ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مىظمة حقوق اإلوسان في الجزيزة
 02تشزيه الثاوي لعام 0200

Human Rights Organization in Jazeera
20 November 2022

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرٌر عن وضع األطفال واالنتهاكات المرتكبة بحمهم فً مناطك شمال وشرق سورٌا بما فٌها المناطك
المحتلة من لبل الدولة التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري التابع لالئتالف السوري وما ٌتعرض
له األطفال من أشكال العنف  ,الخطف واالعتداء والتجنٌد اإلجباري.
ٌرصد هذا التمرٌر االنتهاكات المرتكبة بحك األطفال منذ تارٌخ  2222/1/1ولؽاٌة 2222/11/22
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 الجهة المعدة للتمرٌر :-

منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة:
وهً منظمة مدنٌة مستملة تطوعٌة – تعددٌة تضم نشطاء فً مجال حموق اإلنسان منذ تأسٌسها عام  2013تمارس
نشاطها وفما لمرارات الهٌبة العامة ومجلس اإلدارة والنظام الداخلً للمنظمة بما ٌتوافك مع العمد االجتماعً والموانٌن
المنظمة لمؤسسات المجتمع المدنً فً شمال وشرق سورٌا وجاء تأسٌسها كاستجابة موضوعٌة للولوؾ عبر كافة
السبل السلمٌة والمانونٌة والدٌممراطٌة استنادا إلى المرجعٌة الفكرٌة لحموق اإلنسان المتمثلة فً اإلعالن العالمً لحموق
اإلنسان وكافة المواثٌك والمعاهدات الدولٌة ذات الصلة ضد أي اعتداء من أي نوع كان على هذه الحموق وعن أي جهة
صدرت.

 الهدف من التمرٌر :إعداد تمرٌر عن أوضاع الطفل فً مناطك شمال وشرق سورٌا و االنتهاكات المرتكبة بحمهم خاصة فً المناطك
المحتلة من لبل االحتالل التركً وما ٌتعرض له األطفال من أشكال العنؾ فً زمن النزاعات وؼٌرها من االنتهاكات
الصادرة بحمهم من لبل المجتمع وما تم توثٌمه عن تلن الجرابم واالنتهاكات .

 المرجعٌات و مصادر المعلومات : اعتمدت المنظمة فً إعداد التمرٌر على التوثٌمات واإلحصاءات التً لامت بها كافة فروعها فً الجزٌرة والفراتومنبج والرلة ودٌر الزور .
 باإلضافة إلى ما وردها من معلومات من مكتب حماٌة الطفل والمٌادة العامة لموى األمن الداخلً لشمال وشرق سورٌاولماءات مع الضحاٌا وذوٌهم وشهود عٌان على الحوادث المذكورة ومصادر إعالمٌة ونشطاء حمولٌٌن فً شمال
وشرق سورٌا .
 منظمات و مؤسسات مدنٌة و إدارٌة فً مناطك شمال و شرق سورٌا ( هٌبة المرأة  -إدارة مركز العدل و االصالح –مجلس العدالة – هٌبة الصحة – هٌبة التربٌة – مكتب شؤون الالجبٌن – مكتب حماٌة الطفل – اتحاد المحامٌن فً
الجزٌرة – اتحاد المعلمٌن فً شمال وشرق سورٌا ) .
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واألوبئة
التعلٌم

تاسعا ا

المانون والطفل
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 أوالً  :ممدمة :األطفال هم عبارة عن بشر ولكافة البشر حموق وواجبات ٌتمتعون بها منذ والدتهم وبالتالً البد من التركٌز على األطفال
كونهم المستمبل وجٌل الؽد فٌتم معاملتهم باإلنسانٌة وعدم التمٌٌز والمساواة بٌنهم ,كما ولد نصه كافة األدٌان والموانٌن
الدولٌة على حموق الطفل ودعت جمٌع األطراؾ إلى توفٌرها لكافة األطفال بشكل أخاللً ولانونً  ,وٌعتبر كل من
الوالدٌن هما المسؤوالن عن حموق الطفل أو المسؤول عن رعاٌة الطفل فً حال ؼٌابهما  ,وللطفل حموق أساسٌة ٌجب
توفٌرها بكافة األحوال وهً كحمه فً التؽذٌة السلٌمة والعناٌة الصحٌة و الثمافة الخاصة و الدٌن و اللؽة و الحك فً
حرٌة ممارستها و الحك فً عدم التمٌٌز و الحصول على اسم و جنسٌة عند الوالدة و حماٌة الدولة لشخصه و هوٌته .
ولكن وبسبب النزاعات المست مرة والحروب الدابرة حول العالم وما تخلفه من دمار وفوضى ونمص فً الموارد وانهٌار
فً النظام الصحً والتعلٌمً و اللذٌن كان لهم أثر كبٌر على الطفولة واألطفال  ,حٌث انتشر التشرد والعٌش بال مأوى
ولجوء األطفال وذوٌهم إلى المخٌمات وحرمانهم من التعلٌم وجمٌع حمولهم وفمدانهم لألمان داخل بالدهم وازدٌاد حاالت
الخطؾ واإلتجار باألطفال وخاصة فً مناطك النزاعات الساخنة حرم األطفال من حمولهم  ,وانتشار األوببة واألمراض
وعدم توفر المستلزمات الصحٌة الالزمة حرم الطفل من حموله األساسٌة .
و لد اعتمدت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ٌوم  22نوفمبر ٌوما عالمٌا إلعالن حموق الطفل واالحتفال به كٌوم للتذكٌر
بحموق الطفل والعمل على تأمٌن جمٌع مستلزمات الطفولة حول العالم وللتأكٌد على أنه للطفل مجموعة من الحموق التً
ٌجب أن ٌتمتع بها دون وجود أي عوابك أو لٌود خارجٌة و ذلن كناٌة عن كونه المناسبة التً أعلنت بها األمم المتحدة
تبنٌها إلعالن حموق الطفل العالمً (اتفالٌة حموق الطفل) و الذي كان بتارٌخ /22نوفمبر 1989/م و التً ألزمت الدول
باحترام حموق الطفل و العمل على تأمٌنها كاملة كالحموق المدنٌة و السٌاسٌة و االلتصادٌة و االجتماعٌة و الصحٌة و
الثمافٌة و طالبت جمٌع الدول بالمصادلة علٌها و االلتزام بها بموجب المانون الدولً .

 ثانٌا ً  :حموق الطفل أثناء النزاعات المسلحة :ٌعترؾ المانون الدولً اإلنسانً بأهمٌة حموق الطفل والتركٌز علٌها والسعً لتحمٌك جمٌع حموق األطفال حول العالم
خاصة زمن النزاعات المسلحة  ,فللطفل حموق كثٌرة وأهمها :
-

حك العٌش ضمن أسرة مترابطة والحفاظ على هذه األسرة أثناء النزاعات المسلحة .
العٌش فً مناطك آمنة خالٌة من النزاعات والخالفات .
تلمً الرعاٌة الصحٌة المناسبة .
حك الطفل فً التعلٌم والثمافة .
حك الطفل فً اللعب والمرح .
بسبب النزاعات الدابر ة حول العالم ٌتعرض األطفال للحرمان من حمولهم وفمدانهم للكثٌر من حرٌاتهم وتمٌٌدها خاصة
من الناحٌة الفكرٌة  ,ولد انتشر العنؾ فً اآلونة األخٌرة فً سورٌا بشكل ملحوظ منذ أكثر من عمد من الزمن
وخاصة فً المناطك التً تسٌطر علٌها الفصابل المسلحة التابعة للدولة التركٌة والمناطك الحدودٌة التً تتعرض
لالستهداؾ المباشر من لبل الدولة التركٌة .
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 ثالثا ً  :العنف ضد األطفال : تعرٌف العنف ضد األطفال  ٌ :عرؾ العنؾ ضد األطفال بعدة طرق مختلفة فهو ٌمثل أي شكل من أشكال العنؾالجسدي أو النفسً واإلهمال وسوء المعاملة سواء كانت ترت كب من األبوٌن أو ؼٌرهما من ممدمً الرعاٌة أو
األلران  ,كذلن أي نوع من أنواع االستؽالل النفسً والجسدي واستعمال العنؾ ضد األطفال والذي بدوره تؤدي إلى
إلحاق أضرار نفسٌة وجسدٌة تهدد حٌاة الطفل فً بعض األولات .
 أسباب العنف ضد األطفال :إن الصراع والتوتر فً الع اللة بٌن األبوٌن والظروؾ البٌبٌة المحٌطة بالطفل والمشاكل التً تواجه المجتمع من فمر
وبطالة وضعؾ فً العاللات األسرٌة والتفكن األسري وفمدان األمان بسبب النزاعات وؼٌر ذلن ٌعد من أسباب العنؾ
الممارس بحك األطفال والتً تتمثل بـ :
أ -أسباب عائلٌة :
تعتبر األسباب الع ابلٌة هً أهم العوامل التً تؤدي إلى استخدام العنؾ مع األطفال ومن الممكن أن ٌمتلن األب واألم
الكثٌر من األفكار فً طفولتهم والتً تؤدي إلى العنؾ  ,كذلن الجهل بمٌمة الطفل من جانب الوالدٌن وسوء المعاملة معهم
وعدم معرفتهم أسس التربٌة الصحٌحة  ,كذلن العزلة االجتماعٌة التً تؤثر على الوالدٌن والتً تجعلهما ٌعٌشون بمفردهم
تؤثر على األطفال وتجعلهم منعزلٌن اجتماعٌا وٌؤدي ذلن إلى العنؾ وبالتالً لد ٌؤدي بالطفل إلى الهروب أو االنحراؾ
باتجاه جهات لد تسبب األذى له وتستؽل ضعفه .
ب -أسباب اجتماعٌة :
وهً األسباب التً مصدرها ما ٌحدث فً المجتمع الخارجً وٌؤثر سلبا على األبوٌن وبالتالً ٌؤثر على الطفل أٌضا
,والعنؾ والمسوة فً المجتمع الخارجً ٌؤثر سلبا على األبوٌن وبالتالً ٌنعكس ذلن على أطفالهم وانتشار حاالت
االضطهاد وعدم المساواة تعتبر من أسباب العنؾ األسري ضد هذا الطفل ونتابجه السلبٌة علٌه خاصة الفتٌات بسبب
عادات وتمالٌد وأعراؾ خاصة تلن التً تنمص من لٌمة المرأة وحمولها وتعتبرها جزء من ملكٌة أو بتبعٌة ٌعود علٌها
سلبا فً العدٌد من النواحً بل وٌجعلها هدفا خاصة زمن النزاعات المسلحة .
أ -أسباب التصادٌة :
إن الفمر الشدٌد واألزمات المال ٌة التً ٌمر بها اآلباء تؤثر على حالتهم النفسٌة عدم لدرتهم على التعاٌش مع الوضع
االلتصادي وتأمٌن جمٌع متطلبات الطفل وعدم لدرة اآلباء على توفٌر السكن المناسب ٌؤدي إلى شعورهم بالعجز
واستخدام العنؾ ضد األطفال .
 -بالتالً جمٌع هذه المعولات تؤدي سلبا إلى حرمان الطفل من حموله وتعرضه لالستؽالل والعنؾ بأشكاله المختلفة .
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 أنواع العنف :تنطوي معظم أشكال العنؾ ضد األطفال على واحدة على األلل من ستة أنواع ربٌسٌة من العنؾ الشخصً تحدث عادة
فً مراحل مختلفة من نمو الطفل .
 ٌنطوي سوء المعاملة على عنؾ بدنً وجنسً ونفسً ووجدانً وإهمال الرضع واألطفال والمراهمٌن من لبلاألبوٌن داخل المنزل ولكن أٌضا فً سٌالات أخرى مثل المدارس ودور األٌتام .
 التسلط  :هو سلون عدوانً ؼٌر مرؼوب فٌه من جانب طفل آخر أو مجموعة من األطفال ؼٌر أشماء وٌنطوي علىإٌذاء جسدي أو نفسً أو اجتماعً متكرر وٌحدث ؼالبا فً المدارس والموالع اإللكترونٌة التً ٌجتمع فٌها األطفال .
 العنؾ الذي ٌشمل تسلط الشباب وٌحدث ؼالبا فً السٌالات المجتمعٌة بٌن المعارؾ والؽرباء وٌشمل االعتداءالجسدي باستخدام أو بدون استخدام أسلحة بٌضاء ولد ٌنطوي على عنؾ جماعً خاصة فً مناطك النزاع المسلح .
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 آثار العنف :إن العنؾ ضد األطفال له آثار مختلفة على حالة وسلوكٌات األطفال حٌث أنهم الفبة األكثر عرضة لالستؽالل ومن أهم
هذه اآلثار الصحٌة والنفسٌة والسلوكٌة والتعلٌمٌة الناجمة عن العنؾ والتً تمؾ ضد تمتع األطفال واألسر والمجتمعات
المحلٌة والدول بالصحة و العافٌة طٌلة العمر فالعنؾ ضد األطفال لد ٌؤدي إلى :
الوفاة والمتل الخطأ الذي ؼالبا ما ٌنطوي على أسلحة كاألسلحة البٌضاء .
ٌضعؾ النمو العملً ونمو الجهاز العصبً  :إن التعرض للعنؾ فً مرحلة عمرٌة مبكرة ٌمكن أن ٌضعؾ النمو العملً
وأن ٌضر بأجزاء أخرى من الجهاز العصبً .
ٌؤدي إلى تكٌؾ سلبً وسلوكٌات تنطوي على مخاطر صحٌة ( كاستعمال الكحول والمخدرات واالنخراط فً سلون
جنسً شدٌد الخطورة أو التوجه نحو العسكرة ) .
ٌسهم فً اإلصابة بطابفة عرٌضة من األمراض ؼٌر السارٌة مع تمدم األطفال بالعمر  ,وتؤدي المخاطرة المتزاٌدة
لإلصابة ب أمراض الملب والسرطان وداء السكري وؼٌرها من األوضاع الصحٌة بدرجة كبٌرة إلى التكٌؾ السلبً
والسلوكٌات المنطوٌة على مخاطر صحٌة والتً ترتبط بالعنؾ .
ٌؤثر على الفرص السانحة واألجٌال الممبلة  :من األرجح أن ٌتسرب األطفال المعرضون للعنؾ واألعمال العدابٌة
األخرى من المدارس كما ٌواجهون صعوبات فً إٌجاد فرص عمل والحفاظ علٌها وٌتعرضون لمخاطر متصاعدة
بالولوع ضحاٌا لإلٌذاء أو ارتكاب عنؾ شخصً وموجه للذات الحما .
وبالتالً ٌمكن أن ٌؤثر العنؾ ضد األطفال على الجٌل التالً فً جمٌع نواحً الحٌاة .
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 رابعا ً :األشكال العامة لمظاهر العنف ضد األطفال زمن النزاعات المسلحة أثناء سٌر األعمال العدائٌة :فً أولات الحرب والنزاعات المسلحة ٌكون األطفال هم األكثر عرضة للعنؾ من بٌن األشخاص واالنتهاكات التً
ٌتلماها الطفل أكبر بكثٌر من االنتهاكات التً ٌواجهها البالؽون .
فهنالن بعض األطفال تعرضوا لالنتهان من لبل جنود مسلحٌن للخطؾ واالعتمال والبعض اآلخر تعرض لالؼتصاب
وبعضهم إلى الحرمان من األبوٌن بسبب موتهم أو فمدانهم أو إخفابهم لسرٌا وآخرون ٌتعرضون إلى فمدان حمهم فً
التعلٌم واألمن وإلى االستمرار  ,ونظرا إلى ما تتعرض له سورٌا كافة مناطك شمال وشرق سورٌا خاصة للنزاعات
المسلحة من لبل جماعات تهاجم المنطمة من متطرفً الدولة التركٌة والفصابل المسلحة التابعة لها ولع العدٌد من األطفال
ضحٌة لتلن االنتهاكات والنزاعات وصلت لحد ارتكاب جرابم حرب وجرابم ضد اإلنسانٌة .

