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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضحايا العدوان من األطفال األبرياءتمرير عن 

ات بحك الطفل فً مناطك شمال وشرق سورٌا من لبل كافة األطراؾ المتصارعة على ٌرصد هذا التمرٌر كافة االنتهاك

 األرض واآلثار السلبٌة لهذ الحرب على األطفال والمستمرة منذ أكثر من عمد من الزمن
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 الجهة المعدة للتمرير :  -

  :  الجزيرة في اإلنسان حموق منظمة -

 تمارس 2013 عام تأسٌسها منذ اإلنسان حموق مجال فً نشطاء تضم تعددٌة – تطوعٌة مستملة مدنٌة منظمة وهً

 والموانٌن االجتماعً العمد مع ٌتوافك بما للمنظمة الداخلً والنظام اإلدارة ومجلس العامة الهٌبة لمرارات وفما   نشاطها

 كافة برع للولوؾ موضوعٌة كاستجابة تأسٌسها وجاء سورٌا وشرق شمال فً المدنً المجتمع لمؤسسات المنظمة

 لحموق العالمً اإلعبلن فً المتمثلة اإلنسان لحموق الفكرٌة المرجعٌة إلى استنادا   والدٌممراطٌة والمانونٌة السلمٌة السبل

 جهة أي وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك وكافة اإلنسان

 . صدرت

 

 الهدف من التمرير : -

رصد وتوثٌك كافة االنتهاكات المرتكبة بحك الطفل فً مناطك شمال وشرق سورٌا نتٌجة الحرب الدابرة منذ أكثر من 

واآلثار السلبٌة لهذه الحرب  31/5/2222ولؽاٌة  1/1/2221عمد من الزمن والتمرٌر ٌرصد االنتهاكات منذ تارٌخ 

 على األطفال فً مناطك شمال وشرق سورٌا .

 

 

 مصادر المعلومات :  المرجعيات و -

 

من المنظمات الحمولٌة والنشطاء الحمولٌٌن والمؤسسات اإلدارٌة المدنٌة اعتمدت المنظمة فً إعداد التمرٌر على عدد  -

والعسكرٌة ومكاتب حماٌة الطفل وعدد من المراجع الحمولٌة والمانونٌة والتمارٌر الدولٌة الراصدة لبلنتهاكات بحك 

 ن الدولً اإلنسانً .الطفل فً سورٌا والمانو
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 الفهرس : ٌتألؾ التمرٌر من : -

 

 أولا 

 

 انًقذيت

 

4 

ا   ثاٍَا
 

 المواعد المانونية لحماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة
 

4 

ا   ثانثا
 

 األطفال كجزء من المدنيين
 

4 

ا   رابعا

 
األطفال المشاركون في العمليات العدائية سواء في حالة النزاعات 

 حة الدولية وغير الدوليةالمسل
 

8 

ا   خايسا
 

 أوضاع األطفال السوريين
 

9 

ا   سادسا
 

 االنتهاكات المرتكبة أثناء سير األعمال العدائية
 

01 

ا   سابعا

 االنتهاكات المرتكبة خارج سياق أعمال المتال
 

 في المخيمات - أ
 

 األطفال األيتام - ب
 

 زواج الماصرات - ت
 

 االحتجازاألطفال المحرومون من حريتهم في أماكن  - ث
 

 تجنيد األطفال  - ج
 

 المتل والعنف الجنسي واالنتحار والخطف - ح
 

 االنتهاكات بحك األطفال على الحدود السورية التركية  - خ
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ا   ثايُا
 

 التوصيات
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 أوالً : ممدمة : -

ن األطفال هم ضحاٌا تلن الحروب الحرب ال تمٌز بٌن صؽٌر وكبٌر فهً آلة دمار تطال المجتمع بأكمله وؼالبا  ما ٌكو

سلوكهم  وتؤثر علىوٌنالون النصٌب األكبر من الضرر جسدٌا  ونفسٌا  وٌفمدون فرصتهم فً األمان والحٌاة السلٌمة 

 وتعلٌمهم .

وذلن بسبب الفوضى والدمار والفمر ونمص الموارد وانهٌار النظام الصحً والمدرسً الذي تتسبب به الحروب فً 

ً تعانً منها فضبل  عن زٌادة معدات البطالة والعنؾ األسري والمجتمعً مما ٌجعل األطفال الضحاٌا معظم البلدان الت

األكبر لهذه التراكمات والضؽوطات وهً تبمى عالمة فً ذاكرتهم وتشكل جزءا  كبٌرا  من وعٌهم وسلوكهم فمن عاٌش 

نهم كانوا من آثارها المباشرة وؼٌر المباشرة وكانت الحرب وكان هدفا  مباشرا  لمعاناتها وآخرون لم ٌعاٌشوا الحرب ولك

نتابجها مأساوٌة طٌلة حٌاتهم حتى لو لم ٌصابوا بأذى جسدي فإن إصابتهم النفسٌة هً األكبر أثرا  فاألطفال المنفصلون 

ٌر مشروع عن عاببلتهم على سبٌل المثال هً األكثر عرضة  للمخاطر كاإلهمال واالستؽبلل وسوء المعاملة والتبنً الؽ

 واالتجار خاصة  الرضع والصؽار .

 :معاناة األطفال زمن النزاعات المسلحة لد تتلخص بعدة طرق أولها 

 

 : عمداً االستهداف المباشر  -1

ضد األطفال فً مناطك النزاعات باعتبارها طرٌمة  الفظابعٌتعمد الكثٌر من الموات والجماعات المسلحة  إلى ارتكاب 

جتمعات . وٌتم استهداؾ األطفال فً كثٌر من األحٌان لسهولة استؽبللهم والتبلعب بهم لٌجعلوا فعالة جدا  إلرهاب الم

دم خكأن تست’ لبلستهداؾ ألسباب تكتٌكٌة مثبل  بٌل المثال. وتصبح المدارس عرضة منهم جنودا  أو انتحارٌٌن , على س

رضهم لبلعتمال بسبب المشاركة أو اصطحابهم مع سكرٌة أو ساحة للتجنٌد والتدرٌب باإلضافة إلى احتمالٌة تعلؽاٌات ع

 عاببلتهم فً المعتمبلت .

 

 

 يجة األعمال العسكرية العشوائية :نتالمعاناة  -2

ام األلؽام أو األسلحة المتفجرة التً تؤدي إلى أضرار واسعة النطاق دمتل األطفال أو ٌصابوا نتٌجة الستخن ٌ  أمثال ذلن 

 فً المناطك المأهولة بالسكان .

 

 

ومن ذلن : النزوح األطفال على نطاق واسع من العوالب غير المباشرة للحروب و النزاعات :  ناهين عما يعانيه -3

نعدام األمن . ورؼم اٌة الصحٌة والماء والصرؾ الصحً ووانهٌار األسواق والخدمات العامة األساسٌة , مثل : الرعا

مختلفان لؤلذى المستمر الذي ٌعانً منه األطفال فً النزاعات  وجهانأن األضرار ؼٌر المباشرة  واالنتهاكات المباشرة 

 .ؼٌر المباشرة تؤثر على عدد أكبر الحدٌثة , إال أن تلن العوالب

 

والخطر المستمر وفمدان الثمة بالعابلة ولدرتها على تأمٌن الحماٌة له لد تتسبب باضطرابات سلوكٌة  فالشعور بالتهدٌد

من المجهول وعدم الشعور باألمان والتوتر المستمر واالنعزال فالطفل ال ٌملن المدرات  متعددة كالملك الشدٌد والخوؾ

الذهنٌة الكافٌة التً تسمح له باستٌعاب الخبرات الصادمة باإلضافة إلى عدم لدرته فً كثٌر من الحاالت على التعبٌر 

ل سلوكه العدابً العنٌؾ أو االنعزال عن الكبلمً عن معاناته مما ٌدفعه إلى الهروب والمماومة والتً تظهر من خبل

اآلخرٌن وفصل الذات عن كل ما ٌتسبب باأللم واألذى , كذلن تتسبب الحرب بنتابج وخٌمة على والع الطفل الذي لد 

ٌفمد أحد والدٌه أو كلٌهما أو أحد األلارب أو بٌته أو مدرسته أو ٌتعرض هو لئلعالة وفمدان أحد أعضاء أو حواس 
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ولد العنؾ عدد ؼٌر مباشر من االضطرابات سواء عاش الطفل ذلن العنؾ بشكل مباشر أو حتى بشكل ؼٌر الجسم كما ٌ

 مباشر عن طرٌك الصور ومماطع الفٌدٌو أو سمع عنه من أشخاص عاشوه وكانوا لرٌبٌن منه . 

 

لكرامة اإلنسانٌة , وبناء علٌه معاملة السٌبة أو الماسٌة أو المهٌنة للذلن ٌحتاج األطفال حماٌة خاصة تجنبهم التعرض لل

ٌمنح المانون الدولً اإلنسانً الحصانة والحماٌة لؤلطفال من خبلل حماٌة عامة بصفتهم جزء من األشخاص المدنٌٌن 

الذٌن ٌجب تجنبهم أضرار الحرب وحماٌة خاصة تتناسب مع السمات الخاصة التً تمٌزهم عن ؼٌرهم من المدنٌٌن 

التً  1949ت لؤلطفال كفلها لهم المانون الدولً اإلنسانً استنادا  إلى اتفالٌة جنٌؾ الرابعة فالحماٌة العامة التً منح

/ من البروتوكول اإلضافً األول الملحك باتفالٌات جنٌؾ لعام 51تتعلك بحماٌة المدنٌٌن ولت الحرب كذلن المادة /

عامة ضد األخطار الناتجة عن العملٌات المتعلك بالنزاعات الدولٌة حٌث ٌتمتع السكان المدنٌون بحماٌة  1977

المتعلك بالنزاعات المسلحة ؼٌر دولٌة والتً تنص  1977/ من البروتوكول اإلضافً الثانً لعام 13العسكرٌة والمادة /

 على نفس المبدأ .

