الطائرات
 

باإلضافة إلى مشكلة  تعرض العدٌد من األطفال لالستغالل من خالل العمل ومزاولتهم لمهن تفوق دراتهم وأعمارهم و -
تعرضهم لحوادث جنائٌة  إضافة إلى النزوح  تزوٌج القاصرٌن وغالبا ما ٌكون ذلك نتٌجة فقدان األهل واختطافهم أو 

فمنذ بداٌة عام  إهمال للطفل وعدم تأمٌن سبل الحماٌة لهمن  كحوادث السٌر أو أصابتهم خالل المشجرات وغٌرها
/أطفالهم حٌاتهم نتٌجة حوادث سٌر كما أصٌب طفلة 0/ولنهاٌة شهر نٌسان فً مناطق شمال شرق سورٌا )فقد /1311/

طفال أثر بطلق ناري طائش فً رأس السنة إضافة إلى وفاة طفل حٌاته بطلق ناري طائش خالل مشاجرة عائلٌة ووفاة 
 .سقوطه فً قناة الري (

 
به الدولة التركٌة من حبس مٌاه الفرات عن سورٌا والعراق وانتهاك للقانون الدولً اإلنسانً ناهٌك ضافة إلى ما تقوم إ -

والذي ٌحدد حصة سورٌا من مٌاه نهر الفرات ،إن قٌام  1987عن خرقها للبرتوكول الموقع بٌن سورٌا وتركٌا لعام 
ر سواء كان نسانٌة ألنه ٌعرض أمن المنطقة للخطالسورٌٌن  قد ولد أزمة كبٌرة وٌعتبر كارثة إتركٌا بحبس المٌاه عن 

األمن الغذائً أو خدمات المٌاه والصرف الصحً والسقاٌة مما ٌعرض حٌاة مالٌٌن األطفال للخطر كونه أكثر من 
ة على هذا النهر ومع انحسار المٌاه مالٌٌن إنسان ٌعتمد فً مٌاه الشرب وخدمات الكهرباء والمشارٌع الزراعٌ   1

محطة تصفٌة  03وزٌادة نسبة التلوث فٌه وتعطل عمل العنفات على السدود بسبب قلة منسوب المٌاه وخروج أكثر من 
عن العمل تسبب بأزمة إنسانٌة كبٌرة ناهٌك عن مشكلة قطع مٌاه علوك الواقعة فً منطقة رأس العٌن والتً تسبب 

العالم بأسره  والتً ٌعمل 19ن مدنً فً الحسكة ورٌفها من المٌاه خاصة مع انتشار جائحة كوفٌد بحرمان أكثر من ملٌو
ري عندما تم قطع المٌاه عنه وتحوٌله ألداة ضغط لفرض ستخدمت لألسف كسالح ضد الشعب السولمواجهتها لكنها ا

 .أجندات معٌنة 
الصرف الصحً فً المٌاه كون تركٌا تقوم برمً تلك النفاٌات أزمة المٌاه هذه أدت إلى زٌادة نسبة النفاٌات الصناعٌة و -

فً النهر وقلة منسوب المٌاه وخروج محطات التصفٌة عن الخدمة أدى إلى تلوث مٌاه النهر بشكل كبٌر وظهور 
االت مرض الالشمانٌا والتسممات المتكررة نتٌجة استخدام مٌاه ملوثة مئات الح وانتشارالطحالب السامة فً أسفل النهر 
 مما ٌعرض حٌاة األطفال لخطر شدٌد .ظهرت وهً فً تزاٌد مستمر 

 
توصٌل مٌاه  ومنظوماتلذلك نستطٌع القول بأن االعتداءات على المٌاه هً اعتداءات على األطفال فتعرض موارد  -

الشرب للهجوم واالستغالل هً نقطة استغالل  تم استخدامها أثناء النزاعات فقطع المٌاه عن الناس لٌضطر األطفال 



1 
 

استخدام ة بحثا عن مصدر جدٌد للمٌاه أو اللجوء إلى تقلٌل قواألسر إلى االعتماد على المٌاه غٌر اآلمنة أو مغادرة المنط
ً ال وثة وهذا األمر عواقبه على األطفمل المٌاه وبالتالً شرب مٌاه جرٌمة ضد اإلنسانٌة ألنه  وٌعتبر هذا التصرف أٌضا