 انتهاكات تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش بحك األطفال : فمنذ ظهور تنظٌم الدولة اإلسالمٌة (داعش) تعرض الكثٌر من األطفال إلى الخطؾ والتعذٌب والحرمان من التعلٌموسوق األطفال ضمن التج نٌد اإلجباري فً صفوؾ التنظٌم وتعرضوا لالستؽالل الجنسً والتهجٌر ناهٌن عن األطفال
المفمودٌن بسبب هذا التنظٌم ولد شهدنا ما حدث من أهوال ارتكبها التنظٌم فً العدٌد من المناطك خاصة فً شنكال بحك
اإلٌزٌدٌٌن الذٌن تم ذبحهم واستبعادهم واستؽاللهم أبشع استؽالل باإلضافة إلى ما ناله السورٌون من نصٌبهم من هذه
الجرابم التً طالت الجمٌع دون استثناء خاصة األطفال والذٌن كانوا عرضة ألدلجة أفكارهم ودفعهم نحو العنؾ
والتطرؾ ومبات األطفال الذٌن ولدوا نتٌجة العنؾ الجنسً الممارس بشكل ممنهج خاصة بحك النساء كوسٌلة حرب
وكذلن الذٌن ولدلوا لوالدٌن متطرفٌن فكرٌا من عوابل التنظٌم والذٌن تتم تربٌتهم وتؽذٌة عمولهم على ٌد أمهاتهم بذات
الفكر الجهادي والعنؾ هو أساس التعامل معهم إلرؼامهم على البماء والحفاظ على هذا الفكر وكل من ٌحاول االبتعاد أو
الفرار مصٌره التعنٌؾ الذي ٌصل لحد المتل ولد شهدنا عشرات الحاالت آخرها كان فً مخٌم الهول حٌث لتلت طفلتان
مجهولتا الهوٌة من الجنسٌة المصرٌة دون معرفة الجناة .

هذا المخٌم الذي أصبح مكانا ٌأوي عشرات اآلالؾ من عوابل عناصر التنظٌم وأطفالهم وذلن بعد حملة الباؼوز التً
أنهت لوة التنظٌم العسكرٌة المنظمة على ٌد التحالؾ الدولً و لوات سورٌا الدٌممراطٌة ولكن رؼم ذلن اإلنهاء للوجود
العسكري المنظم ال ٌزال التنظٌم متواجد ومنتشر على شكل خالٌا نابمة تموم بعملٌات لنص ولتل وتخرٌب وهجمات
متفرلة من فترة ألخرى حتى داخل المخٌم نفسه وال تزال لوات سورٌا الدٌممراطٌة والتحالؾ الدولً فً متابعة حثٌثة لهم
وتموم بتولٌفهم أو إنهاء تواجدهم المنظم عبر عملٌات متفرلة فً المنطمة وداخل مخٌم الهول ذاته حٌث مازال هذا التنظٌم
ٌشكل خطرا على المنطمة بفكره وإرهابه .

ولد شاهدنا إحدى تلن الهجمات المذكورة فً سجن الصناعة العسكري بمدٌنة الحسكة فً  22كانون الثانً لعام 2222
وهو أكبر سجن ٌحت جز فٌه أفراد من عناصر تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش ومماتلٌن متطرفٌن ما ٌمارب  /4222/فرد
بٌنهم  /722/لاصر  ,حٌث تم مهاجمة السجن من لبل مجموعة من عناصر التنظٌم ولد أدى االشتبان المباشر بٌن
العناصر المهاجمة ولوات سورٌا الدٌممراطٌة ولوات التحالؾ الدولً وبٌن المعتملٌن داخل السجن إلى ممتل المبات من
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كافة األطراؾ وعرضت حٌاة ما ٌزٌد على  / 722/لاصر داخل السجن المذكور للخطر  ,ناهٌن عن تعرض حٌاة آالؾ
المدنٌٌن من أحٌاء الزهور والتمدم شرلً ؼوٌران فً محٌط السجن للخطر بسبب فرار مبات المماتلٌن الذٌن لجأوا إلى
االختباء داخل منازل المدنٌٌن فً األحٌاء المحٌطة ولتل العدٌد من المدنٌٌن من الذٌن رفضوا إٌواء المماتلٌن الفارٌن ,
كما نزح اآلالؾ من أهالً المنطمة بٌنهم أطفال إلى مناطك مجاورة بعٌدة عن أماكن االشتبان وعانوا من ضؽوطات
نفسٌة كبٌرة وصالبات نفسٌة بعد اإلعالن عن الهجوم وسماع أصوات االشتباكات وتعرضوا للتشرد لفترة من الزمن
والبماء إما فً لرى وأحٌاء مجاورة أو فً مراكز إٌواء بٌنها مدارس وجوامع لعدة أٌام لبل أن ٌتمكنوا من العودة
لمنازلهم كما هدمت بعض المنازل أثناء االشتباكات وبمً األطفال دون مأوى لفترة حتى تم إعادة بناء ترمٌم األماكن
المتضررة وال تزال بعض المبانً المتضررة ؼٌر مرممة حتى اآلن .

األطفال من عوابل التنظٌم والمحتجزون لدى لوات سورٌا الدٌممراطٌة موجودٌن فً مراكز احتجاز مع الكبار ولكن فً
مهاجع خاصة بهم أو داخل مراكز مختصة بإعادة تأهٌل األطفال منهم مركز هوري والذي ٌستوعب كحد ألصى /122/
طفل تتم إعادة تأهٌلهم حتى بلوغ سنة ال  18سنة ولكن المشكلة فً مصٌر هؤالء األطفال الذٌن تم تولٌفهم لبل سن
الـ 18سنة وبعد بلوغ سن  18سنة مازال المكان الذي سٌأوٌهم مجهوال فالعودة إلى السجن سٌشكل خطرا كبٌرا علٌهم
من عناصر التنظٌم المتطرفٌن وٌمترح افتتاح مراكز إعادة تأهٌل خاصة بهم وجمٌع هؤالء األطفال المذكورٌن ٌعٌشون
ظروؾ صحٌة ونفسٌة صعبة بسبب ضٌك األماكن التً ٌتواجدون فٌها خاصة لبل إعادة تأهٌل سجن الصناعة وعدم
معرفتهم بمصٌرهم المجهول خاصة من الناحٌة المانونٌة ورفض بلدانهم إعادتهم أو االعتراؾ بهم والعدٌد منهم مهددون
بسحب جنسٌاتهم أو التعرض لحكم اإلعدام فً حال عودتهم لبعض البلدان التً ال ٌزال تطبٌك حكم اإلعدام فٌها سارٌا .

كما ال ٌزال ما ٌزٌد عن  / 37222/طفل من عوابل التنظٌم داخل مخٌمً الهول وروج بٌنهم أجانب من جنسٌات مختلفة
ٌعانون من سوء األوضاع المعٌشٌة والتعنٌؾ من لبل ذوٌهم كً ٌبموا على تطرفهم وتشددهم الفكري وٌرؼمون على
اتباع تعالٌم إٌدٌولوجٌتهم المرتبطة بالمتل والعنؾ واإلره اب كوسٌلة للبماء وهذا ما تسبب بزٌادة جرابم المتل داخل المخٌم
كان آخرها ممتل طفلتٌن داخل المخٌم فً شهر تشرٌن الثانً لعام . 2222

أما فٌما ٌتعلك بعودة األطفال األجانب المتواجدون داخل مخٌم روج والهول وهم من جنسٌات أجنبٌة مختلفة والذٌن
ترفض العدٌد من دولهم إعادتهم إال بعد تواجدهم فً مراكز إعادة التأهٌل فً شمال وشرق سورٌا كمركز هالت الذي
ٌحوي أطفال ونساء داعشٌات متطرفات ولد تم إعادة المبات منهم وتسلٌمهم إلى دولهم نذكر منها حاالت تسلٌم /388/
طفل خالل عام  2222و  /129/امرأة من جنسٌات مختلفة هً ( السوٌد  ,هولندا  ,روسٌا  ,ألمانٌا  ,برٌطانٌا  ,ألبانٌا ,
النمسا  ,بلجٌكا  ,طاجاكستان  ,فرنسا  ,كندا واسترالٌا ) .

كما أن العدٌد من األطفال مازالوا مفمودٌن والذٌن اختطفهم داعش وهم أطفال الزال مصٌرهم مجهوال والعدٌد من
الشكاوي وردت بخصوص هؤالء األطفال والذٌن ٌعتمد ذوٌهم أن أطفالهم الذٌن اختطفتهم داعش هم محتجزون لدى
التحالؾ الدولً ولوات سورٌا الدٌممراطٌة بعد السٌطرة على داعش عسكرٌا واحتجاز اآلالؾ منهم لكن اإلدارة الذاتٌة
ولوات لسد تنفً وجودهم وأن العدٌد منهم لامت داعش بتصفٌتهم لبل دخولهم للمنطمة والعدٌد من الممابر الجماعٌة التً
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تكتشؾ من فترة ألخرى فً مناطك الرلة ودٌر الزور تبٌن احتمالٌة فرضٌة تصفٌتهم حٌث ٌتم التأكد من بعضهم عبر
إجراء تحلٌل  DNAبٌنما الزال مصٌر العدٌد منهم مجهوال .

 تجنٌد األطفال : أن مشكلة استؽالل األطفال و تجنٌدهم هو أمر شابع خاصة زمن النزعات المسلحة و لد شهدنا هذه المشكلة بشكل مكثؾفً سورٌا حٌث تم تجنٌد األطفال و استؽاللهم من لبل كافة األطراؾ المتصارعة و التنظٌمات المماتلة المتواجدة على
األرض آالؾ األطفال كانوا ضحاٌا هذه السٌاسة التً استهدفتهم بشكل مباشر  ,وألسباب متعددة ففً الشمال السوري
خاصة المناطك المحتل ة من لبل الجٌش التركً و الفصابل السورٌة المسلحة ٌتعرض األطفال إلى العدٌد من التهدٌدات
من ضمنها السوق إلى التجنٌد الزاما أو تحت مؽرٌات مادٌة حٌث ٌتم استؽالل سوء أوضاعهم المادٌة خاصة ضمن
المخٌمات حٌث تم سولهم إلى معسكرات مؽلمة لتدرٌبهم على السالح و تم زرع أفكار متطرفة فً عمولهم  ,ناهٌن عن
تعوٌدهم على المخدرات و استؽاللهم بسبب االدمان الذي ولعوا فرٌسته لٌكونوا مرؼمٌن على االرتباط بهم و كل من
ٌعارض ٌتعرض للتعنٌؾ و ٌتعرض لخطر أنهاء حٌاته و الكثٌر منهم زجوا فً معارن خارجٌة ال عاللة لهم بها خارج
البالد و فمد الكثٌر منهم حٌاتهم و ما زال العدٌد منهم عالما فً تلن المناطك .
 كذلن شهدنا مشكلة تجنٌد األطفال داخل مناطك اإلدارة الذاتٌة و التً تم مرالبتها بشكل مكثؾ من لبل جهات حمولٌةمتعددة و تم تولٌع العدٌد من االتفالٌات لمنع تجنٌد هؤالء األطفال و التً طبمت على أكثر من مرحلة كانت فً بداٌاتها
منع مشاركة األطفال مباشرة فً سٌر األعمال العدابٌة و اكتفوا بتدرٌبهم و اعادة تأهٌلهم ضمن معسكرات تدرٌبٌة خالٌة
من التسلٌح تم الحما فً عام  2219م تولٌع اتفالٌة بٌن لوات سورٌا الدٌممراطٌة و األمم المتحدة لمنع تجنٌد األطفال
بشكل نهابً تحت سن 18/سنة , /فً عام 2222م تم إ صدار أوامر بمنع التجنٌد و معالبة كل من ٌخالؾ األوامر كما تم
تشكٌل مكتب حماٌة الطفل زمن النزعات المسلحة و الذي كان ٌستمبل شكاوي بخصوص تجنٌد األطفال وٌعمل على
إعادتهم لذوٌهم فً حال تواجدهم و لد تم إعادة عشرات األطفال لذوٌهم  ,حتى وصلت مشكلة تجنٌد األطفال ضمن
صفوؾ لوات سورٌا الدٌممراطٌة للحد األدنى بعد تطبٌك االتفالٌة و المرالبة المشددة على مسألة التجنٌد .