 

 

االت الطوارئ اإلعبلن المتعلك بحماٌة النساء واألطفال أثناء ح 1974ولد أصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة عام 

 والنزاعات المسلحة , وٌتضمن هذا اإلعبلن األحكام التالٌة :

 

ٌحظر مهاجمة المدنٌٌن ولصفهم بالمنابل , وتدان هذه األعمال ألنها تلحك بهم آالما  ال تحصى وخاصة النساء  -1

 واألطفال الذٌن هم أضعؾ أفراد المجتمع .

 ل كل ما فً وسعها لتجنب النساء واألطفال وٌبلت الحرب .ٌجب على الدول المشتركة فً منازعات مسلحة أن تبذ -2

ٌعتبر من األعمال اإلجرامٌة جمٌع األعمال التً تؤلؾ أشكاال  من أشكال الممع والمعاملة الماسٌة البلإنسانٌة للناس  -3

وتدمٌر واألطفال , بما فً ذلن الحبس والتعذٌب واإلعدام رمٌا  بالرصاص واالعتمال بالجملة والعماب الجماعً 

 المساكن والطرد لسرا  , والتً ٌرتكبها المتحاربون أثناء العملٌات العسكرٌة أو فً األلالٌم المحتلة .

ال ٌجوز حرمان النساء واألطفال الذٌن ٌجدون أنفسهم فً حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة من المأوى أو  -4

بلة للتصرؾ فٌها وفما  ألحكام اإلعبلن العالمً لحموق الؽذاء أو المعونة الطبٌة أو ؼٌر ذلن من الحموق ؼٌر الما

 اإلنسان .

 

( لٌعٌد التأكٌد على جمٌع المرارات التً اتخذها لتساهم فً  1612اتخذ مجلس األمن المرار ) رلم  2225كذلن فً عام 

ت الرصد "رسم إطار شامل لمعالجة مسألة حماٌة األطفال المتضررٌن من الصراعات المسلحة" من خبلل عملٌا

 واإلببلغ التً تعالج ستة انتهاكات جسٌمة ترتكب ضد األطفال فً حاالت النزاع المسلح , وهً :

 

 لتل األطفال أو تشوٌههم . - أ

 تجنٌد األطفال أو استخدامهم جنودا  . - ب

 االؼتصاب وؼٌره من االنتهاكات الجنسٌة الخطٌرة التً ٌتعرض لها األطفال . - ت

 اختطاؾ األطفال . - ث

 رس أو المستشفٌات .مهاجمة المدا - ج

 المساعدات اإلنسانٌة عن األطفال لطع سبٌل  - ح
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 المواعد المانونية لحماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة : ثانياً : -

 األطفال كجزء من المدنٌٌن . -1

 األطفال المشاركون فً األعمال العدابٌة . -2

 

 

 

 : األطفال كجزء من المدنيين : ثالثاً  -

 279ت النزاعات المسلحة بحماٌة عامة كأشخاص مدنٌٌن تكفلها لهم اتفالٌة جنٌؾ الرابعة )المادة ٌتمتع األطفال فً حاال

وبالتالً ٌتمتعون بضمانات تتعلك بالمعاملة اإلنسانٌة مثل احترام حٌاتهم وسبلمتهم البدنٌة وكرامتهم وحظر التعذٌب 

 مام .واإلكراه والمعالبة البدنٌة والعموبات الجماعٌة وأعمال االنت

كذلن بحماٌة خاصة حٌث تنص اتفالٌة جنٌؾ الرابعة على هذا المبدأ الواجب احترامه فً حال النزاعات المسلحة , 

( التً تنص على أنه " ٌجب أن ٌكون األطفال موضع احترام خاص . وأن تكفل لهم الحماٌة ضد أٌة صورة 77المادة )

زاع العناٌة والعون اللذٌن ٌحتاجون إلٌهما , سواء بسبب سنهم , من صور خدش الحٌاء . وٌجب أن تهٌا لهم أطراؾ الن

أم ألي سبب آخر " , وٌنص البروتوكول اإلضافً الثانً فً حال النزاعات المسلحة على هذه الحماٌة الخاصة فً 

 ( , حٌث ورد فٌها :3, الفمرة  4)المادة 

 نٌة والخلمٌة .وجوب تلمً هؤالء األطفال التعلٌم , بما فً ذلن التربٌة الدٌ -1

 اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتسهٌل جمع شملهم مع أسرهم المشتتة . -2

 حظر تجنٌد األطفال وعدم السماح لهم باالشتران فً العملٌات العدابٌة . -3

 

 مبادئ الحماية الخاصة لألطفال : -

 

 أهمٌة األسرة : -1

, العابلة أثناء النزاعات المسلحة لحفاظ على وحدةٌعترؾ المانون الدولً اإلنسانً بأهمٌة األسرة بالنسبة للطفل وٌحاول ا

 وٌحث على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات المبلبمة لتسهٌل جمع شمل العاببلت التً تشتت لفترة مؤلتة .

 

 المناطك المأمونة أثناء النزاع واإلجبلء وتلمً الرعاٌة الطبٌة : -2

اٌة الجرحى المرضى والمسنٌن واألطفال دون ٌجب على أطراؾ النزاع إنشاء مناطك استشفاء وأمان تسمح بحم

الخامسة عشر من العمر وأمهات األطفال دون السابعة فً أراضٌها أو فً األراضً المحتلة وإلرار ترتٌبات محلٌة 

لنمل بعض الفبات من المدنٌٌن منهم األطفال من المناطك المحاصرة خاصة األطفال الذٌن تٌتموا أو افترلوا عن 

 الحرب . عاببلتهم بسبب
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 اإلؼاثة : -3

 من حك األطفال تلمً المساعدة اإلنسانٌة من خبلل :

 23وجوب السماح بحرٌة مرور جمٌع شحنات المواد الؽذابٌة الضرورٌة والمبلبس المخصصة لؤلطفال ) المادة  -1

 من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة ( .

 وجوب إعطاء األولوٌة لؤلطفال لدى توزٌع شحنات اإلؼاثة . -2

ؾ النزاع بإعالة األطفال الذٌن ٌعتمل آبابهم مجانا  وتوفٌر الرعاٌة الطبٌة وصرؾ أؼذٌة إضافٌة التزام أطرا -3

 لؤلطفال دون سن الخامسة عشرة تتناسب مع احتٌاجات أجسامهم .

 

 حموق األطفال فً التعلٌم والثمافة والتمالٌد : -4

م دور حاسم فً النهوض باحتٌاجات األطفال لتعلٌال ٌسمط بسبب النزاع المسلح . ف الحك فً الحصول على التعلٌم

وحمولهم فً حاالت النزاع وما بعدها , سواء حٌث الولاٌة أو من حٌث إعادة التأهٌل بما فً ذلن األطفال المحتجزون 

 والذٌن ٌجب السماح لهم بتلمً التعلٌم باإلضافة إلى التربٌة الدٌنٌة أو الخلمٌة .

 

 الحموق الشخصٌة للطفل : -5

نً أو ضمه إلى تنظٌمات تابعة دولة االحتبلل أن تؽٌر الحالة الشخصٌة للطفل كتؽٌٌر جنسٌته أو وضعه المدال ٌجوز ل

 .لها

 

 احتجاز أو اعتمال األطفال : -6

بالرؼم من إمكانٌة اعتمال األطفال ألسباب أمنٌة أثناء النزاع المسلح , إال أن المانون الدولً اإلنسانً ٌكفل حماٌة خاصة 

حرومٌن من حرٌتهم وبالتالً فهنان ضرورة للمعاملة الخاصة الواجبة لؤلطفال المعتملٌن أثناء النزاعات لؤلطفال الم

من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة على  132,  119/2,  94و  89,  58/2و  82,  76/5المسلحة ولد نصت كل من المواد 

 ب توفرها للصؽار نذكر منها :بعض األحكام واإلجراءات التً تتعلك بشروط وظروؾ االحتجاز والتً ٌج

الظروؾ المعٌشٌة  –الؽذاء الكافً  –ضرورة توفٌر الرعاٌة األساسٌة لؤلطفال المحتجزٌن , بما فً ذلن الماء  - أ

 النظافة والرعاٌة الطبٌة . –الصرؾ الصحً  –المناسبة 

 من نفس العابلة .فصل جمٌع األطفال عن البالؽٌن فً مراكز االحتجاز باستثناء األفراد الذٌن ٌكونون  - ب

 احترام وتوفٌر االحتٌاجات الخاصة لؤلطفال المتعلمة بجنسهم أو سنهم أو عجزهم . - ت

اللعب  -تزوٌد األطفال بالتعلٌم األساسً واألنشطة الترفٌهٌة بما فً ذلن ممارسة الرٌاضة , التدرٌب المهنً , - ث

 والعملً وإعادة دمجه فً المجتمع . فهً تساعد على نموه البدنً والتعلٌم من الحموق األساسٌة للطفل , 

حماٌة األطفال من العنؾ الجنسً أو االستؽبلل , المعاملة الؽٌر البمة , التعذٌب , اإلساءة أو اإلهمال , أو أي  - ج

 شكل من أشكل التمٌٌز على أساس العرق , السن , الجنس أو العجز .

ز , وكذلن منع اإلجراءات التأدٌبٌة مثل ) الحبس االمتناع عن استخدام  الموة أو العنؾ ضد األطفال فً المحتج - ح

 االنفرادي أو العموبات الجماعٌة ( .

توفٌر الضمان المضابً لؤلطفال الذٌن لم ٌتم الحكم علٌهم دون حكم لانونً مسبك صادر عن المحكمة ,  - خ

 واعتبارهم أبرٌاء حتى ٌثبت العكس .
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 األطفال وعموبة اإلعدام : -7

نسانً إعدام األطفال بشكل مطلك " ال ٌجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمً تمل ٌحظر المانون الدولً اإل

 سنه عن ثمانٌة عشر عاما  ولت التراؾ المخالفة " .