 على الهجرة وترك المنطقة عنوة.  أرغماهمٌتم ضمن قصة ممنهجة ومفتعلة بهدف إبادة جماعٌة لألفراد او 
 

 الخطط المستقبلية: -
 

 .1303 لعام المستدامة التنمٌة خطة ضمن فال،األط بأحوال للنهوض فرعٌة خططا وضعت قد المتحدة األمم إن -
 وإنهاء ، األطفال ضد العنف أشكال جمٌع إنهاء خلف السعً فً ٌتلخص محددا هدفا مرة ألول الخطة حددت وقد  

 .بالعنف المتعلقة األخرى األهداف من العدٌد فً األساسً الهدف وسٌدمج واستغاللهم، وإهمالهم لهم اإلساءة
 . األبرٌاء األطفال من العدوان لضحاٌا العالمً لٌوم  

 
 األمم بحسب لألطفال، أفضل مستقبل لضمان العالمٌة الرئٌسة بالخطة 1303 لعام المستدامة التنمٌة خطة تزودو -

 . المتحدة
 

 حد ووضع األطفال، ضد العنف أشكال جمٌع إلنهاء ،“11“ الهدف تحدٌد مرة ألول الجدٌد األعمال جدول وتضّمن -
 . بالعنف المتعلقة األخرى األهداف من العدٌد عبر واستغاللهم وإهمالهم األطفال معاملة إلساءة

 
 القانون وتعزٌز بالصراعات، المتأثرة والمناطق البلدان فً ٌعٌشون طفل ملٌون 113 لحماٌة العمل من بالمزٌد وٌلزم -

 . األطفال حقوق انتهاكات عن المساءلة وضمان اإلنسان، حقوق وقانون اإلنسانً الدولً
 

 حفظ فً اإلسهام أجل من األطفال حماٌة تدابٌر لتعزٌز الحكومات المتحدة باألمم اإلنسان حقوق خبراء اشدنن كما -
 ”المستجد كورونا“  فٌروس جائحة خالل لالعتداءات عرضة أكثر ٌكونوا قد الذٌن العالم، أنحاء بجمٌع منهم المالٌٌن

 . (19 -كوفٌد)
 

والمنظمات اإلنسان  قكمنظمة حقوقٌة مدافعة عن حقوق اإلنسان نناشد كافة القوى الفاعلة ومنظمات حقوونحن بدورنا  -
 المختصة بالدفاع عن حقوق الطفل أن :

 سنوات . 13لة الحرب المستمرة فً سورٌا منذ أكثر من تسعى إلنهاء حا 
  اإلنسانً الدولً ومراعاة خصوصٌة مطالبة كافة القوى المسٌطرة على األرض فً سورٌا االلتزام بالقانون

 األطفال وتأمٌن الحماٌة لهم .
  تحٌٌد األطفال عن الصراعات وعدم استغاللهم فً أي نوع من أنواع األعمال العسكرٌة وإنهاء كافة أشكال وإنهاء

 كافة أشكال تجنٌد القاصرٌن .
 . تأمٌن التعلٌم األساسً لكافة األطفال 
 آبار وأنهار )كما تفعله الدولة التركٌة اآلن من حبس حصة سورٌا من مٌاه نهر  وعدم استخدام مصادر المٌاه من

الفرات وأٌضاً قطع مٌاه آبار محطة علوك عن محافظة الحسكة( واستخدامه كسالح لمحاربة المدنٌٌن بهدف 
احتٌاجاتهم تهجٌرهم ونشر األمراض بٌنهم كونه المصدر األساسً لمالٌٌن المدنٌٌن وجله من األطفال فً تأمٌن 

 من شرب وسقاٌة األراضً مما ٌعرض األمن المائً والغذائً للخطر .
 . تفعٌل القوانٌن المتعلقة بحماٌة الطفل وااللتزام بها من كافة األطراف المسٌطرة على األرض 

 
 ن في الجزيرةمنظمة حقوق اإلنسا
 ورياسـ – عفرينن في منظمة حقوق اإلنسا
 ن في الفراتمنظمة حقوق اإلنسا

 منبجن في حقوق اإلنسا لجنة
 الرقةن في حقوق اإلنسا لجنة
 دير الزورن في حقوق اإلنسا لجنة
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