 لكن ال زالت مشكلة التجنٌد الفكري مستمرة عبر الشبٌبة الثورٌة فً مناطك اإلدارة الذاتٌة حٌث العدٌد من األطفالٌنمطعون عن ذوٌهم لعدة أشهر فً دورات تدرٌبٌة فكرٌة و هو ما ٌسبب مشكلة و توترا كبٌرا لألهالً و هً متابعة من
لبل مكتب حماٌة الطفل التابع لهٌبة المرأة فً اإلدارة الذاتٌة و مجلس حموق الطفل .
 كذلن نذكر ما لام به تنظٌم الدولة االسالمٌة داعش الذي استؽل األطفال أبشع استؽالل و جن دهم و زرع فٌهم التطرؾ واإلرهاب فالمتل و الجهاد هو أساس ما ٌجب أن ٌعٌشوا علٌه و فً سبٌل تحمٌك ذلن خطؾ آالؾ األطفال وتم تدرٌبهم
فً معسكرات مؽلمة فً سورٌا و العراق و حتى فً الداخل التركً حٌث أتوا بهم من كافة أصماع األرض لٌؽرس فٌهم
فكرا متطرفا و ٌتم تدرٌبه م على المتال و ٌنهً حٌاة كل من ٌحاول مخالفتهم و ال ٌزال اآلالؾ من ضحاٌاهم من األطفال
مختفٌن و مصٌرهم مجهول و عشرات اآلالؾ منهم خاصة من عوابل عناصر التنظٌم متواجدٌن فً مخٌمات مؽلمة فً
شمال وشرق سورٌا تعمل نسابهم على االستمرار بتجنٌدهم فكرٌا و تدرٌبهم على المتل و التطرؾ و هذا ما نشاهد نتابجه
ضمن تلن المخٌمات فكل طفل هو مجند و مدرب على المتال و اإلرهاب و كل من ٌحاول االبتعاد مصٌره التعنٌؾ أو
المتل و خالل عام  2222م وثمت منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة ممتل طفلتٌن باإلضافة إلى تحرٌر طفلٌن من األطفال
االٌزٌدٌٌن ال ذٌن تم تجنٌدهم ضمن صفوؾ داعش و اللذٌن تم تحرٌرهم على ٌد لوات سورٌا الدٌممراطٌة و تمت اعادتهم
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إلى ذوٌهم بعد رحلة عذاب دامت لسنوات من الخوؾ و المهر و االستعباد و فٌما ٌلً ملخص لرواٌة هذٌن الطفلٌن و
رحلة العذاب التً مروا بها حتى ٌوم عودتهم لذوٌهم  ,أعدها الكاتب جوان زكً سلو تحت عنوان خٌمة من ظالل :
فحٌ ُح أفعى سوداء صؽٌرة ,خرجت من بٌن الصخور والحصى الجامدة على حافة اللٌل ,تتلوى حٌنا ,تتسلك الظالم حٌنا
سس الهواء العابك بنسٌم اللٌل البارد ,وتسعى وراء
آخر ,تزحؾ ,تختبا ,تترلّب فرٌستها التالٌة ,وبلسانها المشموق تتح ّ
رابحة جندب تابه ,أو فأرة بابسة تتسلّى بفتا ٍ
ت ٌابس.
بٌنما كانت تزحؾ بهدوء ,بحثا عن طعامها لهذا المساء ,التربت من شًء لماشً مهترئ ال لون له ,ربما اختنك لون
تلؾ الكون بصمتها المرٌب.
ذان الشًء تحت الضوء الخافت للؽروب ,وتالشى مع العتمة التً صارت ّ
انسلّ ْ
ت إلى داخل ذلن الشًء المماشً الذي ٌشبه الخٌمة الرمادٌة ,خٌمة نُصبت من اللٌل وعذاب ,كانت األفعى تسعى فً
أثر تلن الرابحة المنبعثة فً ركن من أركانها ,لتجد أنها آتٌة من كابن أكبر مما تصورته فً مخٌلتها ,لمد كان صبٌّا
ٌمضم بأسنانه النخرة كسرة خبز ,كفأر صؽٌر جابع.
تركته األفعى وراحت تنصت لهمس أحدهمٌ ,مول آلخر " استعد للهروب من هذا البؤس ,فموعد انتصاؾ اللٌل لد
الترب".
ّ
ٌؽط
سد أحالمه المتحطمة ,كان
فً ركن آخر من تلن الخٌمة ,ممزلة األوصالٌ ,رلد طفل صؽٌرٌ ,فترش األرض ,وٌتو ّ
فً نوم عمٌك ,حٌن كلّمه أخوه بهذه الكلمات الممتضبة ,فتح عٌنٌه برهة ,وأؼلمهما من جدٌد ,لم ٌعد خابفا من الظالم ,فلم
تزده الوحشة والوحدة إال كرها لنفسه ,ألٌامه ,ألحالم طفولته الؽاببة خلؾ أسوار الؽٌاب ,شعره الطوٌل تهدّل فوق
حاجبٌه ,بٌنما ثٌابه الواسعة والمتربة جعلته ٌبدو أكبر من عمره الذي ال ٌزٌد عن عشر ,فً حٌن أن أخاه "صدام" الذي
سد جبٌنه المتعرق بٌدٍ ,وٌمسح بٌده األخرى ذراعه المصابة ,فما زال أثر السموط بادٌا على
ٌكبره بأربعة أعوام ,كان ٌم ّ
سر :لمد رأٌت أمنّا فً المنام.
وجهه المصفر ,وعٌنٌه الكحٌلتٌن بهالة من السواد واألسى .لال "وسٌم" بشًء من التح ّ
 كٌؾ ذلن؟ وأنت كنت صؽٌرا ,حٌن ت ّم خطفنا؟ لالها "صدام" ,وهو ال ٌدري كٌؾ ٌواري ابتسامته الحزٌنة. ما أذكره من وجه أمً ,هً تلن الرابحة التً تنبعث مع ابتسامتها كل صباح ,وهً تناولنا رؼٌؾ خبز حارٌ ,تصاعدبخارها من أفواهنا الصؽٌرة .لالها "وسٌم" وهو ٌواري وجهه خجال من "صدام" ,كً ال ٌشاهد عٌنٌه الدامعتٌن.
كانا ٌلعبان معا ,أمام أعٌن أمهما الجالسة بباب منزلها ,بالمرب من ساحة لرٌتهم (دوكري) ,حٌن مالت الشمس للؽروب,
تتلون وجوههم بابتسامات خبٌثة ,لم ٌفهما معناها إال بعد حٌن ,حتى
وإذا برجال ملتحون ؼرباء ٌطولون ساحة المرٌةّ ,
وصلت حافالت أللّت النساء ,األطفال ,الشٌوخ والرجال ,إلى مدٌنة شنكال ,وما إن دخلت الحافالت إلى المدٌنة حتى
ْ
باهت الحٌاة ُ فً وجوه الجمٌع ,وماتت الكلمات على الشفاه العطشى.
تعر ْ
شت بجدران منازلها ومعابدها ,والدخان المتصاعد فوق سماء
كانت النٌران المشتعلة تلتهم فً مسٌرها تارٌخ مدٌنة ّ
المدٌنة تحولت كسحابة من العتمة ,حجبت الممر عن السطوع ,ومنعته من ّ
بث ضٌابه ,تولفت الحافالت ,وبدأ الجمٌع
بالنزول منها تحت تهدٌد السالح ,كانا متعلمٌَن بفستان أمهما ,فكل شًء بات تحت سٌطرة العناصر المسلحة الؽرباء ,ولم
تعد هنان فرصة للهروب أو النجاة ,ا لتاد عناصر داعش أهل المرٌة نحو مدرسة على أطراؾ المدٌنة ,وأجبروا األهالً
أن ٌمكثوا فً ؼرفة صفٌة ,فً إحدى المدارس ,وألفلوا علٌهم باب الؽرفة بمف ٍل كبٌر ,ووس َ
ط ذلن الظالم الذي ساد كل
شًء ,راح الجمٌع ٌنوحون بال تولؾ ,ومن بٌنهم صدام وأخٌه.
فً صباح ذلن الٌوم كرٌه الرابحة ,لم ٌذق أحد طعم النوم أو الراحة ,فالموت ٌحٌط بهما من كل حدب وصوب ,لمد بات
كل شًء رهن إشارتهم ,حضن كل واحد منهما اآلخرٌ ,حبسان أنفاسهما ودموعهما وخوفهما ,على ممعد حافلة كبٌرة
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ستأخذهم إلى منطمة (تل عفر) العرالٌة مع الحدود مع سورٌا ,وكانت هذه هً المرة األخٌرة التً شاهدا فٌها شنكال من
وراء زجاج الحافلة المظللة بستارة سوداء.
كانت بلدة تل عفر تنتظرهما بأعالمها السوداء ,التً ترفرؾ فوق أنماض المدٌنة ,هنا أٌضا كان الدمار سٌد المولؾ,
ْ
ناحت النسوة ,وبكى الرجال من هول المصٌبة ,فسالت دموعهما مع
والفوضى ٌع ّم المكان ,وك ّل شًء ٌشً بدنو األجل,
من كان ٌبكً.
تولفت الحافلة عند باب مدرسة بال سور ,حالها كحال المدٌنة السالطة فً أٌدٌهم ,ال شًء فٌها سوى الخراب ,سمحوا
لهما أن ٌشتركا النوم فً ؼرفة واحدة مع أطفال لعابالت أخرى ,ومن ثم أُرسلوا جمٌع األطفال فً المساء إلى لرٌة
ْ
نهار الٌوم التالً ,حتى أُخرجا مع أهلٌهم وأطفال آخرٌن من ذلن األماكن ,وضع
سطعت علٌهما
(بادوش) ,وما إن
ُ
شمس ِ
صدام ٌده أمام عٌنٌه لٌحمٌها من وهج الشمس ,وهو ٌسٌر وسط جموع ؼفٌرة من المختطفٌن ,بعد لٌلة لضاها فً ظالم
األلبٌة الحالكة ,بعدها لام عناصر داعش بعزل العاب الت عن بعضها ,بحسب األعمار واألجناس وأعداد أفرادها ,ومن ثم
أبعدوا الرجال والشباب عن عابالتهم ,وبٌن صراخهما ونواح أمهما ودّعا عابلتهما للمرة األخٌرة.
ما ٌزال صدام ٌتذكر كٌؾ ت ّم إبعاده وأخٌه عن أمه وأختٌه وأبٌه فً بلدة (كسر المحراب) المرٌبة من الموصل ,وكٌؾ أن
الدموع لد بلّلت خطواتهما من هنان إلى بلدة (ألبو كمال) ,حتى لحظة سموط وسٌم من على الجدار ,فً محاولة هروب
فاشلة ,أدت إلى كسر ذراعه الٌسرى وتعرض صدام للجلد بسوطٍ ال ٌرحم ,ال ٌفتأ صوتها ٌجلد ذاكرته.
ص ٍة تمتفً أثر الرابحة ,وانسلّت تحت شرشؾ طفل آخر ٌهمس لصدام ,محاوال خفض عٌنٌه عن
أكملت األفعى زحفها ,كل ّ
ذلن الحارس الذي ٌروح وٌجًء بباب الخٌمة ,خٌفة من التماط أي كلمة لد تودي به أو بالجمٌع إلى الجلد.
كان اسمه "خشمان" ,هكذا كان اسمه ,لبل أن ٌؽٌروه إلى عبد المادر ,عندما أصبح شبال من أشبال الخالفة ,وهو لم
ٌتعدى التاس عة من عمره ,نسً لؽته الكردٌة ,إال بضع كلمات من أؼنٌة ,كانت أمه تدندنها على مسمعٌه ,فبمً محافظا
على كنزه ,رؼم مرور أربعة أعوام على اختطافه من لرٌة (كوجو)ٌ ,تلوها كلما أحس بالضٌك ,وكأنها كلمات سحرٌة
تتؽلل بسهولة إلى روحه ,فتحٌٌه من جدٌد.
لال لصدام :سأهرب معكما أٌضا ,لمد مللتُ دروسهم ,تعالٌمهم ,دٌنهم ,الدم الذي أراه كل ٌوم ٌسٌل من رؤوس تتدحرج
أتدرب علٌه ,حٌن رفعتها
ككرات بابسة ,انظر إلى وجهً ,هل ترى هذه الندبة التً حصلت علٌها من السٌؾ الذي كنت ّ
ألهوي بها على رأس شاةٍ ,حتى أعمت دماؤها عٌناي.
سمطت نجمتان من عٌنٌه البندلٌتٌنّ ,
حن أنفه بك ّم لمٌصه ,وانتحب بصمت من تحت شرشفه المهترئ ,فمنذ أن تم
احتجازهم من لبل عناصر داعش ,فً هذا المخٌم على أطراؾ بلدة الباؼوز المرٌبة من مدٌنة دٌر الزور ,وهم ٌنتظرون
أن ٌتم تحرٌرهم من هذا البؤس الذي ٌعٌشونه مدة طوٌلة ,وكأن كل ما عاشوه لم ٌتعدى لٌلة واحدة ,لٌلة مظلمة ال شروق
فٌها ,وما تبمّى لهم من ذكرٌات ,هً بماٌا صور فً مخٌالتهم الصؽٌرة ألمهاتهم وأخواتهم ولراهم ,منسوجة بكلمات
منسٌة ,من الصعب تكرارها.
أخرجت األفعى رأسها من تحت الشرشؾ ,ؼٌر مصدلة ما تسمعه من ذكرٌات سوداءّ ٌ ,م ْ
مت وجهها شطر كٌان آخر بال
متكور على نفسه ,متدثّر بثوٌه الطوٌل ,سمعته ٌشهك ,وهو ٌتلو بعض كلمات مبهمةْ ,
دنت منه محاولة فهم
مالمح ,جسد
ّ
ما ٌموله ,لكنها تع ّجبت منه ,ألنه لم ٌخؾ منها حٌن رآها ,بل تجاهل وجودها بمربه ,ولوى عنمه وأؼمض عٌنٌه
المجهدتٌن ,وبعد تردّد مدّد الطفل لدمٌه ,وأراح جسده ,فانعكس شًء من ضٌاء المصباح األصفر على وجهه الصؽٌر
المؽبر ,مخاطبا صدام وأخٌه وسٌم:
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 لٌس باستطاعتكما أن تهربا من دونً ,فكٌؾ لكما أن تخططا للهرب وتتركانً هنا أعانً وحدي؟ فكما اجتمعنا سوٌةفً ألبو كمال ,ومنها انتملنا إلى دٌر الزور ,وحتى وصلنا إل ى الباؼوز منذ عامٌن ,ونحن معا ,لم نفترق لحظة واحدة ,أنا
فرلوا بٌننا ,فأخذوا أمً ولتلوا
أٌضا كانت لً فٌما لبل عابلة ,وأنتم عابلتً الٌوم ,ال أعرؾ حمٌمة ما حصل لهم منذ أن ّ
أبً أمام أعٌننا.
آه كم أشتاق ألبً ,هل تعلمون أن أبً الذي كان بنّاءٌ ,جبل التراب بعرق ج بٌنه لٌصنع منها جدرانا من طٌن ولبن ,لمد
نسٌت كل شًء عن عابلتً ,وجوههم ,ابتساماتهم ,إال وعدهم لً بشراء حمٌبة مدرسٌة حمراء اللون ,ما زالت ّ
تعن على
ذاكرتً ,وكأنه وع ٌد لً بالخالص ,وها أنا الٌوم ,ألضم أصابعً شولا لهم ,ربما ألنً ّ
بت أرى أشباحهم كل لٌلة فً
أحالمً ٌ ,بحثون عنً هنان ,فً المرٌة ,لرٌتً ,أو خلؾ سور مدرستً ,أو بجانب المعبد ,بٌنما أنا حبٌس هنا ,فً هذا
المكان الموحش ,بال أمل بالخالص.
تأوه,
تن ّهد "مازن جردو" للٌال ,حٌن تناهى إلى سمعه الهمس بٌن صدام ووسٌم ,فأراد أن ٌشاركهما حلمهما بالحرٌةّ ,
نادى على أمه من خلؾ ستارة األلم ,وحٌدا ٌأكل حزنه ,وحٌدا ٌنتحب ,بٌنما جرحه الطازج ,ما ٌزال ّ
ٌنز لٌحا ,كان
ٌتلوى من فرط الوجع ,فجسده الضبٌل الذي بات مرتعا للشظاٌا األخٌرة ,جعلته للٌل النوم ,فإصابة بلٌؽة ,لمد أُصٌب
عندما كان فً مركز تدرٌب أشبال الخالفة ,لحظة انفجار لذٌفة فً مركزهم ,فأحضروه إلى داخل الخٌمةٌ ,نتظر معهم
الموت ,فهم لٌسوا إال دروع بشرٌة لعصابة داعش وإخوانهم ,لال وصوته ٌتهدّج ألما :أتذكر أننً كنت فً السابعة من
عمريٌ ,وم أخذونً مع عابلتً حٌن كنا نسكن لرٌة الوردٌة ,إلى مبنى كبٌر فً بلدة تل عفر ,وبعد خمسة عشر ٌوما
أ خذونا إلى مزرعة أحد األمراء جنوب الموصل لنتهم بأرضه وببستانه ,كالعبٌد ,وبعدها بأشهر للٌلة أرسلونا إلى الرلة,
ً كثٌرا ,ومن ثم باعنً إلى
وهنان أبعدونً عن أمً وأبً وأخوتً ,ولم أراهم منذ ذلن الحٌن ,باعونً لرجل أساء إل ّ
رجل آخر ال أوالد له ,ولكنه مع زوجته كانا ٌ عامالننً بعنؾ ,وعندما ازداد المصؾ على الرلة ,جلبونً إلى هنا
وأدخلونً فً مركز تدرٌب أشبال الخالفة ولاموا بتدرٌبً على األسلحة ,وها أنا اآلن كما ترون ,مصاب بفعل المذابؾ
التً سمطت على المركز ,وأرٌد أن أعود إلى أهلً ,إلى لرٌتً ,فربما أجد أحدا هنان ٌنتظرنً.
سكت مازن عن الكالم ,وسكنت الخٌمة معه ,أو اختنمت بصمتهم ,لمد أحست األفعى بألمهم ,فاستؽربت من ظلم اإلنسان
ألخٌه اإلنسان ,وأكملت زحفها.
كان المصباح ٌتماٌل مع تموجات جسد الخٌمة الرالصة ,لٌنعكس ضوء المصباح على أوجه أولبن الصؽار ,الذٌن تحولوا
إلى ظالل شبه آدمٌة ,عندها اعتد َل صدام فً جلسته ,ودثّر جسد أخٌه بالشرشؾ ,حٌن وصل إلٌه سعالُ أحدهم الذي
اخترق سكون اللٌل ,حتى خٌّل إلٌه أن صوت السعال لد بدا واخزا كحشرة لٌلٌة ,وانمطعت األنفاس كلها فجأة ,وانمضت
مدة زمنٌة طوٌلة فً صمت ,تخللته أصوات الرصاص والطلمات والمذابؾ المتبادلة بٌن عناصر داعش وبٌن لوات
سورٌا الدٌممراطٌة ,هذه الموات التً عبرت األرجاء كلها ,سعٌا لتحرٌر البشر والحجر من سٌطرة عناصر دولة الخالفة
عبس صدام ,ولضب حاجبٌه ,فبانَ جبٌنه المتعرق أكثر وضوحا ,رؼم الؽبار المتجمع حول
اإلسالمٌة (داعش) ,عندها
َ
س فً أذن الرٌح:
عٌنٌه السوداوٌن ,هم َ
 لد ٌكون هروبنا هً المحاولةَ األخٌرة لنا بالخالص ,ولكنها محاولة تستحك أن نجازؾ بحٌاتنا فً سبٌلها.أدار "ماهر" وجهه صوبهماٌ ,لون بأسنانه المعوجة خبزا من بماٌا وجبة الصباح ,مستهزبا من تلن الذكرٌات التً لم ٌعد
ٌتذكر منها شًء ,بابتسامة نكرة ,كان شعره األشعث ٌتناثر كٌفما ٌشاء على وجهه ,وجلس المرفصاء أمام صدام ولد
تشابكت نظراتهما معا ,لتتشابه مالمحه مع تلن األفعى التً أخرجت رأسها من تحت الشرشؾ ,وراحت تتابع بصمت ما
ٌدور بٌن هؤالء الصبٌة من حدٌث ,مستؽربة كمٌة الحمد فً للوب البشر ,حٌن لال ماهر بلؤم:
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 أترٌدون الهروب وتنسون ما فعله عناصر دولة الخالفة لكم؟ لمد لاموا بإطعامنا وتدرٌبنا وتعلٌمنا وكأننا أوالدهم الذٌنمن صلبهم؟ ّ
إن هذا إنكار للمعروؾ الذي لدموه لنا ,وهذا أمر لن ألبله منكم أبدا .ال تنسوا أننً أٌضا من سكان شنكال,
ولكننً اآلن أدٌن بدٌنهم وتعالٌمهم ,ولن أحٌد عن دربهم مهما حصل.
وشعر بأن ماهر مدٌن بحظه العاثر لهذه االلدار التً ترمً نردها خبط
فً هذه اللحظة أحس صدام بالشفمة على ماهر,
َ
فكر بأخٌه وسٌم الذي تنحنح وسط الظالم ,هامسا :أرٌد أن أعود إٌزٌدٌا من جدٌد.
عشواء ,ولكنه ّ
كانت عٌنا ذلن العنصر الد اعشً الذي كان ٌحرس الخٌمة المشردة من الخارج ,لد جمدتا على نظرة االندهاش األخٌرة,
والموت ٌختم على للبه المضطرب وجسده المرتجؾ ,عندما لدؼته األفعى انتماما لهذه الظالل الصؽٌرة ,وخرجت معهم
صوب لوات سورٌا
تلوذ بنفسها من هذا البؤس ,فما إن ح ّل الفجر ,حتى تو ّجه الصؽار فرادى ٌتخبّطون بحصى البادٌة
َ
الدٌممراطٌة ( لسد ) والذٌن استمبلوهم بكثٌر من الدؾء ,ولبل أن ٌنطك أحد بشًء ,همس صدام فً أذن أحد المماتلٌن
الكرد ,والدموع تبلل خدٌّه :هل شنكال بخٌر؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االنتهاكات المرتكبة بحك األطفال فً مناطك شمال وشرق سورٌا من استهداف مباشر لهم على الحدودالسورٌة التركٌة  -حاالت المصف المباشر – االستهداف باستخدام الطائرات المسٌرة – التفجٌرات
واأللغام :
 إن المصؾ العشوابً الذي ٌعتمده االحتالل التركً بشكل مباشر على المدنٌٌن العزل بهدؾ التهجٌر المسري وتشرٌداألهالً ٌفمد العدٌد من المدنٌٌن حٌاتهم بٌنهم أطفال وبسب ب هذا المصؾ تعرض العدٌد من األطفال إلى اإلٌذاء الجسدي
والنفسً كبتر ساق أو ٌد أو إصابة بشظاٌا فً أماكن حساسة ال ٌمكن أن ٌتم إخراجها مما ٌسبب له مشكلة صحٌة دابمة