  

ً رابع -  األطفال المشاركون في العمليات العدائية سواء في حال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ::ا

 

المتالٌة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ٌؤدي إلى مواجهة هؤالء األطفال أخطار فادحة  إن مشاركة األطفال فً العملٌات

( 2225وآالم بدنٌة ونفسٌة لذلن جاء فً البروتوكول االختٌاري بشأن اشتران األطفال فً النزاعات المسلحة )عام 

 األحكام التالٌة : الملحك باتفالٌة حموق الطفل فً مجمله حماٌة األطفال فً النزاعات المسلحة من خبلل

رهم متتعهد الدول األطراؾ باتخاذ كافة التدابٌر الممكنة لكً ال ٌشارن أفراد لواتها المسلحة الذٌن لم ٌبلػ ع -1

 ( .1الثامنة عشر فً األعمال الحربٌة بصورة مباشرة )المادة 

 ( .2ٌحظر تجنٌد األطفال دون الثامنة عشر إجبارٌا  فً الموات المسلحة )المادة  -2

 ( .3ٌن على الدول األطراؾ أن ترفع سن التجنٌد الطوعً )المادة ٌتع -3

ال ٌنبؽً للجماعات المسلحة المتماٌزة عن الجماعات المسلحة الوطنٌة التجنٌد اإلجباري أو الطوعً أو إشران  -4

 ( 4معالبة من ٌخالؾ ذلن )المادة عاما  وعلى الدول األطراؾ اتخاذ التدابٌر ل 18أي فرد دون سن الـ 
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 أوضاع األطفال السوريين :خامسأ :  -
 

األطفال السورٌون كانوا من دفع الفاتورة األكبر فً هذه الحرب التً  2211خبلل أكثر من عمد من الزمن منذ عام  -

أدت إلى مضاعفات اجتماعٌة أساسٌة ستؤثر على النسٌج االجتماعً السوري لفترات طوٌلة جراء المتل والتهجٌر 

بعد فمدان عدد كبٌر منهم لذوٌهم واستهدافهم من لبل عدة أطراؾ بسبب األزمة السٌاسٌة المعمدة والنزوح والٌتم 

ضد األطفال والتً تمارس على مستوٌات تشكل والمتداخلة منذ عدة سنوات , هنان العدٌد من االنتهاكات الوالعة 

الؾ من األطفال فً خطر دابم حٌث جرابم ضد اإلنسانٌة وجرابم حرب كالتشرٌد المسري الذي جعل حٌاة مبات اآل

تعرضوا على مدى سنوات أللسى الظروؾ اإلنسانٌة خاصة  مع استمرار تعثر العملٌة السٌاسٌة وفشل الجهود الدولٌة 

إلٌجاد حل سٌاسً شامل وذلن ألن الحلول العسكرٌة المباشرة لد أدت إلى التورط بانتهاكات جسٌمة بحك األطفال فً 

ٌد من األطراؾ المتنازعة مع تفاوت النسب من جماعة ألخرى والمؤشرات الحالٌة الستمرار سورٌا من لبل العد

ن وٌاحصابٌات الضحاٌا واألٌتام فاألطفال السور األزمة سٌؤدي حتما  إلى ارتفاع نسبة االنتهاكات فً الببلد وارتفاع

والدمار ومازالوا ٌعٌشون الخوؾ من  لم ٌعرفوا سوى الحرب والنزاع وأخبار الموت 2211وخاصة  من ولد بعد عام 

نزاعات جدٌدة مرفمة بالعنؾ واأللؽام والمتفجرات من مخلفات الحرب أو المفخخات المتفجرة المحمولة بالمركبات 

من أرجاء الببلد وخاصة  المحتلة منها فً الشمال السوري والتً باتت بٌبة خصبة  لتنفٌذ أعمال انتمامٌة فً العدٌد

 ٌكالٌة .دوالجماعات المسلحة الراللفكر المتطرؾ 

 

 

فال المسري أنتجت أعداد هابلة من األطإن المصؾ والعملٌات العسكرٌة المستمرة وازدٌاد موجات النزوح والتهجٌر  -

ع وسوء األوضاع االلتصادٌة خاصة  بعد الحصار المفروض على الببلد لألٌتام ناهٌن عن حالة الفمر المدالمشردٌن وا

لد أدت إلى تشرد العدٌد من األطفال وانتشار ظاهرة عمالة األطفال وفك شبكات منظمة تموم  ومنذ عدة سنوات

باستؽبللهم باإلضافة إلى حاالت رمً األهل ألطفالهم والتخلً عنهم أمام أبواب الجوامع أو األماكن المهجورة ولد تم 

رافمت عملٌة التخلً عنهم من سوء تسجٌل عشرات الحاالت بعضها انتهت بالموت بسبب الظروؾ الماسٌة التً 

أو التعرض لخطر النهش من الحٌوانات الشاردة أو بسبب الجوع وانعدام الرعاٌة لساعات طوٌلة أي األحوال الجوٌة 

أنه حتى فً األجزاء التً لم تعد خاصة  للمتال النشط ٌستمر العنؾ ضد المدنٌٌن فً كافة أنحاء الببلد خاصة  مع 

  ة وصعوبة ضبط األوضاع األمنٌة خاصة  بٌن النازحٌن داخلٌا  .ارتفاع نسبة الجرٌم
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 االنتهاكات المرتكبة أثناء سير أعمال المتال :سادسـاً :  -

فً السنوات األخٌرة ازداد عدد االنتهاكات المرتكبة بحك األطفال فً العدٌد من مناطك الصراع فً سورٌا خاصة  فً 

مناطك المحتلة من لبل الجٌش التركً وفصابل المعارضة السورٌة المسلحة الشمال السوري وعلى وجه الخصوص ال

المعروفة تحت مسمى الجٌش الوطنً السوري وهنا نورد إحصابٌة بحجم االنتهاكات المرتكبة فً مناطك شمال شرق 

ولؾ رؼم إعبلن سورٌا بسبب المصؾ والتفجٌرات واأللؽام المزروعة بالمنطمة من مخلفات الحرب المستمرة والتً لم تت

ولؾ إطبلق النار ألكثر من مرة لكن دون التزام بها من لبل الجٌش التركً وفصابله المسلحة الحتبلل المزٌد من 

األراضً السورٌة وتوسٌع مناطك النفوذ التً تمع تحت سٌطرتهم والتً استولوا علٌها فً سلسلة من العملٌات العسكرٌة 

وؼصن الزٌتون ونبع السبلم وفٌما ٌلً نورد إحصابٌة باالنتهاكات المرتكبة خبلل والتً عرفت باسم عملٌة درع الفرات 

 بحك األطفال : 2221عام 

 

حٌث ما تزال مناطك شمال شرق سورٌا معرضة للمصؾ المستمر بالمدفعٌة والصوارٌخ والطابرات  ضحايا المصف : -

 31ولؽاٌة  2221كانون الثانً  1ففً الفترة بٌن المسٌرة والحربٌة والتً تسببت سموط ضحاٌا مدنٌٌن بٌنهم أطفال , 

تعرض المدنٌون الممٌمون فً مناطك شمال شرق سورٌا خاصة  فً مناطك رأس العٌن ورٌفها , تل  2221كانون األول 

أبٌض ورٌفها ورٌؾ حلب الشمالً , عفرٌن , الشهباء , تل رفعت , الحسكة , عٌن عٌسى , منبج وكوبانً لموجة من 

 ت بسبب المصؾ المستمر مما تسبب بممتل العشرات من السكان وإلحاق أضرار بالممتلكات والبنى التحتٌة .االنتهاكا

 

حٌث لامت الموات التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري بمصؾ ناحٌة زركان  31/12/2221حالة بتارٌخ نذكر هنا  -

نان آخران باإلضافة إلى فمدان امرأتٌن لحٌاتهما شمال الحسكة بشكل عشوابً مما أدى إلى فمدان طفل لحٌاته وجرح اث

 / آخرٌن فً الحادث ذاته .3وجرح /

 

 إحصائية ضحايا المصف : -

 

 خرذ قتم انًكاٌ

 15 2 اندسٌرة

 2 11 عٍٍ عٍسى

 7 3 يُبح

 

 :  31/12/2221ولؽاٌة  1/1/2221الحاصلة بسبب مركبات مفخخة ولنابل فً الفترة ما بٌن  إحصائية التفجيرات -

 

 خرذ قتم انًكاٌ

 2 1 اندسٌرة

 - 2 إقهٍى انفراث

 - 1 دٌر انسور

 2 2 رأش انعٍٍ
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تسببت األلؽام المزروعة فً المنطمة من مخلفات الحرب والتً راح ضحٌتها العشرات من المدنٌٌن  إحصائية األلغام : -

 بٌنهم أطفال فمدوا حٌاتهم أو أجزاء من أجسادهم وتسببت لهم بإعالة دابمة .

 

 خرذ قتم انًكاٌ

 8 2 اندسٌرة

 - 2 إقهٍى انفراث

 1 12 انرقت

 2 4 دٌر انسور

 5 4 يُبح

 

باإلضافة إلى ولوع ضحاٌا نتٌجة اشتباكات متفرلة بٌن جهات مسلحة فاعلة على األرض كموات سورٌا الدٌممراطٌة  -

 وتنظٌمات أخرى مسلحة منها الدفاع الوطنً وتنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش .

 

فً هجوم لعناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش برٌؾ دٌر الزور على منزل برٌؾ دٌر الزور  22/7/2221بتارٌخ  -

 / أشخاص بٌنهم طفبلن .3أدى إلى ممتل امرأتٌن وإصابة /

 

 فمد طفل حٌاته نتٌجة اشتباكات بٌن لوى األمن الداخلً والدفاع الوطنً فً لامشلو . 22/4/2221بتارٌخ  -

 

 ة إلى حاالت خطؾ تعرض لها أطفال عانوا خبللها من التعذٌب وسوء المعاملة .باإلضاف -

 

من لبل فصابل الجٌش  اختطاؾ امرأة وطفلها الرضٌع من بلدة حمام التركمان برٌؾ كري سبً 12/8/2221بتارٌخ  -

 . الوطنً السوري وتعرضهم لسوء المعاملة

 

فً لرٌة الحوٌجة بتل أبٌض مع طفلها  ٌش الوطنً السوريامرأة من لبل فصابل الجاختطاؾ  1/12/2221بتارٌخ و -

 .تولٌؾ سٌبة وتعرضهم لئلهانة وسوء المعاملة  واحتجازهم فً ظروؾالرضٌع بعد مداهمة منزلهم 

 

عام بعد سرلة عدد من ماشٌته وإطبلق سراحه بعد تعرضه  16اختطاؾ راعً ٌبلػ من العمر  16/5/2221بتارٌخ و -

 ل المسلحة التابعة للجٌش الوطنً السوري .للتعذٌب من لبل الفصاب

 

نذكر االنتهاكات الحاصلة نتيجة المصف  10/3/0100لغاية  0/0/0100في الفترة الممتدة بين  0100أما خالل عام  -

 والتفجيرات واأللغام والتي راح ضحيتها العديد من األطفال .

 

 إحصائيات المصف : -

الجٌش الوطنً السوري باستهداؾ لرٌة األسدٌة بالمذابؾ المدفعٌة  لام الجٌش التركً وفصابل 6/4/2222بتارٌخ  -

 / أطفال وثبلثة منهم من عابلة واحدة .4والصاروخٌة مما تسبب بأضرار مادٌة وبشرٌة حٌث أصٌب خمسة أشخاص /

 

 سنة بشظاٌا فً جسدها . 13تسبب المصؾ المدفعً التركً بإصابة طفلة بعمر  18/4/2222بتارٌخ  -
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تم استهداؾ مدٌنة كوبانً ورٌفها بعدة لذابؾ للمدفعٌة والطابرات المسٌرة مما أدى إلى فمدان مدنً  8/1/2222بتارٌخ  -

 / سنوات بترت ساله .4/ أشهر و /6/ شخص بٌنهم طفبلن بعمر /11لحٌاته وإصابة /

 

/ أطفال 5بة /تم استهداؾ بلدة عٌن عٌسى ورٌفها الشرلً بمذابؾ مدفعٌة أدت إلى إصا 26/3/2222+22بتارٌخ  -

 بجروح.

 

استهدؾ المصؾ المدفعً التركً لرٌة لرطاج جنوب بلدة عٌن عٌسى مما أدى إلى إصابة أم و  18/5/2222بتارٌخ  -

 أربعة من أطفالها بإصابات بلٌؽة أحدهم ف مد ساله .

 

 دٌنة عفرٌن ./ أطفال لحٌاتهم فً م5تسبب المصؾ المدفعً نتٌجة لذابؾ صاروخٌة إلى فمدان / 22/1/2222بتارٌخ -

 

 / أطفال جراء سموط لذابؾ لسبلح دوشكا على باحة مدرسة فً مدٌنة عفرٌن .9أصٌب / 28/3/2222بتارٌخ  -

 

 

 إحصائيات األلغام والمنابل : -

 

/ أطفال بانفجار لؽم أرضً من مخلفات الحرب بمحٌط لرٌة تل زعٌتر بمنطمة جبل عبد 3إصابة / 6/2/2222بتارٌخ  -

 لحسكة أثناء رعً األؼنام .العزٌز ؼربً مدٌنة ا

 

 لتل طفل وأصٌب اثنان آخران نتٌجة انفجار لؽم بمرٌة طب هرابش بدٌر الزور . 16/1/2222بتارٌخ  -

 أصٌب طفل بجروح بلٌؽة بٌده نتٌجة انفجار لؽم من مخلفات الحرب فً الرٌؾ الؽربً لتل أبٌض . 15/1/2222بتارٌخ  -

 

 ة آخران نتٌجة انفجار لنبلة ٌدوٌة بحً لدروبن بمدٌنة لامشلو فمد طفل لحٌاته و إصاب 3/4/2222بتارٌخ  -

 

 استهداؾ طابرة مسٌرة تركٌة لسٌارة برٌؾ عامودا أدت إلى ممتل طفل وإصابة آهخر . 9/2/2222بتارٌخ  -

 

/ 11تم استهداؾ لرٌة لروغ برٌؾ مدٌنة كوبانً الؽربً بطابرة مسٌرة أدى إلى ممتل مدنً وإصابة / 8/1/2222بتارٌخ  -

 آخرٌن بٌنهم طفبلن .

 

تم إصابة طفل نتٌجة تعرضه للدهس بسٌارة تابعة لفصابل الشرطة العسكرٌة للجٌش الوطنً السوري  4/4/2222بتارٌخ  -

 فً رأس العٌن مما أدى إلى إصابة الطفل بكسور بلٌؽة فً األطراؾ .

 

 ً لرٌة بابنس التابعة لمماطعة الشهباء .تم إصابة طفلٌن نتٌجة انفجار لنبلة من مخلفات داعش ف 27/3/2222بتارٌخ  -

 

تم إصابة طفل نتٌجة انفجار لؽم أرضً من مخلفات الحرب فً لرٌة لول سورج التابعة لمماطعة  4/1/2222بتارٌخ  -

 الشهباء .
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 االنتهاكات المرتكبة خارج سياق أعمال المتال :سابعاً :  -

 

 فً المخٌمات : - أ

 

 أوضاع األطفال داخل المخيمات : -

 

ألوضاع فً المخٌمات فً جمٌع مناطك الشمال السوري خاصة  فً مناطك الشمال السوري ناهٌن عن إؼبلق إن ا -

المعابر الربٌسٌة والتً تصل إلى مناطك شمال شرق سورٌا بدول الجوار مما أدى إلى تملٌص الخدمات الطبٌة 

 واإلؼاثٌة واإلنسانٌة إلى أدنى مستوى .

 

شرق سورٌا ممرونة بالنزاعات التً أدت تهجٌر عشرات اآلالؾ من المدنٌٌن من الظروؾ داخل المخٌمات فً شمال  -

مناطمهم نتٌجة المعارن الدابرة فٌها والعملٌات العسكرٌة التً شنتها الدول التركٌة بمشاركة فصابل المعارضة السورٌة 

الرلة ودٌر الزور وأطفال  المسلحة فً عملٌات درع الفرات وؼصن الزٌتون ونبع السبلم وحتى النازحٌن من مناطك

اإلٌزٌدٌٌن والمهاجرٌن من عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش الماطنٌن فً مخٌمات الهول وروج والنازحٌن من 

الداخل السوري وٌعانً األطفال داخل المخٌمات المذكورة من أوضاع إنسانٌة صعبة وضؽوطات نفسٌة كبٌرة ناهٌن 

 ناء فترة نزوحهم المستمرة والتً لم تتولؾ حتى اللحظة .عن صدمات الحرب التً تلموها أث

 

 وفٌما ٌلً إحصابٌة بأسماء المخٌمات المتواجدة فً مناطك شمال شرق سورٌا وأعداد األطفال داخل تلن المخٌمات . -

 

 اسى انًخٍى
 81عذد األطفال أقم يٍ 

 سُت

 31222 يخٍى انهىل

 7422 يخٍى واش وكاًَ

 2674 يخٍى روج

 6821 ري كاًَ / طالئعيخٍى س

 9265 يخٍى انعرٌشت

 3222 يخٍى َىروز

 

 

كذلن نورد لمحة عن أوضاع األطفال داخل تلن المخٌمات وٌبلػ عدد األطفال داخل مخٌم نوروز والذي ٌمع بالمرب من  -

رٌفها وتل / طفل بحسب إحصابٌة ذكرتها إدارة المخٌم وهم من النازحٌن من مناطك رأس العٌن و3000مدٌنة دٌرٌن /

تمر ورٌفها , ٌعانً األطفال داخل المخٌم من نمص فً اإلمدادات اإلؼاثٌة واإلنسانٌة وٌوجد داخل المخٌم مدرسة واحدة 

لكنها صؽٌرة ال تستوعب كافة أعداد األطفال وال تتناسب مناهجهم مع كافة الفبات العمرٌة وال توجد مساحات صدٌمة 

 للطفل للمٌام بنشاطات ترفٌهٌة .
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 مخيم واش وكاني : -

 

/ طفل , ٌعانً المركز من نمص فً اإلمدادات اإلؼاثٌة والطبٌة , خبلل عام 7400ٌبلػ عدد األطفال داخل المخٌم / -

 فمد طفلٌن رضٌعٌن حٌاتهما بسبب سوء األوضاع الجوٌة ونمص موارد الرعاٌة الطبٌة المتخصصة . 2022

 

 / طفل فمط .3900مخٌم /عدد األطفال الذٌن ٌتلمون التعلٌم داخل ال -

 

ٌوجد مدرستٌن داخل المخٌم تم إنشاؤهما بالتنسٌك مع منظمات ترعى الطفولة والتعلٌم ٌتم على ثبلث مراحل ) ابتدابٌة  -

ثانوٌة ( والمناهج تعطى باللؽة العربٌة والكردٌة , هذه المراكز التعلٌمٌة ال تستوعب كافة األطفال داخل  –إعدادٌة  –

 المخٌم مما ٌحرم العدٌد منهم من فرص التعلم .

 

 مخيم روج : -

 

/ طفل وهو مخٌم ٌضم عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش األجانب 2674ٌبلػ عدد األطفال فً مخٌم روج / -

ورٌٌن, وتعانً إدارة المخٌم من مشكلة إعادة تأهٌل األطفال الذٌن ٌتبنون أفكار متطرفة دٌنٌة بسبب للة عدد والس

المراكز داخل المخٌم ممارنة بالعدد الكبٌر لؤلطفال الذٌن ٌعانون من ضؽوطات نفسٌة كبٌرة بسبب ما ٌتلمونه من أفكار 

 متطرفة من أمهاتهم  .

 

تأهٌل داخل المخٌم وثمة معاناة من عدم مناسبة المنهاج المخصص لكافة الفبات العمرٌة ٌوجد مركز واحد إلعادة ال -

 لؤلطفال الذٌن ٌترددون للمركز .

 

باإلضافة إلى مشكلة معارضة عدد من األمهات لتوجه أطفالهن للمركز كً ٌبموا على أفكارهم الدٌنٌة الجهادٌة  -

بأفكار جهادٌة وانتحارٌة باإلضافة إلى تدرٌبهم على المتال من لبل  المتطرفة وبدال  من ذلن ٌمومون بتؽذٌة األطفال

 األمهات .