 .3انتهاكات على الحدود السورٌة التركٌة :
 تعرض العدٌد من األطفال المتواجدٌن فً لرى لرٌبة من الحدود السورٌة التركٌة لإلٌذاء والمنص المباشر سواء كانوامتواجدٌن داخل أراضٌهم المرٌبة من الحدود أو حتى الذٌن حاولوا عبور الحدود بهدؾ اللجوء إلى مناطك أكثر أمنا ولد
فمد العدٌد من المدنٌٌن حٌاتهم بسبب هذا االستهداؾ .
 بتارٌخ  2222/6/22تعرض لاصران للضرب واالعتداء من لبل حرس الحدود التركً أثناء محاولتهم عبور الحدودالسورٌة التركٌة وهما من لرٌة سنجك سعدون فً عامودا .
 بتارٌخ  2222/8/21اعتملت الجندرمة التركٌة فتاة تبلػ من العمر  /16/عام أثناء محاولتها العبور إلى األراضً التركٌةوتم إساءة معاملتها وتعنٌفها .
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 أما فٌما ٌتع لك بأشكال االعتداءات األخرى واالستهداؾ المباشر للمدنٌٌن سواء بالمصؾ المدفعً أو استخدام الطابراتالمسٌرة  ,نورد فٌما ٌلً حاالت االنتهان الحاصلة والتً ترلى لمستوى جرابم حرب وجرابم ضد اإلنسانٌة نذكر منها :
 -4حاالت المصف المدفعً المباشر :
 بتارٌخ  2222/2/15تم إصابة  /4/أطفال نتٌجة المصؾ العشوابً من لبل االحتالل التركً على مركز تل رفعت فًرٌؾ حلب .
 بتارٌخ  2222/4/6إصابة  /4/أطفال نتٌجة لصؾ االحتالل التركً وفصابل الجٌش الوطنً السورٌة لرٌة األسدٌة . بتارٌخ  2222/4/18نتٌجة المصؾ التركً والفصابل التابعة لها على بلدة زركان أسفر المصؾ عن إصابة طفلة بشظاٌاوبتر أصابع ٌدها .
 بتارٌخ  2222/5/13فمد طفل حٌاته أثناء استهداؾ لوات التركً موكب تشٌٌع فً بلدة نبل و الزاهرة التابعة لمدٌنةعفرٌن .
 بتارٌخ  2222/6/2إصابة طفلٌن نتٌجة المصؾ التركً على لرٌة أم محرملة التابعة لناحٌة زركان . بتارٌخ  2222/7/24إصابة طفلٌن نتٌجة المصؾ التركً والفصابل المسلحة التابعة لها على ناحٌة تل تمر . بتارٌخ  2222/7/24ممتل  /5/فتٌات نتٌجة لصؾ االحتالل التركً لمنطمة الشهباء فً رٌؾ حلب و أعمارهم بٌن (14و  ) 17عام .
 بتارٌخ  2222/7/24إصابة طفل نتٌجة المصؾ التركً على لرٌة أم محرملة التابعة لناحٌة زركان . بتارٌخ  2222/7/32أصٌبت طفلة جراء استهداؾ ناحٌة تل تمر من لبل الدولة التركٌة والفصابل التابعة لها . بتارٌخ  2222/3/26إصابة  / 3/أطفال نتٌجة المصؾ الموات التركٌة والفصابل التابعة لها على عٌن عٌسى . بتارٌخ  2222/3/22إصا بة طفلٌن نتٌجة المصؾ التركً والفصابل التابعة لها على عٌن عٌسى . بتارٌخ  2222/5/18إصابة  / 4/أطفال من عابلة واحدة نتٌجة المصؾ التركً وفصابل الجٌش الوطنً السوري علىناحٌة عٌن عٌسى .
 بتارٌخ  2222/7/4إصابة طفل نتٌجة المصؾ التركً على ناحٌة عٌن عٌسى . بتارٌخ  2222/5/15إصابة طفل نتٌجة المصؾ التركً والفصابل التابعة لها على لرى رٌؾ منبج الشمالً .صفحة | 14

 بتارٌخ  2222/6/29فمدان طفلٌن لحٌاتهما نتٌجة المصؾ التركً على منزلهم فً لرٌة بٌر عرب بمنبج . بتارٌخ  2222/7/2فمدان طفلٌن لحٌاتهما نتٌجة المصؾ التركً على لرٌة عرب حسن كبٌر بمنبج أثناء لعبهم أماممنزلهم.
 بتارٌخ  2222/8/9إصابة  /4/أطفال ثالثة منهم من عابلة واحد جراء المصؾ التركً على حً جرنن بمدٌنة لامشلو . بتارٌخ  2222/8/16فمدان  /3/أطفال لحٌاتهم وإصابة  /2/آخرٌن نتٌجة المصؾ التركً بالمدافع الثمٌلة على مدٌنةكوبانً .
 بتارٌخ  2222/8/16إصابة طفل نتٌجة المصؾ التركً بالمدافع الثمٌلة على ناحٌة زركان . بتارٌخ  2222/9/13وفاة طفلة تبلػ من العمر  /13/سنة إثر إصابتها بجروح بلٌؽة نتٌجة لصؾ االحتالل التركً لمنطمةالشهباء .
 بتارٌخ  2222/9/27نتٌجة لصؾ االحتالل التركً و مرتزلته لمرٌة زركان بالمدفعٌة الثمٌلة تعرض  /5/أطفال لإلصابةبشظاٌا و تم نملهم إلى المشفى .
 بتارٌخ  2222/12/27إصابة طفلٌن أعمارهم ( 3و  ) 4سنوات نتٌجة لصؾ الجٌش التركً منطمة شٌراوا التابعة لرٌؾعفرٌن .

 -5االستهداف باستخدام الطائرات المسٌرة :
 بتارٌخ  2222/8/6فمدان طفلٌن لحٌاتهما نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة سٌارة فً حً الصناعة بمدٌنة المامشلً. بتارٌخ  2222/2/9فمدان طفل لحٌاته وإصابة آخر نتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة التابع للدولة التركٌة فً رٌؾ عامودا . بتارٌخ  2222/1/8إصابة طفلٌن نتٌجة لصؾ االحتالل التركً بمذٌفة على مدٌنة كوبانً . بتارٌخ  2222/1/8تعرض طفل ٌبلػ من العمر  / 4/سنوات لإلصابة بشظاٌا أدى إلى بتر ساله نتٌجة لصؾ طابرةمسٌرة التابعة لالحتالل التركً .
 بتارٌخ  2222/8/4تم إصابة  / 6/أطفال نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة تابعة لالحتالل التركً لمركز ناحٌة تل رفعت وتتراوح أعمارهم بٌن ( 6إلى  ) 15سنة
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 بتارٌخ  2222/8/19تعرضت مدرسة تعلٌم خاصة للبنات تحت رعاٌة األمم المتحدة فً لرٌة شموكة لمصؾ طابرةمسٌرة تابعة لالحتالل التركً مما أدى إلى ممتل  /5/فتٌات و إصابة  /4/اخرٌن.
 التفجٌرات واأللغام : كذلن نذكر حاالت المتل واإلٌذاء التً تعرض لها األطفال وكانوا ضحاٌا مخلفات الحرب داخل األراضً السورٌة فًمناطك شمال وشرق سورٌا والتً أصبحت خطرة بسبب كثرة األلؽام والمذابؾ المزروعة المنتشرة بٌن األراضً من
مخلفات الحرب وهنا نذكر الحاالت التالٌة خالل عام : 2222
 بتارٌخ  2222/1/5اصٌب طفل بجروح بلٌؽة فً ٌده إثر انفجار لنبلة من مخلفات االحتالل التركً فً الرٌؾ الؽربًلكري سبً .
 بتارٌخ  2222/2/6إصابة  /3/أطفال بانفجار لؽم أرضً من مخلفات الحرب بمحٌط تل زعٌتر ؼربً الحسكة .بتارٌخ- 2222/3/2بتارٌخ 2222/3/2إصابة طفلٌن اعمارهم ()5111سنة جراء انجار لؽم أرضً فً ناحٌة الشهباء فًرٌؾ حلب.
 بتارٌخ  2222/3/26إصابة طفلٌن بتارٌخ  2222/4/3إصابة طفلٌن و ممتل آخر نتٌجة انفجار لنبلة ٌدوٌة فً مدٌنة المامشلً . بتارٌخ  2222/9/7إصابة  /4/أطفال من عابلة واحدة فً كوبانً نتٌجة انفجار لؽم أرضً من مخلفات الجٌش التركً. بتارٌخ  2222/9/25إصابة طفالن بانفجار لؽم أرضً من مخلفات الحرب فً لرٌة الطابٌة فً دٌر الزور . بتارٌخ  2222/11/15إصابة طفل ٌبلػ من العمر  9سنوات بجروح بفكه وٌده وإصابته بلٌؽة جراء انفجار لؽم أرضًمن مخلفات الحرب فً رٌؾ عفرٌن .
ولم تمؾ انتهاكات الدولة التركٌة على هذا النحو فمط  ,بل لد شملت الترهٌب و التعنٌؾ و التعذٌب بحك المدنٌٌن و
خاصة االطفال منهم :
 بتارٌخ  2222/5/21لامت الفصابل المسلحة التابعة لالحتالل التركً فً ناحٌة راجو التابعة لمدٌنة عفرٌن بإطالقمجموعة من الكالب الشاردة للهجوم على االطفال بهدؾ تعذٌبهم و ترهٌبهم ما أدى إلى إصابة  /7/اطفال .