 

ثمة أطفال ٌعانون من أمراض نفسٌة وخلمٌة كصدمات الحرب وحاالت التوحد التً ازدادت بالظهور بٌن األطفال وال  -

مات المختصة برعاٌة الطفل ٌمدم أي عبلج لهم بسبب النمص فً الرعاٌة الطبٌة والدعم النفسً مما تمدمه بعض المنظ

 ال ٌذكر ممارنة بالمشاكل الصحٌة الموجودة بٌن األطفال فً المخٌم .

 

 مخيم سر كاني : -

 

/ طفل وهم من سكان رأس العٌن وتل أبٌض وتل تمر وأرٌافهم 6801ٌمع المخٌم فً مدٌنة الحسكة , ٌحوي المخٌم / -

 التركً والفصابل المسلحة التابعة للمعارضة السورٌة .والذٌن نزحوا بعد عملٌة نبع السبلم التً شنها الجٌش 

 

ٌعانً األطفال داخل المخٌم من سوء األوضاع المعٌشٌة والصحٌة ونمص فً المراكز التعلٌمٌة باإلضافة إلى وجود  -

عدد كبٌر من األطفال الذٌن ٌعانون من صدمات الحرب وأمراض نفسٌة بسبب الملك والخوؾ المستمر من احتمالٌة 

 م ونزوح جدٌد على المنطمة .هجو
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 مخيم العريشة : -

 

 وهو مخٌم ٌمع جنوب الحسكة لرب بلدة العرٌشة . -

 ٌعانً سكان المخٌم من نمص فً المساعدات اإلؼاثٌة والطبٌة وسط إهمال من المنظمات اإلنسانٌة . -

 / طفل .9065ٌبلػ عدد األطفال فً المخٌم / -

 

 مخيم الهول : -

 

مدٌنة الحسكة لرب بلدة الهول لرب الحدود السورٌة العرالٌة , وٌضم المخٌم أفراد من ٌمع مخٌم الهول فً جنوب  -

 عوابل عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش والجبٌن سورٌٌن من الداخل السوري .

 

م / طفل بٌنهم عدد كبٌر من األطفال األجانب من جنسٌات أجنبٌة مختلفة ورؼ31220ٌبلػ عدد األطفال داخل المخٌم / -

خروج عدد كبٌر من العوابل من داخل المخٌم بطرق مختلفة منها كفاالت عشابر من المنطمة أو عن طرٌك التنسٌك نع 

سفارات دول أجنبٌة متعددة لتسلٌم رعاٌاهم من النساء واألطفال من عوابل التنظٌم وذبن بعد التنسٌك مع هٌبة العبللات 

/ طفل 822/ 2022ولؽاٌة عام  2017عدد األطفال الذٌن تم تسلٌمهم منذ عام الخارجٌة التابعة لئلدارة الذاتٌة ولد بلػ 

 جنسٌات مختلفة . 10/ طفل من 81تم تسلٌم / 2022جنسٌة مختلفة , وخبلل عام  34من 

 

ه فٌهم أمهاتهم وألاربهم من عوابل سرة نتٌجة الفكر المتطرؾ الذي تؽرهؤالء األطفال ٌعانون من ضؽوطات نفسٌة كبٌ -

م وهً أفكار إرهابٌة متطرفة لابمة على الجهاد والعنؾ والسلون المتطرؾ المعتمد على المتل واألفكار التنظٌ

 االنتحارٌة .

 

 

ٌوجد داخل المخٌم مركز إلعادة تأهٌل األطفال المتطرفٌن ولكنه ؼٌر كاؾ وؼٌر لادر على التعامل مع األطفال وذلن  -

خدمن العنؾ والترهٌب لمنع حصول أي تؽٌٌر فً أفكار وسلون أطفالهم بسبب تواجدهم بالمرب من أمهاتهم اللواتً ٌست

الذٌن ٌتحولون لجانحٌن عنٌفٌن ٌمارسون حتى المتل واالؼتصاب بحك كل من ٌحاول االبتعاد عن أفكار التنظٌم ولد تم 

 تسجٌل عدد كبٌر من حاالت المتل لؤلطفال داخل المخٌم .

 

 

/ طفبل  ؼٌر 70طعنا  أو حرلا  أو خنما  باإلضافة إلى وجود ما ٌزٌد عن / طفل 11تم تسجٌل ممتل  2021خبلل عام  -

مصحوبٌن بذوٌهم وهم من رعاٌا بلدان ثالثة وأوضاعهم صعبة للؽاٌة وترفض دولهم إعادتهم , أما بالنسبة لؤلطفال 

ل والمتواجدة فً منطمة عاما  فٌتم ترحٌلهم من المخٌم إلى مراكز إلعادة التأهٌ 12الذكور الذٌن تزٌد أعمارهم عن 

 الجزٌرة تم ذكرها سابما  فً التمرٌر . 

 

 

 مخيم أبو خشب :  -

 

 . طفل /3782عدد األطفال حتى عمر خمسة سنوات / -

 

 . /طفل1962أعوام / 12إلى  6عدد األطفال من  -



 

  16صفحة | 
 

 

 / طفل2275سنة / 18إلى  12عدد األطفال من  -

 

 .مدرسا  ومٌسر والتعلٌم صباحً ومسابً 52صفا  و 17ٌوجد مركز تعلٌمً ) ألوان( ٌحتوي الوضع التعليمي:  -

 

ال ٌوجد نشاطات ترفٌهٌة سوى حدٌمة صؽٌرة, تموم منظمة )آرسً( بتوزٌع ألبسة لؤلطفال وتموم بجلسات توعٌة لآلباء  -

 واألمهات.

 

ب العاصفة فمد عدد من النازحٌن حٌاتهم بٌنهم طفبلن وامرأة بسب 15/5/2222وبسبب سوء األحوال الجوٌة بتارٌخ  -

 . الؽبارٌة التً ضربت المخٌم فً التارٌخ المذكور

 

 

 مخيم حوايج دياب/عشوائي/: -

 . الوضع التعلٌمً: ٌموم األهالً بإرسال أبنابهم إلى مدارس فً المرى المرٌبة -

 

 

 مخيم محيمدة/عشوائي/: -

 . بالمرى المحٌطة : ٌموم األهالً بإرسال أبنابهم إلى مدارس فً المرى المرٌبة الموجودة الوضع التعليمي -

 

 . طالب بشكل مباشر من خبلل أحد مشارٌعها ولدمت دعم نفسً فً مشروع آخر 222لامت منظمة دان بتعلٌم  -

 

 . ال ٌوجد نماط طبٌة وٌتم تمدٌم لماحات لؤلطفال الوضع الصحي: -

 

 

 . / نازح أكثر من نصفهم أطفال ونساء2222عدد سكان المخٌم ٌتجاوز/ مخيم الجزيرة: -

 

 . لتعلٌمً: ٌموم الماطنون بإرسال أبنابهم إلى المدارس المرٌبةالوضع ا -

 

 

 :مخيم ريف دير الزور الشمالي: مخيم األحمر أو ماشخ -

 

 . الوضع التعلٌمً: ٌمومون بعض النازحٌن بإرسال أبنابهم إلى المدارس المرٌبة من المخٌم -

 

 

 مخيمات ريف دير الزور الشرلي: مخيم الصبحة: -

 .م النازحٌن بإرسال أبنابهم إلى المدارس المرٌبةٌموالوضع التعليمي:  -

 

 

 . بإرسال أبنابهم إلى المدارس المحٌطة بالمنطمة ٌموم النازحٌن مخيم جمة: -
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 . / طفل5145عدد األطفال / :مخيمات الطبمة والرلة: مخيم محمودلي -

 

 

 . / طفل2622عدد األطفال / :مخيم تل أبيض -

 

 

 . / طفل وال ٌوجد تعلٌم فً المخٌم1222ارب /عدد األطفال ٌم : مخيم الطويحينية -

 

 

تابع من لبل اإلدارة 626ٌحوي المخٌم / مخيم منبج الشرلي الجديد: - / عابلة معظمهم أطفال ونساء ووضع المخٌم جٌد م 

 . الذاتٌة 

 

 

تابع من لبل اإلدارة الذات384ٌٌحوي المخٌم/  مخيم منبج الشرلي المديم: -  ة/ عابلة ووضع المخٌم جٌد م 

 

 

تابع من لبل الشؤون 1322ٌحوي المخٌم / مخيمات عشوائية: - / عابلة  معظمهم أطفال ونساء, وضع المخٌم جٌد وم 

 . االجتماعٌة فً اإلدارة الذاتٌة وإدارة المخٌمات

 

 . / عابلة معظم أطفال ونساء1216ٌحوي المخٌم / مخيمات تل رفعت: مخيم برخدان: -

 

 

 . / عابلة معظم أطفال ونساء1338ٌحوي المخٌم / مخيم سردم: -

 

 

 . / عابلة معظم أطفال ونساء229ٌحوي المخٌم / مخيم أفرين: -

 

 

 . / عابلة معظم أطفال ونساء222ٌحوي المخٌم / مخيم شهباء: -

 

 / عابلة معظم أطفال ونساء157ٌحوي المخٌم / (:vegerمخيم العودة)  -

طفال ألمراض بٌن اأزمة حصار خانمة تسببت بانتشار أالمخٌمات المذكور فً مناطك الشهباء وتل رفعت من تعانً  -

والمنطمة مهددة باستمرار  ,منة للشرب آمن الؽذابً وعدم توفر مٌاه ألدوٌة واللماحات ناهٌن عن فمدان األلملة توفر ا

تً على هذه المناطك بشكل مستمر أمن لبل الجٌش التركً والفصابل المعارضة السورٌة المسلحة فالمذابؾ ت جتٌاحباال

طفال ومشاكل ألمر الذي ولد ضؽوطات نفسٌة كبٌرة لدى األا طفالأولد فمد العدٌد من المدنٌٌن لحٌاتهم بسببها بٌنهم 

  نفسٌة بسبب حالة التهدٌد المستمرة وعدم االستمرار .
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 األٌتام :األطفال  -ب

 

عاما  فً سورٌا خلفت عشرات اآلالؾ من األطفال األٌتام الذٌن فمدوا ذوٌهم بسبب  11ن منذ أكثر م ةالحرب المستمر -

الحرب التً كانوا ولودا  لها أو شاركوا فٌها كمماتلٌن مخلفٌن وراهم أبناء عانوا ومازالوا ٌعانون بسبب سٌاسات 

 الحصار والتجوٌع والنزوح والتهجٌر المستمر .