-

تأثٌر النزاعات المسلحة على وضع األطفال النفسً فً زمن الحرب :
ٌعد األطفال الذٌن ٌكبرون فً خضم الحرب والنزاعات المسلحة التً تهدد الحٌاة هم األكثر عرضة لإلصابة بمشاكل
سلوكٌة صعبة مرتبطة بصدمتهم مثل التهٌج العصبً ونوبات الؽضب الشدٌد وعادة ما ٌؤدي تضرر صحة األطفال
النفسٌة والعملٌة إلى خلل وظٌفً ٌعرلل لدرتهم على األداء الجٌد فً المدرسة ,او المٌام بالواجبات المنزلٌة ,او حتى
االنخراط فً العاللات االجتماعٌة وتساهم كل هذه الصعوبات فً جعل األطفال المصابٌن بصدمات الحروب أكثر
صعوبة فً التعامل م ع والدٌهم وفً عملٌة التربٌة ,وذلن فً الولت الذٌن ٌموم فً اآلباء انفسهم بتطبٌك استراتٌجٌات
ابوٌة أكثر عنفا وإكراها بسبب تجربتهم المؤلمة فً خوض الحرب .
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 خامسا ً  :األشكال العامة لمظاهر العنف ضد األطفال خارج مناطك النزاع المسلح خاصةً ضمنالمخٌمات :
كثر العنؾ ضد األطفال فً خارج مناطك سٌر األعمال العدابٌة وفً مناطك ٌفترض أن تكون محمٌة ولم ٌمتصر على
فبة معٌنة بل شمل اٌضا الماطنٌن فً المخٌمات خاصة الفتٌات الماصرات .
أ -األطفال داخل المخٌمات :
ٌواجه األطفال السورٌون الذٌن اضطروا إلى ترن منازلهم نتٌجة للمصؾ المستمر والهجمات العنٌفة على مناطمهم فً
سورٌا أوضاعا معٌشٌة صعبة فً مخٌمات الالجبٌن التً لجأوا إلٌها فً محاولة للبماء على لٌد الحٌاة .
حٌث ٌعانً هؤالء األطفال داخل هذه المخٌمات من سوء التؽذٌة وسوء الوضع الصحً وصعوبة الحٌاة وانعدام متطلباتها
األساسٌة ناهٌن عن الضؽط النفسً الكبٌر الذي ٌكتسبه الطفل من ضؽط العابلة وضؽط المحٌط الذي فُرض العٌش فٌه .
العدٌد من المخٌمات أنشأت الستٌعاب هؤالء النازحٌن والمهجرٌن لسرا من مناطمهم خاصة من الداخل السوري ومن
المناطك التً تم احتاللها فً الشمال السوري من لبل الجٌش التركً والفصا بل المسلحة التابعة لها والتً بلؽت عشرات
المخٌمات نذكر منها المخٌمات المتواجدة فً منطمة الجزٌرة ( واش وكانً – سري كانٌى – نوروز – العرٌشة
باإلضافة إلى مخٌمً الهول وروج اللذان ٌحوٌان عشرات اآلالؾ من الالجبٌن العرالٌٌن واألجانب باإلضافة إلى نازحٌن
سورٌٌن معظمهم من عوابل عناصر تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش ).
كذلن المخٌمات فً منطمة الفرات  ,الرلة ودٌر الزور منها مخٌمات رسمٌة وأخرى عشوابٌة ٌبلػ عددها عشرات
التجمعات العشوابٌة وهنا نذكر حالة األطفال فً بعض المخٌمات بعد دراسة مٌدانٌة أجرٌت لالطالع على أوضاع هؤالء
األطفال فً المخٌمات المذكورة والتً ورد تفصٌلها فً تمرٌر التهجٌر المسري جرٌمة ضد اإلنسانٌة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 http://www.kmmrojava.com/2022/06/21/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ففً مخٌم واش وكانً الذي ٌحوي مهجرٌن لسرٌٌن من رأس العٌن لرب مدٌنة الحسكة ٌعانً لاطنوا المخٌم من صعوبة
فً الوضع المعٌشً خاصة مع لدوم فصل الشتاء حٌث حتى تارٌخ إعداد التمرٌر لم تمدم أي جهة أ ي دعم ٌذكر فٌما
ٌتعلك بأمور التدفبة واللباس الشتوي أو تجدٌد الخٌم المهتربة أو حتى زٌادة عدد الخٌم حٌث ٌتجاوز عدد أفراد العابلة
الواحدة  /9/أفراد فً خٌمة صؽٌرة ال تكفً سوى لثالثة أفراد فمط.
أما من الناحٌة الصحٌة ٌوجد مشاكل صحٌة و نمص فً األدوٌة و أنتشار مرض الجرب بسبب نمص المٌاه  ,و عدم
تواجد صرؾ صحً أدى إلى بماء مٌاه الصرؾ الصحً داخل المخٌم وبالتالً انتشار األمراض .
و النساء تعانً من صعوبة إ دارة أمور العابلة و خاصة فً مسابل النظافة و توفٌر المٌاه .
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وبحسب ألوال أحد اإلدارٌٌن داخل المخٌم فإن :
ٌوجد داخل هذا المخٌم  )16422( :فرد ٌشكلون  2355عابلة بٌنهم ( 86227طفل) و ( 4236امرأة ) و ٌوجد
أٌضا  / 422/عابلة مضٌفة بدون مكان و ٌوجد كثٌر من العابالت زوجوا ابناهم و بموا ضمن العابلة بنفس الخٌمة لعدم
توفر الخٌم لهم  ,و ٌوجد داخل بعض الخٌم  /9/أفراد ضمن العابلة و هذه الخٌمة صؽٌرة ال تكفٌهم حٌث مساحتها ال
تتجاوز العرض  /4/أمتار و الطول  /6/أمتار و عدد الخٌام داخل المخٌم ( 1987خٌمة ) .
و منذ لرابة أربع سنوات لم ٌتم تمدٌم مطابخ للمخٌم ( ال مطبخ عام وال مطبخ خاصة لكل خٌمة ) ,الخٌمة نفسها هً
عبارة عن مطبخ و منامة و معٌشة .
إن مجاالت العمل للٌلة داخل المخٌم و لاطنوا المخٌم ٌعتمدون على المساعدات فمط و ال ٌوجد أٌضا مشارٌع تمكٌن
المرأة فمظ توجد ممترحات دون تنفٌذ األمر الذي ٌنعكس سلبا على الوضع المادي وتوفٌر متطلبات األطفال .
 اما مخٌم نوروز الوالع فً منطمة دٌرٌن ٌ :حوي المخٌم  /3222/طفل بحسب إحصابٌة ذكرتها إدارة المخٌم وهم منسكان منطمة رأس العٌن وتل تمر وأرٌافهما والذٌن نزحوا لسرا بسبب احتالل مناطمهم واستمرار المصؾ العشوابً
المباشر الذي ٌستهدؾ لراهم بشكل ٌومً .
 أما فً مخٌم سري كانٌه الذي ٌمع فً مدٌنة الحسكة بلػ عدد األطفال  /6821/طفل وهم من سكان رأس العٌن و تلأبٌض  ,تل تمر وأرٌافها الذٌن نزحوا بسبب عملٌة نبع السالم والذٌن ٌعانون من أوضاع صحٌة ومعٌشٌة ؼاٌة فً
الصعوبة وخاصة بالنسبة لألطفال اللذٌن حرموا من ابسط حمولهم نذكر على وجه الخصوص لضٌة التعلٌم التً تعتبر
أساسٌة بالنسبة لألطفال .
 كذلن الوضع فً مخٌم العرٌشة الذي ٌحوي  /9265/طفل وهم من نازحً الداخل السوري والذٌن لطعت عنهمالمساعدات اإلنسانٌة منذ أكثر من عام .
 وفً مخٌم الهول الذي ٌضم  /31222/طفل بٌنهم عدد كبٌر من األطفال األجانب من جنسٌات مختلفة فهم ٌعٌشونأوضاعا صحٌة ومعٌشٌة وأمنٌة ؼاٌة فً الصعوبة .
 أما بالنسبة لمخٌمات المنطمة الشرلٌة نذكر مخٌم أبو خشب الذي ٌحوي  /3782/طفل  ,مخٌم تل أبٌض  /2622/طفل ,مخٌم الطبمة والرلة  /5145/طفل  ,مخٌم تل السمن ٌحوي  /2622/طفل  ,ومخٌم الطواحٌنٌه ٌحوي  /1222/طفل
والتً تعانً نمص شدٌد فً المساعدات الصحٌة والؽذابٌة والمٌاه الصالحة للشرب والحرمان من التعلٌم األساسً
واالكتفاء بصفوؾ محمٌة لمحو األمٌة تضمن فبات عمرٌة مختلفة ناهٌن عن انتشار مشكلة عمالة األطفال واستؽاللهم .
 وكذلن الحال فً مخٌمات الشهباء التً تمع فً رٌؾ منطمة عفرٌن والتً تستمبل  /482/فردا أي ما ٌعادل  123عابلةمعظمهم نساء وأطفال  ,ناهٌن عن انتشار اآلالؾ من األطفال فً المرى والبلدات المجاورة بعد تهجٌرهم لسرا من
مناطمهم .

ونذكر أبرز حاالت االنتهان التً تم احصابها داخل المخٌمات خالل عام : 2222
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 بتارٌخ  2222/4/15إصابة طفل ٌبلػ من العمر  / 5/سنوات بطلمة طابشة فً مخٌم سري كانٌى بالتزامن مع أطالق النارفً مدٌنة الحسكة .
 بتارٌخ  2222/8/27تعرضت الطفلة للحرق أثناء لٌام خالٌا نابمة من تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش فً مخٌم الهولبحرق خٌم فً المخٌم .
 بتارٌخ  2222/9/12أصٌب طفل بشظاٌا ف ً مخٌم واش وكانً إثر انفجار دراجة نارٌة داخل المخٌم . بتارٌخ  2222/11/15ممتل طفلتٌن من الجنسٌة المصرٌة فً لطاع المهاجرات بظروؾ ؼامضة فً مخٌم الهول.ب -زواج الماصرات :
 إن مشكلة زواج الماصرات هً مشكلة ترتكب بحك الفتٌات وتعد جرٌمة بحسب اتفالٌة حموق الطفل التً تمنع زواجالمصر وت ؤكد على ضرورة منع هذا الزواج والتركٌز على مسابل التربٌة والتعلٌم وتنمٌة المهارات والمدرات والحماٌة
ولكن رؼم الجهود المبذولة لحل المشكلة إال أنها الزالت فً تفالم خاصة أثناء النزاعات المسلحة وذلن بسبب نمص
الوعً والثمافة وهذه المشكلة ال تزال منتشرة فً العالم وخاصة فً العالم العربً بسبب العادات والتمالٌد البالٌة  ,ولد
تفالمت أعداد زواج الماصرات فً مناطك األزمات والحروب بشكل كبٌر وفً الفترة األخٌرة أصبحت سورٌا تعانً من
ارتفاع نسبة زواج الماصرات خاصة داخل المخٌمات حٌث ٌموم األهل بتزوٌج الفتاة للتخلص من عبء التربٌة أو بسبب
ّ
علٌهن من لبل الجماعات المسلحة فالزواج هو الحل األمثل بالنسبة لهم ولكنهم
خوفهم من التعرض للخطؾ أو االعتداء
ال ٌعرفون مدى الخطورة على حٌاة اولبن الفتٌات فهم ٌحطمون أحالمها وٌدمرون كٌانها من الداخل وٌنهون حٌاتها
وطفولتها .

 أما فً مناطك شمال وشرق سورٌا ورؼم دعم حرٌة المرأة فً اتخاذ لراراتها وسعٌها إلى هدفها ودعم اإلدارة الذاتٌة لهاإال أن مشكلة زواج الماصرات ال تزال منتشرة  ,ففً عام  2222تم توثٌك ما ٌمارب  /112/حالة زواج للماصرات كما
ورد فً إحصابٌة لدور المرأة لعام . 2222
وهذه الظاهرة لها آثار سلبٌة كثٌرة كالطالق – التفكن األسري وضٌاع األطفال ونمص الوعً  ,ولد تلجأ بعض الفتٌات
إلى االنتحار بسبب التعنٌؾ من لبل الزوج أو من لبل األهل إلجبارها على الزواج وهذ الشًء ٌنعكس سلبا على الفرد
والمجتمع .
 وكما أفاد مركز المرأة و التوعٌة فً مدٌنة المامشلً أن هنان  /5/حاالت لزواج الماصرات أما فً مدٌنة الحسكة فمدبلػ حاالت زواج الماصرات إلى  /44/حالة .

صفحة | 19

ج  -العنف ضد األطفال األٌتام :
لم تخلؾ الحرب الجهل والفمر والجوع فمط بل خلف ت المتل والتشرد والنزوح فمد مزلت لألطفال أحالمهم كما سرلت
للبعض والدٌهم .
ٌعانً األطفال األٌتام عموما من حاالت نفسٌة صعبة جدا فمنهم من ال ٌستطٌعون نسٌان صوت الصاروخ الذي لتل
والدٌهم أو مشهد لصؾ لطابرة مسٌرة أودت بحٌاة أسرته بالكامل وأصبح وحٌدا  ,أو مشهد لذٌفة المدفع التً انهت حٌاة
أمه ولام والده بالزواج من أخرى فرفضت تربٌتهم وبدأت معاملتها الماسٌة معهم .
إن المجتمع لم ٌكن رحٌما أٌضا اتجاه هذا الطفل الٌتٌم حٌث ٌتعرض للتنمر والكالم الماسً من لبل البعض وٌتعرض
أٌضا للعنؾ فً المدرسة أو فً أماكن العمل حٌث ٌعمد صاحب العمل على توبٌخه كونه لم ٌعد ٌوجد شخص ٌسنده
وٌموم بحماٌته فهذا الشً ٌنعكس سلبا على الطفل المعنؾ وٌجعله طفال ٌمٌل إلى سلون االنعزال والوحدة ولحماٌة
األطفال األٌتام فً مناطك شمال وشرق سورٌا تم افتتاح عدة دور إلٌواء هؤالء األطفال نذكر منها دار األٌتام فً كوبانً
وفً لماء مع إدارٌة فً الدار جاء على لسانها عن وضع الدار واألطفال إن تعرض األطفال فً بداٌة حٌاتهم المبكرة
للحرمان من األم واألب أو كلٌهما ٌؤدي إلى إصابتهم بحالت من االكتباب وإلى ضعؾ عاللتهم االجتماعٌة مع اآلخرٌن
وشعورهم بالحرمان االجتماعً والعاطفً وارتفاع مستوى الشعور بالضؽوط النفسٌة باإلضافة إلى عدم االطمبنان
والصراعات النفسٌة الداخلٌة .
منذ أ بدأ الهجوم عل كوبانً ظهر على األطفال عالمات الملك والحزن والتعب حٌث تركت هذه الحرب آثار كبٌرة علٌهم
وتأثر العدٌد من األطفال الذٌن فمدوا ذوٌهم بالعنؾ والنزوح وانمطاع الروابط ألسرٌة ونمص الوصول إلى الخدمات
الحٌوٌة بسبب الدمار الهابل الذي ألحك بالمنطمة لذلن أنشأت دار الستٌعاب هؤالء األطفال األٌتام الذٌن فمدوا ذوٌهم هذه
الدار تدٌرها ولفة المرأة الحرة فً كوبانً أما بالنسبة لهٌبة المرأة فهً تشرؾ على الدار فً حال وجود حاالت للتبنً
وذلن ضم شروط محددة أو فً حال انضمام أي طفل ل ٌس لدٌه أهل إلى دار األٌتام وهذه الدار هً دار اإلٌواء الوحٌدة
لألطفال األٌتام فً المنطمة  ,أما بالنسبة لعدد األطفال فً الدار هو  /32/طفل تتؽٌر األعداد من منطمة ألخرى بحسب
ظروؾ التبنً وأعمار األطفال فً الدار تتفاوت ما بٌن ٌوم إلى سبعة عشر عاما .
أما فٌما ٌتعلك بمسألة تجنٌد األطفال فلم ٌسك أن حصل أي حالة تجنٌد لألطفال من داخل الدار .
بالنسبة للوضع الصحً لألطفال داخل الدار تموم هٌبة الصحة بإعداد زٌارات صحٌة ولابٌة وهً ضرورٌة لتعزٌز صحة
األطفال خاصة فً مرحلة اإلرضاع والطفولة المبكرة كذلن فترة المراهمة وتساعد فً الولاٌة من األمراض عن طرٌك
إعطاء اللماحات الروتٌنٌة والتثمٌؾ الصحً خاصة فٌما ٌعلك بمرض الكولٌرا والكورونا .
فً الدار ال ٌوجد أطفال مصابٌن بأمراض مزمنة كذلن ال ٌوجد مشفى مختص لألطفال فً المنطمة .
كذلن ثمة دار إلٌواء األطفال األٌتام فً مدٌنة الحسكة هذه الدار تابعة إلدارة هٌبة المرأة وفً ممابلة مع المسؤولة عن
هٌبة المرأة وهً الرباسة المشتركة فً إللٌم الجزٌرة ذكرت  :إن لإلدارة الذاتٌة ٌوجد دور لألٌتام حٌث ٌوجد فً منطمة
الجزٌرة دار رعاٌة وحماٌة لألطفال وفً كوبانً ٌوجد دار وفً الرلة ٌوجد دار حماٌة لألطفال لذوي الشهداء.
دار الرعاٌة فً الجزٌرة تم افتتاحها منذ عام  2215واألطفال المتواجدٌن داخل دار رعاٌة الطفولة بالجزٌرة معظمهم
األطفال لد ولودوا نتٌجة حاالت العنؾ الجنسً أثناء النزاعات المسلحة خاصة االعتداء من لبل عناصر داعش على
نساء وفتٌات إٌزٌدٌات أو أطفال م جهولً النسب أو أطفال ؼٌر مصحوبٌن مع ذوٌهم نتٌجة التخلً عنهم بعد حدوث
حاالت طالق بٌن األبوٌن أو أطفال أٌتام فمدوا أبوٌهم ولم ٌتم استالمهم من لبل ذوٌهم من الدرجة األولى أو حتى من
الدرجة الثانٌة أو الثالثة  ,كذلن تستمبل الدار أطفاال تعرضوا للعنؾ واإلٌذاء الجسدي والنفسً من لبل األهل أو أحد
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ّ
وهن من
الوالدٌن أو حتى زوج األم أو زوجة األب نذكر هنا حالة كانت لد فمدت االتصال بٌن ثالث فتٌات ووالدتهم
ّ
ّ
ّ
أهلهن وبعد
ٌعلمن أٌن
أكبرهن تبلػ من العمر  15سنة تلن الفتٌات بمٌن داخل الدار لفترة ال
عفرٌن جاؤوا إلى دار األٌتام
ال سؤال عنهم تم الوصول إلى والدتهم المتواجدة فً المامشلً والتواصل معها وتم تسلٌمها اثنٌن من بناتها وتم إعادة الفتاة
الثالثة إلى جدها فً مماطعة الشهباء  ,كما ٌوجد فً الدار  / 47/طفل لحٌن إعداد هذا التمرٌر تتراوح أعمارهم من سنة
إلى سبع عشرة سنة وتسعى هٌبة المرأة ومكتب حماٌة الطفل إلى إٌجاد حل لألطفال الذٌن سوؾ تتجاوز أعمارهم 18
سنة لضمان حٌاتهم ومستمبلهم و تأمٌن مأوى وعمل مناسب لهم وتأمٌن آلٌة مناسبة لمتابعتهم حتى بعد تركهم للدار .
األطفال فً دار الرعاٌة المذكورة ٌتم التعامل معهم وفك الترتٌب اآلتً :
األطفال من عمر سنة إ لى عمر ثالث سنوات ٌمدمون لهم الرعاٌة الصحة والمعٌشٌة والترفٌهٌة بكافة أشكالها أما من
عمر ثالث سنوات إلى ست سنوات ٌتم إرسالهم إلى حضانة ضمن الدار حٌث تمدم لهم خدمات تعلٌمٌة وترفٌهٌة أما
بعمر ست سنوات ٌتم إرسالهم إلى مدارس التعلٌم األساسً التابع لإلدارة الذاتٌة فً المناطك المحٌطة بهم وتم تخصٌص
مواصالت خاصة لهم وٌتم متابعة أمورهم التعلٌمٌة والصعوبات التً ٌواجهونها من لبل المشرفٌن علٌهم فً الدار مع
إدارة المدارس التً ٌردونها والتعاون لحل تلن الصعوبات خاصة عملٌة االدماج وتمبل األخرٌن لهم
فٌما ٌتعلك بموضوع الرعاٌة البدٌلة لألطفال فإنه تم فتح باب التبنً وثمة طلبات للتبنً ولد ازداد اإللبال على عملٌة
التبنً منذ عام  2217حٌث ان الدار وضعت شروط وآلٌات لنجاح التبنً ابرزها:
 .1ان ٌكون سبب التبنً أن هؤالء األشخاص ؼر لادرٌن على اإلنجاب بسبب وضع صحً أو عمم
 .2أن ٌكون هذا الشخص لدٌه دار لتأمٌن المسكن المناسب للطفل
 .3أن ٌكون وضعه المادي جٌد
ٌ .4شترط علٌه تعلٌم الطفل
 .5أن ٌموم بوضع الطفل المتبنً على أسم العابلة فً السجالت المدنٌة وتسلٌم نسخة للدار
كما أن الدار تموم بمتابعة حالة الطفل بعد تبنٌه والسؤال عن وضعه لدى العابلة وعن وضعه الصحً والتعلٌمً وهل هذ ِه
العابلة لد استطاعت تأمٌن جمٌع مستلزماته .
أما بالنسبة لألطفال اللذٌن ٌرؼب ذوٌهم باستعادتهم سواء كان األب أو األم أو المابم على رعاٌة الطفل من أحد ألربابه
فإن الدار تفضل عودة الطفل إلى ذوٌه ( والده  ,أمه  ,جده أو  ) ......على أن تتوفر له جمٌع احتٌاجاته وهنا تموم الدار
بعمل تعهد من لبل العابلة بعدم تعرض الطفل لإلٌذاء سواء كان إٌذاء جسدي أو لفظً وعند إثبات أٌة حالة إٌذاء ٌتم
محاسبتهم لانونٌا بتمدٌم بالغ إلى النٌابة العامة باسم هٌبة المرأة التً تكون طرفا مدعٌا .
إن الرعاٌة والحم اٌة هدؾ هٌبة المرأة لذلن فمد أنشأت مراكز تنموٌة متعالدٌن مع منظمات حٌث تموم بتوعٌة األم بكٌفٌة
التعامل مع الطفل داخل وخارج المنزل  ,ثمة ثالث مراكز توعوٌة مركزٌن فً المامشلً ومركز فً المحطانٌة  ,كذلن
تشرؾ هٌبة المرأة على متابعة المكاتب التً تتابع مسألة عمالة األطفال المدنٌة منها كالمكاتب التً تدٌرها حركة
المجتمع الدٌممراطً التً ترالب وضع عمالة األطفال  ,كذلن هٌبة الثمافة والهالل الذهبً تعمل على تنمٌة لدرات
األطفال ثمافٌا  ,كما شاركت هٌبة المرأة فً إعداد مسودة لانون حموق الطفل مع هٌبات ومراكز إدارٌة ومنظمات مدنٌة
ولد أصدر المانون المعروؾ باسم لانون حماٌة الطفل عام  2222وتمت المصادلة علٌه  ,كما تموم هٌبة المرأة بمتابعة
لضاٌا منع تجنٌد األطفال عبر مكتب حماٌة الطفل وتتلمى الشكاوي الخاصة بهذا الموضوع وتتابعها مع مكتب العاللات
لموات سورٌا الدٌممراطٌة .
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ت  -حاالت انتحار األطفال بسبب العنف :
لم ٌمؾ االنتحار على الرجال والنساء والشباب فمط فمد وصل هذا األمر إلى صفوؾ األطفال  ,ففً األزمة األخٌرة فً
سورٌا والمستمرة منذ أكثر من عمد من الزمن لد انتشرت ظاهرة انتحار األطفال وذلن بسبب الخالفات األسرٌة بٌن
الوالدٌن أو فمدان الطفل ألحد والدٌه وعدم المدرة على التأللم والعٌش فً بٌت لد تفكن أسرٌا أو بسبب التعنٌؾ من لبل
األهل سواء كان تعنٌفا جسدٌا أو لفظٌا أو حتى تعرضه لالنتهان على ٌد لوات وفصابل مسلحة ٌ ,لجأ الطفل إلى االنتحار
كوسٌلة للهروب من الوالع المرٌر كما فً الحاالت التالٌة :
 بتارٌخ  2222/5/4شوهدت فتاة لاصر مشنولة وسط منزل فً ظروؾ ؼامضة لم تعرؾ أسبابها فً عفرٌن . بتارٌخ  2222/5/24الدمت فتاة لاصرة تبلػ من العمر /14/عام على االنتحار شنما فً منزلها وذلن بسبب ظروؾؼامضة فً مدٌنة عفرٌن.
 -بتارٌخ  2222/12/17انتحار فتاة تبلػ من العمر  /17/عاما فً حً مرشو فً مدٌنة الحسكة .

ح  -حاالت الخطف والعنف التً تؤدي إلى اإلٌذاء الجسدي وحتى المتل :
 ولم ٌمؾ تعنٌؾ الطفل عند حد الضرب أو الحرمان من حموله بل لد توصل األمر إلى حد اإلٌذاء الذي ٌوصؾ لانونٌابالجناٌة من لبل األهل او أحد األلرباء أو حتى الجماعات المسلحة المسٌطرة على بعض المناطك ونذكر أهم الحاالت
الموثمة خالل عام : 2222
 بتارٌخ  2222/1/11تم خطؾ فتاة تبلػ من العمر  /13/سنة وهً من موالٌد حلب و تسكن فً ناحٌة رأس العٌن من لبلفصابل المعارضة السورٌة المسلحة وتعرضت لتعنٌؾ شدٌد .
 بتارٌخ  2222/1/27تم توثٌك ممتل طفلة بعمر خمس سنوات على ٌد شمٌمها بعد تعرضها لالؼتصاب فً منبج . بتارٌخ  2222/3/6اختطاؾ طفل ٌبلػ من العمر  / 4/سنوات من حً ؼوٌران فً مدٌنة الحسكة من لبل جماعة مجهولًالهوٌة و طلب فدٌة  /12/آالؾ  $واألمر ترن آثار نفسٌة كبٌرة على الطفل .
 بتارٌخ  2222/4/3تم خطؾ شمٌمتٌن من لبل شخصٌن بعد رفض األهل من تزوٌجهن لهم فً لرٌة الرشٌدي . بتارٌخ  2222/4/21لام اب باالعتداء الجنسً على ابنته التً تبلػ من العمر /13/عام . بتارٌخ 2222/5/9تعرض طفل ٌبلػ من العمر /12/سنوات للضرب واالعتداء الوحشً من لبل احدى مماتلً فرلةالعمشات فً لرٌة كافرة التابعة لمدٌنة عفرٌن .
 بتارٌخ  2222/5/15فمدت طفلة حٌاتها إثر إطالق نار بشكل عشوابً فً مدٌنة الحسكة . بتارٌخ  2222/5/15شاب ٌطلك النار على طفلٌن من جٌرانه بالخطأ و النتٌجة وفاة واحد و إصابة الثانً فً المشفى .صفحة | 22

 بتارٌخ  2222/5/18خطؾ طفلة تبلػ من العمر  /12/سنة ترافك والدتها لمراجعة الطبٌب فً مدٌنة المامشلً . بتارٌخ  2222/5/24ممتل طفلة بعمر سبع سنوات على ٌد إحدى لرٌباتها طعنا بالسكٌن . بتارٌخ 2222/6/7/الدمت امرأة على اختطاؾ طفلة ولتلها والتً تبلػ من العمر /4/سنوات فً منطمة الشٌخ ممصودبحلب .
 بتارٌخ  2222/6/12وفاة فتاة من أهالً كوبانً تعٌش فً الرلة نتٌجة طلك ناري عن طرٌك الخطأ . بتارٌخ  2222/6/24لام احد االشخاص بتعذٌب اطفاله الثالثة عن طرٌك حرلهم بسٌخ الحدٌد وحبسهم وحرمانهم منالطعام وهو من مسلحً فرلة المعتصم .
 بتارٌخ  2222/7/32إصابة طفل ٌبلػ من العمر  /11/سنة نتٌجة التحام لص لمنزلهم فً مدٌنة الطبمة . -بتارٌخ  2222/7/31وفاة فتاة نتٌجة إصابتها بالرصاص العشوابً .