 

مطنون فً المخٌمات أو ٌعٌشون مع ذوٌهم فً ظروؾ صعبة خاصة  وسط األزمة عدد كبٌر من هؤالء األطفال ٌ -

/ طفل فمدوا ذوٌهم فً 2486االلتصادٌة الحالٌة الموافمة للحرب المستمرة فً مناطك شمال شرق سورٌا تم توثٌك /

من األطفال الذٌن فمد  المعارن الدابرة فً المنطمة أثناء مشاركتهم فً الدفاع عن أرضهم وأسرهم باإلضافة إلى اآلالؾ

 ذوٌهم حٌاتهم أثناء نزوحهم من مناطمهم وهجروا لسرا  منها .

 

/ أحدهما ٌمع فً مدٌنة الحسكة ٌعرؾ باسم 2فً مناطك شمال شرق سورٌا ٌتوفر دور إلٌواء األطفال األٌتام عدد / -

 مركز حماٌة الطفل واآلخر فً مدٌنة كوبانً ٌعرؾ باسم كسكه سور آالن .

 

 لً لمحة عن هذه الدور :وفٌما ٌ -

 

 مركز حماية الطفل : -

 

سنة واألطفال هم  16هو مركز تابع لهٌبة المرأة فً اإلدارة الذاتٌة , ٌضم المركز أطفال تتراوح أعمارهم بٌن ٌوم و  -

 ى .سورٌون ظلوا ببل مأوى نتٌجة فمدان أحد األبوٌن أو كلٌهما أو نتٌجة خبلفات بٌن الزوجٌن وبماء األطفال دون مأو

 

وأطفال مجهولً النسب وأطفال عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش من أمهات إٌزٌدٌات تعرض للخطؾ  -

 واالؼتصاب بعد تحرٌر األمهات من عناصر التنظٌم لاموا بإٌداع أبنابهن فً حال سنحت لهم الفرصة لذلن .

 

بالنسبة اتهن وٌتم التنسٌك إلعادة عدد آخر , / طفل من أم إٌزٌدٌة لد تم إعادة عدد منهم إلى أمه46ولد ضم الدار / -

ٌسمج بتبنً أحد األطفال من األطفال مجهولً النسب فً الدار بعد تمدٌم كتاب رسمً واستٌفاء شروط الدار  للتبنً

 للمبول .

 

 دار األيتام كسكه سور آالن : -

 

والعة فً حً الشهٌد خبات كار تم تأسٌسها آالن ( التابعة لولؾ المرأة الحرة فً كوبانً ال رإن دار األٌتام ) كسكه سو -

 . 2219فً عام 

 

من األبوٌن أو من أحدهما وفً اآلونة األخٌرة تم احتضان األطفال الذٌن ال سواء  كان  الٌتامى الدار ٌحصن األطفال -

 وحالتهم المادٌة ضعٌفة جدا  . –حتى لو كان لدٌهم أبوٌٌن  –ملجأ لهم ومشردون فً الشوارع 

 

 ال كافة األعمار من عمر ٌوم واحد إلى ثمانٌة عشر سنة واألطفال هم من المكون العربً والكردي .ٌتم استمب -

 



 

  19صفحة | 
 

 الحٌاة الٌومٌة للدار : -

األطفال ٌمضون كامل ٌومهم الذي هو عبارة عن أربعة وعشرون ساعة داخل الدار , العامبلت داخل الدار ٌممن  -

 بالرعاٌة بالتنظٌؾ والطبخ واللعب .... الخ .

 

كذلن ثمة معلمتٌن لئلشراؾ على الدراسة والنشاطات خارج أولات الدوام الرسمً وفً أٌام العطل لدٌهم نشاطات  -

 ترفٌهٌة وفنٌة ورٌاضٌة ودعم نفسً وتهذٌب إٌجابً وذلن وفك للبرامج الموضوعة سابما  .

 

 أما بالنسبة للتبنً : -

 سٌك والموافمة مع إدارة الولؾ ودار األٌتام .ٌسمح بتبنً األطفال وذلن عن طرٌك هٌبة المرأة وبعد التن -

 

ٌعانً معظم األطفال نتٌجة للظروؾ التً مروا بها من مشاكل نفسٌة واضطرابات سلوكٌة تتمثل بالعناد وحدوث نوبات  -

 ؼضب ضعؾ الثمة بالنفس ومشاكل أخرى .

 

 سنة بٌنهم أطفال مجهولً النسب . 18/ طفل تتراوح أعمارهم بٌن ٌوم و 21عدد األطفال المتواجدون داخل الدار / -

 

 

 زواج الماصرات : -ت 

 

إن مشكلة زواج الماصرات لٌست بمشكلة جدٌدة خاصة  فً بلدان الشرق األوسط لكنها تفالمت مع أزمة المعارن  -

لبٌة والحرب الدابرة فً المنطمة منذ أكثر من عمد من الزمن رؼم المحاوالت الحثٌثة إلٌماؾ هذه الظاهرة ونتابجها الس

على األطفال والمجتمع , لكننا ال نزال نعانً منها بسبب المعتمدات والعادات والتمالٌد السابدة فً المنطمة وسوء 

األوضاع المعٌشٌة ناهٌن عن ازدٌاد حاالت فمدان األهل واللجوء إلى الزواج كحل بدٌل للتخلص من عبء تربٌة 

 األطفال ومتابعة دراستهم خاصة  اإلناث منهم .

 

 

/ حالة 86فً مناطك شمال شرق سورٌا وعبر دور المرأة التً انشأت لمتابعة مشاكل المرأة والسعً لحلها تم تسجٌل / -

رة باإلضافة إلى تسجٌل رٌا والتً أمكن توثٌمها فً الجزٌفً مناطك شمال شرق سو 2221زواج لاصر خبلل عام 

عنها العدٌد من حاالت  ونتجلى األطفال والمجتمع السلبٌة عوهذه ظاهرة لها آثارها  2222/ حالة خبلل عام 23/

/ دعوة حضانة 222الطبلق والتفكن األسري وضٌاع األطفال بٌن األهل والنمص فً اإلعانة والتربٌة حٌث تم تسجٌل /

 فً مناطك الجزٌرة والفرات والرلة والطبمة . 2221ونفمة ورؤٌة أطفال بعد الطبلق خبلل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  22صفحة | 
 

 محرومٌن من حرٌتهم فً أماكن االحتجاز :األطفال ال  -ث

 

زمن النزاعات المسلحة ٌزداد خطر تعرض األطفال لبلعتمال بسبب الظروؾ السابدة والحرمان من التعلٌم وتدنً  -

ٌكون هدؾ  المتكرر , إن مراكز االحتجاز لٌست أماكن مناسبة لؤلطفال لذلن ٌجب أنالمستوى المعٌشً والنزوح 

 ٌل فاالعتمال ٌحرم األطفال من فرصج األطفال فً المجتمع وأن ٌنتهً االحتجاز بمجرد إٌجاد بدالتولٌؾ هو إعادة دم

باالعتمال لٌس الحل األمثل ألنهم لد ٌتعرضون للمزٌد من العنؾ الذي تأثروا به لعٌش السلٌم ومعالجة المشاكل والمظالم ا

أن تراعً تلن االحتٌاجات الخاصة لؤلطفال لنزاع وهم بحاجة إلى رعاٌة خاصة وعلى سلطات االحتجاز بسبب ا

 المحرومٌن من حرٌتهم وحمولهم .

 

األحداث وهو مركز تابع لمكتب فً مناطك شمال شرق سورٌا ثمة عدة مراكز لبلحتجاز بٌنها مركز هوري الخاص ب -

ارتكبوا مخالفات وجنح ل واإلصبلح المرتبط باإلدارة الذاتٌة فً الجزٌرة ٌحتوي هذا المركز على أطفال أحداث ممن دالع

وجناٌات باإلضافة إلى أطفال من عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش ممن ارتكبوا جناٌات خبلل تواجدهم مع عناصر 

طفل والعدد لابل للزٌادة والنمصان بحسب  122و  122التنظٌم فً الرلة ودٌر الزور ومخٌم الهول وٌتراوح عددهم بٌن 

 ؽادرتهم له .ورود أطفال جدد للمركز وم

 

هذا المركز هو الوحٌد المختص باستمبال األحداث فً شمال وشرق سورٌا إال أنه ؼٌر لادر على استٌعاب جمٌع الحاالت  -

الموجودة داخل مراكز االحتجاز فً جؽرافٌة شمال وشرق سورٌا ففً مناطك الرلة والفرات ودٌر الزور ال ٌوجد مركز 

جع خاصة باألطفال وذلن لفصلهم عن الكبار لحماٌتهم من خطر مخالطة الكبار خاص باألحداث وإنما ٌتم تخصٌص مها

خاصة  المتطرفٌن فكرٌا  كما حدث فً مركز االحتجاز الخاص بالمماتلٌن من عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش فً 

 منطمة الصناعة بحً ؼوٌران بالحسكة .

 

 مراهك . 700لرابة  هذا كان ٌتواجد فً -

كان ٌتواجد المراهمٌن ضمن السجن لذلن تم  20/1/2022من لبل عناصر التنظٌم على السجن بتارٌخ وم اثناء الهج -

 تأخٌر الحملة من أجل حماٌة المراهمٌن من أي ضرر , رؼم ان المراهمٌن شاركوا بفاعلٌة بأعمال المتالٌة .