د  -األطفال فً مراكز االحتجاز :
مبات األطفال من عوابل داعش ٌتم احتجازهم فً مراكز تولٌؾ أو مراكز اعادة تأهٌل ٌتم نملهم من مخٌم الهول إلى تلن
المراكز إل عادة تأهٌلهم أولد ٌتم نملهم مع أمهاتهم اللواتً ٌرتكبن جرابم ضمن مخٌم الهول إلى مراكز احتجاز ٌتوفر فٌها
مراكز اعادة للتأهٌل للتخفٌؾ من ضرر زرع أفكار متطرفة فً عمولهم من لبل ذوٌهم و التً تجعل منهم أطفاال عنٌفٌن
ٌؤذون أنفسهم كما ٌؤذون اآلخرٌن إحدى تلن المراكز (سجن الصناعة ) فً مدٌنة الحسكة و الذي ٌأوي ما ٌزٌد على
 / 722/طفل ٌصنفون خطرٌن من الناحٌة الفكرٌة و هم بحاجة ماسة إلعادة التأهٌل و ٌعٌشون فً ظروؾ معٌشة صعبة
و أمنٌة مشددة لخطورة تعرضهم لهجوم آخر لد ٌعرض حٌاتهم للخطر إن سبك أن تعرض السجن المذكور لهجوم
عرض حٌاة مبات المصر للخطر .
كذلن نذكر هوري الذي ٌحوي ما ٌزٌد على  /122/طفل بٌنهم أطفال ارتكبوا جناٌات من أطفال عوابل داعش و اخرٌن
مدنٌٌن ارتكبوا جنح و جناٌات مدنٌة .
تتم رعاٌتهم و اعادة تأهٌلهم فكرٌا و نفسٌا حسب االمكانات المتوفرة .
و نذكر أٌضا مركز هالت و هو مركز إلعادة تأهٌل أطفال داعش المصحوبٌن مع أمهاتهم اللواتً ارتكبن جرابم داخل
مخٌم الهول و ٌصنفن خطٌرات أمنٌا المركز ٌستمبل أطفال من عمر سنتٌن إلى عمر /13/سنة .
 المركز تابع لهٌبة المرأة و األطفال ؼٌر مفصولٌن عن أمهاتهم المحتجزات و ٌبمون فً المركز من الساعة  8332حتىالساعة  3322بعد الظهر بعدها ٌعودون للمهاجع مع أمهاتهم .
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عدد األطفال فً الدار ٌختلؾ من فترة ألخرى حسب دخول و خروج األطفال إلى المركز حٌث ٌتم تسلٌم بعضهم إلى
مخٌم روج بعد بمابهم لفترة فً المركز مع أمهاتهم لٌتم تسلٌمهن الحما إلى ذوٌهم عبر مكتب العاللات لهٌبة الخارجٌة فً
الجزٌرة .
خالل شهر تشرٌن الثانً كان ثمة  /87/طفل داخل المركز بٌنهم  /36/ذكور و  /41/أناث و هم من جنسٌات مختلفة
(روس – أندونٌسٌٌن _ هنود _ باكستانٌٌن _ هولندٌٌن _طاجاكستانٌٌن _ برٌطانٌٌن _ داؼستانٌٌن _ سورٌٌن _
مؽاربة _ مصر ٌٌن _ تونسٌٌن _ فرنسٌٌن _ المان ) معظم هؤالء األطفال مع أماتهم ٌفضلون البماء داخل مخٌم الهول
ألن االبتعاد عن المخٌم ٌعنً أن ٌضعؾ تأثٌرهم على أطفالهم و بالتالً ابتعادهم عن فكر داعش و اضعاؾ لدرتهم على
ترهٌبهم و بمابهم متمسكٌن بالفكر الداعشً المتطرؾ .
 بحسب ممابلة مع أحدى المشرفات فً دار هالت فأن األطفال ٌالحظ علٌهم أنهم منظمون فكرٌا بشكل جٌد و متمسكونبأفكارهم المتطرفة و عمٌدتهم التً ؼرستها فٌهم أمهاتهم و امكانٌة التؽٌٌر و التعامل مع هؤالء األطفال صعبة بسبب
تشدد أمهاتهم و تعنٌفهم لهم بالرؼم من كل ما ٌمدم لألط فال من ترفٌه و محاولة للتخفٌؾ من التشدد و النفور من التعامل
فأن نسبة التؽٌٌر لدٌهم لٌست كما هو المطلوب بسبب تأثٌر األمهات علٌهم و الترهٌب و األذى الجسدي الذي ٌتعرضون
له فً حال التجاوب .
 األطفال بدأت تظهر علٌهم عالمات التؽٌٌر من خالل تمبل الموسٌما التً كانوا ٌرفضونها بداٌة و لبولهم مشاهدة التلفاز وكذلن بدأوا بتمبل الرسم هم ظاهرٌا ٌدعون عدم التؽٌٌر لكنهم فً داخلهم ٌرٌدون هذا التؽٌٌر .
 المركز رؼم االمكانٌات البسٌطة متوفرة ٌعمل على إعادة تأهٌل هؤالء األطفال طوال فترة تواجدهم داخل المركز .و المركز بحاجة للد عم اللوجستً و ولود التدفبة و مكتب صحً ثابت بسبب خطورة نمل األطفال إلى مراكز طبٌة خارج
الدار ألنهم لد ٌتعرضون لهجوم ٌعرض حٌاتهم للخطر .
كذلن المركز بحاجة إلى كرفانة خاصة لتمدٌم الطعام (مطعم) كما أن المركز بحاجة إلى حدٌمة و مساحة حدٌمة للطفل
لتأمٌن مكان للترفٌه ٌكون آمن .
األطفال لٌس لدٌهم أي أوراق ثبوتٌة و مشاكلهم المانونٌة مع بلدانهم معلمة خاصة فٌما ٌتعلك بأثبات الهوٌة  ,الطفل
ٌسجل فً المركز باسمه األولً فمط .
كما أن اإلدارٌٌن المشرفٌٌن على األطفال بحاجة إلى دورات تدرٌبٌة فً مجال إدارة الحالة و النشاطات و تدرٌبات فً
مجال المانون الدولً اإلنسانً .
و ذكر أحد األطفال فً المركز و عمره  / 4/سنوات أنه لد تعرض للتحرش الجنسً فً المخٌم لبل لدومه إلى المركز و
كان ٌعانً من أزمة نفسٌة بحاجة للعالج النفسً و الدعم .
فً المركز لم تسجل أي حاالت اعتداء على األطفال و المشرفات ٌممن بمرالبة األطفال بشكل مكثؾ لمنع حدوث أي
حالة إٌذاء ألي طفل .
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 سادسا ً  :عمالة األطفال :عمالة األطفال هً استؽالل األطفال فً أعمال تضع عبء ثمٌل على األطفال وتعرض حٌاتهم للخطر وٌوجد فً ذلن
انتهان للمانون الدولً والتشرٌعات الدولٌة فهً إما تحرم الطفل من التعلم أو تتطلب منه تحمل العبء المزدوج المتمثل
بالدراسة والعلم وتعرض حٌاته للخطر وتأثر على نموه الجسدي والنفسً .
ولد انتشرت هذه الظاهرة فً اآلونة األخٌرة بشكل كبٌر وخاصة فً دول العالم الثالث والمناطك التً تعانً من
الصراعات والحروب .

 أسباب عمالة األطفال : -1انتشار الفمر والجهل بٌن األهالً فً معظم المجتمعات ووجود حاجة إلى عمالة الطفل للحصول على دخل ٌؤمن
احتٌاجات العابلة .
 -2الظروؾ االجتماعٌة وااللتصادٌة الصعبة التً تمر بها العابلة .
 -3عدم إدران األهالً اآلثار السلبٌة الضارة الناتجة عن عمالة األطفال فً سن مبكر.
 -4ارتفاع أعداد البطالة بٌن البالؽٌن من األسر .
 -5انتشار بعض األفكار الثمافٌة الخاطبة التً تشجع على عمل األطفال .
 -6المشاكل المالٌة والدٌون المتراكمة التً تعانً منها بعض العابالت مما ٌدفع الطفل للعمل لسداد الدٌون .
 -7التسرب المدرسً وانتشار الجهل .
 -8زٌادة الهجرة .
 -9الكوارث الطبٌعٌة التً تحدث والتً تؤثر بشكل كبٌر على توفر أهم احتٌاجات العابلة .
 -12االستعمار والحروب واألزمات .

 التأثٌرات السلبٌة المدمرة لعمالة األطفال : -1منع األطفال الذٌن ٌعملو ن فً عمر مبكر من طفولتهم ومن حمهم فً التعلٌم وحمهم فً الحصول على المهارات
االجتماعٌة التً تجعلهم ٌستطٌعون العٌش فً هذا العالم الذي ٌتطور باستمرار .
 -2تهدٌد أخالق الطفل والمس بكرامته وباألخص حاالت االستؽالل الجنسً .
 -3التطور والنمو الجسدي حٌث تتأثر صحة الطفل نتٌجة الجروح والكدمات الجسدٌة أو الولوع من أماكن مرتفعة
وؼٌرها من األمور التً ٌتعرض لها أثناء العمل .
 عمالة األطفال فً زمن النزاعات المسلحة : انتشرت عمالة األطفال فً اآلونة األخٌرة فً العالم العربً بشكل ملحوظ جدا وخاصة فً مناطك الحروب كسورٌاوالعراق ولٌبٌا والٌمن .
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ومع بداٌة األزمة السورٌة وسٌاسة الممع والتجوٌع المتّبعة من لبل المسؤولٌن والفصابل المسلحة أدت جمٌع هذه األمور
إلى ازدٌاد الطلب على العمل لتأمٌن مستلزمات العٌش لهذا السبب ٌسعى األهل إلى جعل الطفل ٌموم بالعمل حتى وإن
كان هذا العمر خطٌر .
ومن خالل الجوالت واإلحصابٌات التً لامت بها منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة لعام  2222بلػ عدد األطفال الذٌن
ٌعملون فً جمٌع المجاالت وتم إحصابهم بما ٌمارب  /142/طفل فً المناطك الصناعٌة فً إللٌم الجزٌرة ولد واجه فرٌك
العمل الكثٌر من الصعوبات للوصول لهؤالء األطفال أو إلى ذوٌهم بسبب سوء أماكن العمل أو الرفض التام من أصحاب
العمل بإعطاء أٌة معلومات عن هؤالء األطفال الذٌن ٌتحملون أعباء كبٌرة لفترات عمل طوٌلة وبأجور بخسة ممابل
حرمانهم من التعلٌم وتعرضهم للخطر والجهل والتطرؾ واللجوء إلى المخدرات وحتى التجنٌد واالستؽالل الجنسً .

 سابعا ً  :الوضع الصحً للطفل و األشكال العامة لمظاهر العنف أثناء انتشار األمراض واالوبئة : إن انتشار األمراض واألوببة حول العالم ش ّكل حاجز من الخوؾ والذعر عند البشر وخاصة فً مناطك الحروب حٌثالوضع الصحً المتردي وللة فً الكوادر الطبٌة ونمص حاد فً الدواء جعل األشخاص فً حالة من الخوؾ والتوتر
النفسً  ,هذا الشًء الذي انعكس سلبا على األطفال حٌث ٌحرص األهل على إبماء أطفالهم فً المنازل وعدم السماح لهم
بالحصول على شًء من خارج المنزل كالوجبات السرٌعة خوفا علٌهم من انتمال المرض لهم  ,هذا الشًء أدى إلى خلك
توتر لدى األطفال واألهل مما ٌلجأ األهل إلى تعنٌؾ أطفالهم .
 كما أن هنالن األطفال ذوي اإلعالة والذٌن هم أكثر عرضة للعنؾ بأربعة أضعاؾ ؼٌرهم من األطفال ؼٌر المعولٌن .ومن العوامل التً تعرض األطفال ذوي اإلعالة للعنؾ من وجهة نظر األهل وفك استبٌان لامت به منظمة حموق اإلنسان
فً عدة مناطك بشمال وشرق سورٌا :
وصمة العار – التمٌٌز – الجهل باإلعالة – االفتمار إلى الدعم االجتماعً لمن ٌموم برعاٌة هؤالء األشخاص ولكن عند
إزالة العوابك وتمكٌن األشخاص ذوي اإلعالة من المشاركة الكامنة فً الحٌاة المجتمعٌة فإن المجتمع ٌستفٌد بأكمله .
وتمر اتفالٌة حموق األشخاص ذوي اإلعالة بأن وجود الحواجز هو مكون أساسً للعجز وإن الوصول إلى األشخاص
ذوي اإلعالة ودمجهم فً المجتمع بالحموق األساسٌة ٌزٌد من تطور المجتمع  ,حٌث تسعى اإلدارة الذاتٌة لتأمٌن متطلبات
جمٌع األطفال المعالٌن عن طرٌك تمدٌم المساعدات لذوٌهم وتأمٌن أماكن مناسبة فً المدارس لهؤالء األطفال كً
ٌستطٌعوا مواصلة تعلٌمهم ودمجهم بالمجتمع كألرانهم من األطفال .

 ولجمٌع األطفال الحك فً الحصول على فرص البماء والنماء والتطور فً سٌاق السالمة البدنٌة والعاطفٌة واالجتماعٌةبما ٌكفل له تحمٌك لدراته كاملة ولالطالع على الوضع الصحً للطفل فً مناطك شمال وشرق سورٌا جاء على لسان
المسؤولة فً هٌبة الصحة فٌما ٌتعلك بالوضع الصحً للطفل .

صفحة | 26

إن حك الطفل فً الصحة ال ٌمتصر على تمدٌم الخدمات فً مجاالت الولاٌة واإلرشاد الصحً والعالج والتأهٌل وتخفٌؾ
األلم بل ٌشمل أٌضا حك الطفل فً النماء والتطور لتحمٌك لدراته كاملة والعٌش فً ظروؾ تمكنه من بلوغ أعلى مستوى
صحً .
ولذلن ٌسعى المطاع الصحً فً شمال وشرق سورٌا إلى نشر الوعً والتثمٌؾ الصحً وتأمٌن جمٌع المستلزمات
الصحٌة لجمٌع الفبات العمرٌة وخاصة األطفال فهً تسعى جاهدا للحد من تفشً األمراض واألوببة من خالل فرض
الرعاٌة منذ المراحل العمرٌة األولى للطفل من خالل :