 

مهاجع خاصة فً منشأة حٌث ٌتم تمدٌم بعد االنتهاء من أحداث السجن تم فرز المراهمٌن عن البالؽٌن ووضعهم فً  -

 . مج إعادة التأهٌل لهم بشكل منظمالرعاٌة الصحٌة وبرنا

 ال ٌوجد مركز لؤلحداث فً الرلة وإنما تم تخصٌص مهاجع خاصة باألطفال األحداث . -

 

ب جحاالت تستو عن أمهاتهم إال فً أما بالنسبة لؤلطفال الذٌن ٌتواجدون مع أمهاتهم المولوفات فبل ٌتم فصل األطفال -

الرعاٌة الخاصة أو بطلب من األم ذاتها , فً كثٌر من مركز االحتجاز شوهد أطفال من أعمار مختلفة مع أمهاتهم فً 

سنة ٌبمون مع عدد من المولوفات داخل مهجع واحد فً المراكز المدٌنة  12أماكن االحتجاز من عمر شهور حتى عمر 

بحسب المشاهدات وأماكن خاصة  بالترفٌه ومساحة صدٌمة للطفل داخل تلن  كان ثمة افتمار لتوفر فرص تعلٌم جٌدة

المراكز كذلن الحال بالنسبة للمولوفات من عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش أطفال المولوفات ٌبمٌن معهن داخل 

ز إعادة تأهٌل لؤلطفال مراكز االحتجاز تلن المراكز تعانً من االكتظاظ ونمص المساحة فً عدة مراكز تم إنشاء مراك

تم إنشاؤها من أجل إعادة تأهٌل أطفال المولوفات نذكر منها مركز هبلت فً الحسكة ومركز أوركٌش برٌؾ لامشلو 

باإلضافة إلى مراكز أخرى تتواجد داخل مراكز االحتجاز حٌث تحتوي تلن المراكز على لاعات خاصة بالتدرٌب 

نا نذكر مركز هبلت فً الحسكة وهو مركز تم اإلعبلن عن افتتاحه بتارٌخ ومساحات ترفٌهٌة بؽرض إعادة التأهٌل ه

فً السجن الذي ٌضم  وهو مركز إلعادة تأهٌل أطفال تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة المتواجدٌن مع أمهاتهم 25/10/2020



 

  21صفحة | 
 

طفال الذٌن تتراوح / امرأة متشددة فكرٌا  حٌث تم إنشاؤه بمساعدة التحالؾ بهدؾ تأمٌن مساحة لهؤالء األ100حوالً /

جنسٌة أوروبٌة مختلفة والعدد ؼٌر ثابت  14طفل وهم من  / 70-50// سنة وأعدادهم تتراوح بٌن 12-2أعمارهم بٌن /

لابل للزٌادة أو النمصان حسب مدة اإلجراء التأدٌبً وذلن بسبب ارتكابهن لجنح أو جناٌات أو محاولة الفرا من المخٌم 

لتأدٌبٌة ٌتم تحوٌلهم إما إلى مخٌم الهول أو مخٌم روج أو ٌتم ترحٌلهم إلى أوطانهم بعد التنسٌك وبعد انتهاء مدة العموبة ا

ة العبللات الخارجٌة فً الجزٌرة , ٌبدأ الدوام فً المركز من الساعة الثامنة صباحا  حتى الساعة الرابعة عصرا  بمع هٌ

الهجابٌة باللؽتٌن العربٌة  روقنشاطات مربٌة وتعلٌم الححٌث ٌمومون بنشاطات ترفٌهٌة وٌتعلمون العملٌات الحسابٌة و

واالنكلٌزٌة وحصص موسٌمٌة مع وجود أطفال ال ٌتمبلون هذه الحصص خوفا  من أمهاتهم , وحسب ألوال اإلدارٌة فً 

تنتمً  المركز تم إعادة تأهٌل هؤالء األطفال فً المركز بناء  على رؼبة دولهم حٌث لمنا برفع تمارٌر إلى الدول التً

خوفا  من خطر تلن  مهاتهمأإلٌها هؤالء األطفال لكنهم ال ٌرؼبون بترحٌل األطفال إلٌهم إال بعد فترة إعادة تأهٌل لهم دون 

طفل منذ افتتاح المركز إلى دول متعددة منها روسٌا وبرٌطانٌا وإٌران وأمرٌكا  50األمهات على أمن الدولة ولد تم تسلٌم 

مبرحا  من والدتها حٌث لامت بكسر  ا  بت الخمس سنوات التً كان تتلمى ضرطفلتها ذا , حٌث تم ترحٌل أم روسٌة مع

 أطفال آخرٌن من الجنسٌة ذاتها  . 10أسنانها ألنها لم تصلً صبلة الفجر , وتم ترحٌل ثمان أطفال إٌرانٌٌن وبمً 

 

 

تأهٌل هؤالء األطفال وبالممابل تعمل  مازال ٌتم تأهٌلهم وحسب ما صرحت به اإلدارٌة فً المركز إننا نعمل على إعادة -

األم داخل السجن على ترسٌخ أفكار جهادٌة متطرفة لدٌهم وٌدربونهم فنون المتال وترسخ فٌهم أفكار انتحارٌة لتالٌة فهنا 

 مركز التأهٌل وتعالٌم األم المتطرفة وبالنتٌجة ٌصبح سلون الطفل منٌنمو لدى الطفل صراع داخلً ما بٌن ما ٌتلمونه 

عنٌؾ وشرس تملٌد لؤلم التً تكون بحد ذاتها عنٌفة فً التعامل مع األطفال فهً تموم بضرب أطفالها إذا تأخروا عن أداء 

سنة ٌتم تحوٌل الذكور إلى  12الصبلة أو لعدم حفظهم األحادٌث والتعلٌمات الجهادٌة وبعد بلوغ هؤالء األطفال سنة الـ 

توعٌة أما اإلناث فٌبمون مع أمهاتهن فً مركز االحتجاز وبحسب ألوال اإلدارٌة مركز هوري لمتابعة إعادة التأهٌل وال

/ طفل ألن المركز صؽٌر ال ٌسد حاجة األعداد الضخمة من 2000بأنهم طالبوا التحالؾ بتوسٌع المشروع الستٌعاب /

محاكمة ألمهاتهم داخل السجن األطفال المشروع ال ٌزال لٌد الدراسة وهؤالء األطفال المتواجدٌن فً المركز ٌطالبون ب

 وٌعرفون المواثٌك الدولٌة ولوانٌن حموق الطفل حٌث األم هً التً تموم بتعلٌمهم وتلمٌنهم الكبلم الذي ٌرددونه .

 

 

 الصعوبات التي تواجه اإلداريين في المركز بحسب ألوال مديرة المركز : -

 طفل بحسب لؽة أمه . ٌعانً من فهم اللؽة حٌث لكل طفل لؽة خاصة به حٌث ٌتحدث كل -

 احتٌاجات المركز من أدوٌة وأؼذٌة وطبابة للٌلة جدا  . -

فً الحاالت اإلسعافٌة ٌتم أخذ األطفال إلى مشافً ومستوصفات خارج المركز ضمن مدٌنة الحسكة رؼم أنه ثمة  -

 خطورة كبٌرة أثناء تواجدهم خارج المركز .

 مركز حالٌا  وتم إٌماؾ هذه الجوالت .الهبلل األحمر كان ٌمومون بجوالت مٌدانٌة على ال -

 ثمة نمص فً كمٌة الحلٌب الممدم للرضع وبالً احتٌاجاتهم . -

 

 مركز أوركيش : -

مركز أوركٌش هو مركز إلعادة تأهٌل أطفال من عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش المتواجدٌن داخل مراكز  -

مكتب العدل واإلصبلح وٌتم استمبال األطفال بعمر فوق االحتجاز برٌؾ لامشلو حٌث تضم ذكور وإناث وهً مرتبطة ب

 سنة . 12الـ 

 

 



 

  22صفحة | 
 

 تجنٌد األطفال : - ج

 

ال ٌزال عشرات األطفال فً سورٌا مجندٌن ضمن فصابل ولوات عسكرٌة مسٌطرة على األرض من بٌنهم الجٌش 

مع نشطاء حمولٌون الوطنً السوري خاصة ) فرلة السلطان مراد وفرلة السلطان سلٌمان شاه و العمشات ( ولد ج

معلومات عن لٌام فصابل من الجٌش الوطنً بتجنٌد أطفال سورٌٌن فً مناطك درع الفرات وؼصن الزٌتون ونبع السبلم 

وال ٌتم التمٌٌز بٌنهم وبٌن الكبار فً المهام والواجبات أي أنهم ٌشاركون حتى فً األعمال المتالٌة داخل سورٌا وخراجها 

من أجل  دة حاالت من مراكز حمولٌة متعددة منها منظمة حموق اإلنسان فً عفرٌن وسورٌونفً معارن ولد تم توثٌك ع

عاما   14, كذلن وبحسب مكتب حماٌة الطفل فً النزاعات المسلحة تم توثٌك ممتل الماصر خالد العبد هللا لعدالة الحمٌمة وا

 بٌرة من األطفال المجندٌن ضمن الجماعات المسلحة .خبلل التتال بٌن مجموعتٌن من فصٌلة مما ٌشٌر لوجود أعددا ك

 

باإلضافة إلى ورود شكاوي عن وجود حاالت تجنٌد أطفال ضمن صفوؾ لوات سورٌا الدٌممراطٌة إال أنه وفً تطور  -

 لمنع تجنٌد األطفال 2219ٌونٌو  29جدٌر بالذكر بعد تولٌع اتفالٌة بٌن لوات سورٌا الدٌممراطٌة واألمم المتحدة منذ 

والذي أكد على ضرورة منع  2218أٌلول  5وذلن بناء  على أمر صادر من المابد العام لموات سورٌا الدٌممراطٌة بتارٌخ 

سنة تم وضع خطة عمل وإعطاء تعلٌمات تنفٌذٌة لمنع عملٌة التجنٌد حٌث تم تشكٌل لجنة  18تجنٌد من ٌمل أعمارهم عن 

إنشاء مكاتب شر بنودها على جمٌع المكاتب واألكادٌمٌات العسكرٌة , كما تم لمتابعة تنفٌذ الخطة واالتفالٌة المولعة ون

خاصة لتلمً الشكاوي الواردة بهذا الخصوص تحت مسمى مكاتب حماٌة الطفل زمن النزاعات المسلحة والتً تعمل على 

 الٌة من المادة العسكرٌٌنهذه االتفورصد المخالفات بهذا الخصوص والمطالبة بمعالبة منتهكً  ةمتابعة الشكاوي الوارد

عدد األطفال وبحسب معلومات واردة من مكاتب حماٌة الطفل فإنه لد بلػ لمسد ضمن صفوؾ التشكٌبلت العسكرٌة 

/ طفل فً 14طفل فً الجزٌرة و / 2222و  2221ادهم عن التشكٌبلت العسكرٌة خبلل عام بعالمسرحٌن والذٌن تم است

م عدد من األطفال الذٌن ال مكان لهم إلٌوابهم بعد عودتهم إلى مركز خاص إلعادة باإلضافة إلى تسلٌمنطمة الفرات , 

التأهٌل والتدرٌب تابع لهٌبة التربٌة فً اإلدارة الذاتٌة باإلضافة إلى التشدٌد على إدارة األرشٌؾ والسجبلت العسكرٌة 

لفة إن وجدت باإلضافة إلى ضرورة إببلغ بالتحمك من موالٌد األعضاء فً لوات سورٌا الدٌممراطٌة وتثبت حاالت المخا

سنة براتب واإلببلغ الفوري فً  18سنه عن عمره إدارة المالٌة العسكرٌة ببٌانات األعضاء وإٌماؾ تزوٌد أي عضو ٌمل 

 حلها إن وجدت . محال وجود مخالفة لٌت

 

 

سكرٌة نتٌجة تعرضهم للعنؾ كذلن ذكر مكتب حماٌة الطفل فً الرلة وجود حاالت ألطفال ٌلجؤون إلى الموات الع -

األسري وال ٌجدون ملجأ لهم سوى التوجه للموات العسكرٌة لطلب الحماٌة مما دعاهم إلى المطالبة بتوفٌر دور لحماٌة 

األطفال فً حاالت العنؾ خاصة  الفتٌات الماصرات واللواتً تجدن صعوبة فً توفٌر الحماٌة ألنفسهن فً حال تعرضهن 

ؼم الحلول والمحاوالت المبذولة لتوفٌر الحماٌة إال أنه الزال العدٌد من المصر ٌتعرضون للعنؾ لخطر العنؾ األسري ر

 الذي ٌصل فً حاالت عدٌدة إلى اإلٌذاء الجسدي والمتل أو حتى االنتحار .

 

 

 

 

 

 



 

  23صفحة | 
 

 االنتحار و العنؾ الجنسً واالختطاؾ : –المتل  - ح

العنؾ والسلون المتطرؾ العنٌؾ بشكل ملحوظ والذي ازداد معدل  2222والنصؾ األول من عام  2221خبلل عام 

أدى فً كثٌر من الحاالت إلى المتل واإلٌذاء الجسدي وحالة محاولة انتحار واالنتحار والجدٌر بالذكر أن األطفال لد 

 نالوا نصٌبهم من هذه اآلفات التً ازدادت كنتٌجة طبٌعة للحرب المستمرة وانتشار أفكار العنؾ منذ عدة سنوات ,

/ 13/ طفل فً حوادث جنابٌة مختلفة بعضها تم تسجٌله بداعً الشرؾ وإصابة /32تم تسجٌل ممتل / 2221فخبلل عام 

/ حاالت ومحاولة انتحار 7طفل آخر , كما تم توثٌك اؼتصاب طفلة ومحاولة اؼتصاب ألخرى , كما تم توثٌك انتحار /

 لفتاتٌن .

 :  2221إحصابٌة الحوادث الجنابٌة خبلل عام  -

  

 خرذ قتم انًكاٌ

 2 22 اندسٌرة

 2 4 إقهٍى انفراث

 2 3 انرقت

 2 1 يُبح

 - 12 يخٍى انهىل

 

 : 2221إحصابٌة االنتحار خبلل عام  -

 

 يحاونت اَتحار اَتحار انًكاٌ

 1 2 اندسٌرة

 - 1 انرقت

 - 1 دٌر انسور

 

 

 فمد تم تسجٌل عدة حاالت لتل : 2222أما خبلل عام 

 تم توثٌك ممتل طفلة بعمر خمس سنوات على ٌد شمٌمها بعد تعرضها لبلؼتصاب . 27/1/2222بتارٌخ  -

 

 لتلت طفلة وأصٌبت أخرى من إطبلق نار عشوابً بمدٌنة الحسكة . 15/5/2222بتارٌخ  -

 

 / سنوات على ٌد إحدى لرٌباتها طعنا  بالسكٌن .7لتلت طفلة بعمر / 24/5/2222بتارٌخ  -

 

اة المصارة مشنولة وسط المنزل فً ظروؾ ؼامضة لم تعرؾ أسبابها فً مدٌنة شوهدت الفت 24/5/2222بتارٌخ  -

 عفرٌن.

 



 

  24صفحة | 
 

 ألدمت امرأة فً عفرٌن على لتل طفلٌها وذلن بوضع السم فً الحلٌب ألوالدها . 29/3/2222بتارٌخ  -

 

ً السوري عام لبلعتداء الجنسً من لبل مسلحً الجٌش الوطن 12تعرضت طفلة بالؽة من العمر  21/3/2221بتارٌخ  -

 فً مدٌنة عفرٌن .

 

خطؾ طفلة فً مدٌنة رأس العٌن وطفلتٌن فً لرٌة الرشٌدي وطفلة فً الحسكة وطفلة فً مدٌنة لامشلو خبلل عام  -

2222  . 

 

 انتهاكات على الحدود  السورٌة التركٌة : - خ

 

أو محاولتهم عبور الحدود  كذلن فمد العدٌد من األطفال حٌاتهم وجرحوا نتٌجة تواجدهم لرب الحدود السورٌة التركٌة -

 للوصول إلى تركٌا بهدؾ العمل وكسب العٌش أو السفر .

 

 

سنة على الحدود السورٌة التركٌة بمدٌنة رأس العٌن أثناء  11ممتل طفل بعمر  11/3/2221بتارٌخ ونذكر هنا حالة  -

 محاولته العبور مع أسرته إلى داخل األراضً التركٌة .

 

 

فل على الشرٌط الحدودي الممابل لمرٌة عرادة التابعة لمدٌنة رأس العٌن بعد تعرضه ممتل ط 29/9/2221بتارٌخ  -

 للتعذٌب على ٌد الجندرمة التركٌة وإلماء جثته داخل األراضً السورٌة وآثار التعذٌب واضحة على جثته .

 

 

ولته العبور ممتل لاصر على ٌد الجندرمة التركٌة بعد تعرضه لضرب وحشً أثناء محا 11/12/2221بتارٌخ  -

 ٌوم داخل المشفى . 42لؤلراضً التركٌة حٌث تم نمله إلحدى المشافً التركٌة وفارق الحٌاة بعد 

 

 

ببلدة عامودا أثناء محاولته العبور إلى األراضً  27/7/2221/ لاصرٌن للضرب المبرح والتعذٌب بتارٌخ 6تعرض / -

رٌن تعرضوا لكسور بالمفص الصدري نتٌجة الضرب ببلدة الدرباسٌة ثبلثة لاص 25/8/2221التركٌة , وبتارٌخ 

أصٌب لاصر على الحدود لرب مدٌنة الدرباسٌة نتٌجة تعرضه  12/8/2221المبرح من الجندرمة التركٌة , وبتارٌخ 

 للضرب المبرح .

 
 
ن وكا دلب الؽربًوات حرس الحدود التركٌة برٌؾ إحٌاته جراء إصابته برصاص لفمد الماصر  32/1/2222بتارٌخ  -

دلب مما لحدود التابعة لمنطمة دركوش ؼرب إهالً لرٌة )الدر( وذلن خبلل عمله فً أرضه الزراعٌة المرٌبة من امن أ
 بحسب ما ذكر المرصد السوري لحموق اإلنسان ونشطاء حمولٌون . أسفر عن ممتله على الفور

 

 



 

  25صفحة | 
 

 التوصيات :ثامنــاً :  -

ٌن بالحرب من خبلل منع االنتهاكات الجسٌمة المرتكبة ضد األطفال زٌادة الوعً والعمل على حماٌة األطفال المتأثر -1

 زمن النزاعات المسلحة .

 تعزٌز المانون الدولً اإلنسانً وحموق اإلنسان وكفالة المساءلة عن انتهاكات حموق الطفل . -2

 بذل المزٌد من الجهد لحماٌة األطفال من المتطرفٌن العنٌفٌن والفكر الجهادي المتطرؾ . -3

هدٌدات وحماٌة المنطمة من الت 2215( لعام 2254إلى تحمٌك ولؾ دابم إلطبلق النار وفما  لمرار مجلس األمن ) السعً -4

نٌٌن واألطفال على وجه واحتبلل المزٌد من المناطك فً شمال شرق سورٌا لحماٌة المدالتركٌة المستمرة باجتٌاحها 

 .الخصوص 

 رعة إلنهاء تجنٌد األطفال بشكل نهابً .بذل المزٌد من الجهود من كافة الجهات المتصا -5

التأكد على ضرورة استعادة الدول لرعاٌاها الذٌن دخلوا األراضً السورٌة والمتواجدٌن داخل المخٌمات فً مناطك  -6

 شمال شرق سورٌا والذٌن ٌنتمون ألكثر من جنسٌة مختلفة خاصة  األطفال والنساء منهم .

طفال النازحٌن داخل المخٌمات والمنتشرٌن بٌن المدن والمرى من أجل بذل المزٌد من الجهود لضمان حصول األ -7

الصحٌة األساسٌة والدعم الطبً والتعلٌم فً ظل الحصار المفروض على المنطمة  تالحصول على الؽذاء واإلمدادا

ة بالشؤون واألزمة االلتصادٌة وانعدام األمن الؽذابً والمابً من خبلل ضمان وصول المنظمات اإلنسانٌة المستمل

اإلنسانٌة واإلؼاثة والحماٌة وحموق اإلنسان من خبلل فتح المعابر الربٌسٌة مع مناطك شمال شرق سرٌا لضمان وصول 

 المساعدات اإلنسانٌة لهذه المناطك .
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