إعطاء التطعٌمات الالزمة لجمٌع األطفال حسب جدول التطعٌمات الالزمة .
فحص دوري شامل لألطفال لمتابعة النمو الجسدي واإلدراكً والكشؾ المبكر لألمراض والتدخل لعالجها .
تثمٌؾ األمهات من خالل الندوات واإلرشادات الذي ٌمدمها لطاع الصحة .
تحوٌل الحاالت الؽٌر طبٌعٌة للرعاٌة الثانوٌة للمتابعة والعالج .
لكن مع ازدٌاد الضؽوطات على البالد واالنتهاكات من لبل دول الجوار ٌسعى المطاع الصحً للبماء فً أفضل حاالته
لتمدٌم المساعدة .
حٌث ٌتم تمدٌم العالج فً مناطك شمال وشرق سورٌا بالمجان عن طرٌك المشافً التً لامت اإلدارة الذاتٌة ببنابها
كمشفى كوفد  19 -ومشفى الشعب الذي ٌموم باستمبال جمٌع الحاالت المرضٌة وإعطاء العالج المناسب بالمجان .
كما لامت الصحة بفتح عٌادات الشعب بأسعار رمزٌة لٌتسنى للطبمة المتوسطة الدخل متابعة عالجها وتأمٌن متطلباتها
الصحٌة باإلضافة إلى توفر المطاع الصحً الخاص والذي ٌخضع لرلابة مستمرة من هٌبة الصحة واالتحادات الصحٌة .
حٌث تسعى الصحة دابما لمرالبة المشافً التابعة للمطاع الخاص لضمان المطاع الصحً وعمل جوالت حول الصٌدلٌات
للكشؾ على أسعار الدواء وعدم التالعب به من لبل األطباء .
 كذلن أوضحت ناببة هٌبة الصحة فً اللٌم الجزٌرة بعد إجراء ممابلة معها : أنه ٌوجد عدد من المشافً التابعة لإلدارة الذاتٌة و التً تشرؾ علٌها هٌبة الصحة و هً ( مشفى الشعب فً المالكٌةوعامودا و الدرباسٌة و الحسكة ) ولد تم افتتاح مؤخرا مشفى الشعب فً الشدادي وهذه المشافً تضم جمٌع األلسام و
خاصة األطفال و النسابٌة
وٌوجد عدد كبٌر من المستوصفات التً ٌتواجد داخلها أطباء أطفال و ٌتوفر فٌها بعض العالجات و االسعافات األولٌة
الالزمة و مستوصفات ال ٌتواجد فٌها كوادر متخصصة بأمراض األطفال .
ولد أشارت أٌضا إلى أنه ٌوجد مشفى لألطفال فً الحسكة البناء جاهز بالكامل لالستمبال جمٌع الحاالت المرضٌة
المتخصصة باألطفال .
ومن المشارٌع التً تسعى هٌبة الصحة إلعادة العمل علٌها فً عام 2223م فتح مشفى فً المامشلً تكون متخصصة فً
أمراض األطفال و النسابٌة حٌث ٌكون هذا المشروع ضمن االختصاصات و المجاالت الؽٌر متواجدة فً المنطمة
(كعملٌة طفل األنبوب ) هذا المشروع تم البدء العمل علٌه فً السنوات السابمة لكنه بسبب جابحة كورونا (كوفٌد )19و
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انتشار الكولٌرا ناهٌن عن نمص الدعم المادي الممدم من لبل المنظمات المختصة والتهدٌدات المستمرة باجتٌاح المنطمة
هذا العام تم إٌماؾ المشروع مؤلتا .
و تموم هٌبة الصحة بتسجٌل جمٌع الحاالت المرضٌة لدٌها و جمٌع حاالت الوالدة بجمٌع المشافً التابعة لإلدارة الذاتٌة .
وفً العام الماضً حصل نمص باألدوٌة بسبب المٌزانٌة و كانت األدوٌة األكثر توفرا هً أدوٌة الطوارئ و لد انتشر
أٌضا فً الثالث السنوات األخٌرة مرض الربو و السرطان انتشارا كبٌرا و تحتل منطمة الجزٌرة المرتبة األولى فً
سورٌا بعدد حاالت اإلصابات خاصة لدى األطفال و تسعى الصحة بالعمل مع المطاعات األخرى للحد من التلوث البٌبً
الذي أدى إلى تسارع انتشار هذه األمراض و أٌضا بسبب التلوث كثرت حاالت اإلجهاض عند النساء و والدة أطفال
مشوهٌن .
وفً هذا العام انتشر مرض الكولٌرا بشكل كبٌر خاصة بٌن األطفال و لامت هٌبة الصحة باإلجراءات الالزمة للحد من
انتشار هذا المرض حٌث أعلنت هٌبة الصحة حالة الطوارئ منذ تسجٌل أول حالة للمرض  ,و تم تسجٌل  /822/حالة
إصابة والعدٌد من الوفٌات .
ولد تم تخصٌص لسم فً مشفى الشعب فً الحسكة الستمبال مرض الكولٌرا و عزلهم عن األشخاص و تمدٌم العالج لهم.
انتشرت الكولٌرا فً ثالث مناطك فً مدٌنة الحسكة بشكل كبٌر وهً (العزٌزٌة و ؼوٌران و النشوة) حٌث تم عزل هذه
األحٌاء و تعمٌمها و فحص المٌاه الداخلة لهذا الحً  ,وتم التعاون مع منظمة عالمٌة لتدرٌب كادر طبً لإلشراؾ على
عالج المصابٌن و التعاون أٌضا مع منظمة لتعمٌم المٌاه و اآللٌات الداخلة لألحٌاء المتواجد فٌها المرض وكان نمص
المٌا ه سبب أساسً فً انتشار المرض بعد لٌام الدولة التركٌة بخفض منسوب مٌاه نهر الفرات أللل من ربع الكمٌة
المتفك علٌها وكذلن لطع مٌاه محطة علون عن سكان مدٌنة الحسكة وأرٌافها .
لامت هٌبة الصحة بإجراء حمالت توعٌة فً المدارس و اجراء محاضرات للتعرٌؾ بهذا المرض و توعٌة األطفال و
كٌفٌة الولاٌة منه كذلن تم تمٌٌم الوضع الصحً من خالل إجراء ممابلة مع إدارٌة فً الهالل األحمر الكردي والمنتشر
فً معظم مناطك شمال وشرق سورٌا حٌث ذكرت أن المطاع الصحً ٌعانً من صعوبات كثٌرة خاصة بالنسبة باألطفال
ومشكلة تأمٌن اللماحات وسوء الوالع الص حً فً المناطك المحتلة ولد تم ذكر أكثر األمر األمراض المنتشرة بٌن
األطفال فً المنطمة بحسب ما هو موثك ومتابع لدٌهم وهً :
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كما تم إدراج جدول ٌذكر الحاالت المرضٌة من األطفال التً راجعت المراكز الصحٌة للهالل األحمر الكردي من شهر
كانون الثانً ولؽاٌة نهاٌة شهر تشرٌن األول لعام : 2222
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 ثامنا ً  :التعلٌم :هو رؼم الصعوبات التً ٌعانً منها سكان مناطك شمال وشرق سورٌا بمً التعلٌم مركز اهتمام أساسً خاصة فٌما
ٌتعلك بمضٌة التعلم باللؽة األم لكافة مكونات المنطمة وكانت اللؽة الكردٌة والعربٌة والسرٌانٌة هً لؽات أساسٌة للتعلم
ألطفال المنطمة كل حسب لؽته األم .
أما بالنسبة للوضع التعلٌمً الذي تشرؾ علٌها التربٌة والتعلٌم فً شمال وشرق سورٌا كان تحلٌل الوضع وفك ما جاء
على لسان هٌبة التربٌة والتعلٌم فً شمال وشرق سورٌا كما ٌلً :
أصدرت هٌبة التربٌة و التعلٌم لشمال و شرق سورٌا تعمٌما ٌتضمن بداٌة العام الدراسً  , 2223 – 2222بدء الدوام
اإلداري فً  , 2222 / 9 / 11و بدء دوام التالمٌذ و الطلبة فً . 2222/9/18
تبٌن لنا مع بداٌة العام الدراسً الجدٌد مدى االلبال على المدارس المسجلٌن للعام الدراسً 185488 2223 – 2222
تلمٌذ و تلمٌذة  ,و استحداث عدة مدارس فً الرلة و كوبانً  ,و تم استمبال الطالب و التالمٌذ عبر  4537مدرسة
بكادر تدرٌسً بلػ  42946معلمة و معلم .
الشن فٌه ٌعتبر لطاع التربٌة و التعلٌم من أكثر المطاعات تضررا من الحرب الدابرة فً سورٌا بشكل عام و شمال و
شرق سورٌا على األخص لما ناله هذا المطاع على ٌد اإلرهاب الداعشً و المرتزلة  ,لذلن ال ٌخفى على أحد حجم
االحتٌاجات إلعادة هذا المطاع الضخم إلى الحٌاة على الرؼم من الجهود المبذولة و األموال المنفمة لتأمٌن الكتاب
المدرسً و بناء و ترمٌم البناء المدرسً و ؼٌرها من ممومات العملٌة التعلٌمٌة  ,والمى الوضع االلتصادي و الوضع
معاشً بظالله على الوالع التربوي من خالل تسارع وتٌرة الهجرة و االستماالت التً تمدر بالمبات من كوادر التدرٌسٌة
و اإلدارٌة و الحاجة الماسة إلى البناء المدرسً و للة الكتاب المدرسً ( منهاج الٌونٌسٌؾ ) و للة آلٌات النمل و الحاجة
إلى اآلالؾ من المماعد و صٌانة شبكات المٌاه و بناء األسوار للمدارس و مازال ٌد اإلرهاب تطول المطاع التعلٌمً حٌث
تعرضت  162مدرسة على األلل لحاالت السرلة و التخرٌب خاصة فً دٌر الزور.

مشكلة معالجة مدارس الحكومة السورٌة و ما هً االلتراحات من أجل التعلٌم .
توجد المدارس التابعة لوزارة التربٌة السورٌة فً المربعٌن األمنٌٌن فً مدٌنتً الحسكة و لامشلو و ال شأن لهٌبة التربٌة
و التعلٌم بها كون حل هذا الموضوع مرتبط بالحل السٌاسً فً سورٌا  ,و لكن ضمن مناطك سٌطرة اإلدارة الذاتٌة
لشمال و شرق سورٌا ٌمنع تدرٌس منهاج وزارة التربٌة التابعة لحكومة دمشك  ,وعلى ضوء تم اؼالق جمٌع المدارس
الخاصة التً تعتمد هذه المناهج .

عدد المدارس المدمرة فً الحرب و خارج الخدمة ألسباب متعددة .
بلػ عدد المدارس المدمرة كلٌا  184مدرسة و عدد المدارس المدمرة جزبٌا  169مدرسة  ,و المدارس المشؽولة من
لبل جهات عسكرٌة  132مدرسة و المشؽولة من لبل جهات مدنٌة 54مدرسة  ,و المدارس المشؽولة كمراكز أٌواء
للنازحٌن  147مدرسة .
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وضع الطالب و التالمٌذ فً المخٌمات
بلػ عدد الطالب و التالمٌذ فً المخٌمات  22452تلمٌذ و طالب للمراحل الدراسٌة المختلفة ٌتوزعون فً خمس مخٌمات
( تل السمن  ,عفرٌن  /الشهباء  ,نوروز  ,رأس العٌن  ,واشوكانً )  ,تفتمد هذه المخٌمات للبنٌة التحتٌة المناسبة للسٌر
بالعملٌة التعلٌمٌة حٌث تتم فً خٌام خصصت لذلن أو ؼرؾ صفٌة صؽٌرة ال تفً بالؽرض  ,بسبب الكثافة تعددت
األفواج منها ثالثة أو أربعة أفواج  ,و تفتمد كل هذه المخٌمات للدعم من لبل المنظمات الدولٌة التً تُعنى بالتربٌة و
التعلٌم و تهتم بشؤون الطفولة .

عدد المدارس التً استخدمت كممرات عسكرٌة و تم ارجاعها .
بلػ عدد المدارس المشؽولة من لبل الموات العسكرٌة  132مدرسة و معظمها تمع على خط الجبهة مع لوات االحتالل
التركً والفصابل المسلحة التابعة لها  ,المشكلة تكمن فً استمرار التهدٌدات على مناطمنا و المصؾ المستمر مما ٌخلك
حالة من عدم االستمرار تم إخالء عدة مدارس من لبل الوات العسكرٌة لكن الظروؾ المٌدانٌة تجبر هذه الموات للعودة
لذلن خالل الفترات الماضٌة تم استعادة عدة مدارس و لكن كما ذكرنا خاضعة العتبارات الوالع المٌدانً  ,بالممابل فً
مناطك الداخل البعٌدة عن خطوط الجبهة تم ا ستعادة بما ال ٌمل عن عشرة مدارس فً مختلؾ المناطك و أٌضا ٌبمى خطر
اإلرهاب الداعشً و االعتبارات األمنٌة سٌدة المولؾ .

عدد المدارس التً تمت صٌانتها بعد الدمار
معظم مدارس شمال و شرق سورٌا طالتها ٌد الصٌانة  ,و تم خالل الفترات السابمة بناء عدة مدارس فً الرلة و إللٌم
الفرات و ترمٌم المدارس المدمرة جزبٌا فً معظم المناطك و خاصة دٌر الزور و الرلة سواء كانت على نفمة اإلدارة
الذاتٌة أو بدعم من المنظمات االنسانٌة العاملة فً لطاع التربٌة و التعلٌم لكن تبمى الحاجة إلى الترمٌم ضخمة على ضوء
الوالع حٌث عشرات المدارس المدمرة كلٌا و جزبٌا فدعم المؤسسات الدولٌة مهم جدا لمواجهة التحدٌات التً تواجه
المطاع التربوي فً شمال و شرق سورٌا .
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 تاسعا ً  :المانون و الطفل : تقزيز عه أوضاع الطفل في مىاطك اإلدارة الذاتية الديمقزاطية إٌ اسزًشاس انؾشة ف ٙسٕسٚب ٔرفبلى انُضاػبد انذاخهٛخ انًسهؾخ رشرم ٙإنٗ يسزٕٖ (ؽشٔة أْهٛخ) ٔثبنُزٛغخ ػسكشحانًغزًغ كبٌ نّ انزأصٛش األكجش ػهٗ ششٚؾخ األطفبل ثغًٛغ فئبرٓب إنٗ سٍ انجهٕؽ ..رجذأ يٍ ؽشيبَّ يٍ ؽك انؾٛبح ٔانزؼهٛى
ٔانظؾخ ٔانشػبٚخ إنٗ اسزٓذافّ كضؾٛخ ؽشة ثبسزخذاو األسهؾخ انزمهٛذٚخ إنٗ رٓغٛشْى ٔصعٓى ف ٙانًخًٛبد انسٛئخ
انظٛذ ف ٙنجُبٌ ٔأسدٌ ٔاسزغالنٓى ف ٙانؼًهٛبد انؼسكشٚخ أٔ اسزغالل ظشٔفٓى انظؼجخ يضم صٔاط انمبطشاد ٔانمبئًخ
رطٕل ؽٕل ٔضغ انطفم ٔيأسبرّ ػهٗ انظؼٛذ انسٕس٘ ككم ...
 نكٍ ٔضغ انطفم ف ٙانشًبل انششلٚ ٙأخز يُخٗ آخش رؾذ ؽكى اإلداسح انزارٛخ ٚخزهف كهٛب ػٍ انٕضغ انسٕس٘ ثشكم ػبؤػه ّٛرى اطذاس ػذح لٕاَٚ ٍٛخض سػبٚخ انطفم أٔ ٚؼبنظ ٔضغ انطفم ف ٙداخم االسشح يٍ خالل إضفبء َٕع يٍ انزًبٚض
اإلٚغبث ٙنٕضغ انًشأح ف ٙلٕاَ ٍٛاإلداسح انزارٛخ ٔيكبَزٓب ف ٙانًغزًغ ٔيٍ خالل رجُ ٙاإلداسح انزارٛخ ف ٙيٛضبق انؼمذ
االعزًبػ ٙلٕاَ ٍٛؽمٕق االَسبٌ يٍ ضًُٓب ؽمٕق انطفم (يٛضبق ؽمٕق االَسبٌ ٔ )1945انؼٓذ انذٔن ٙنؾمٕق انسٛبسٛخ
ٔانًذَٛخ)..
 لذ ٚكٌٕ رطجٛك ثؼذ انمٕاَ ٍٛرؾزبط إنٗ انًضٚذ يٍ االسزمشاس ٔآَبء انظشاع ٔانؾشة ف ٙسٕسٚب ٔف ٙعًٛغ انًُبطك انؾكىانزارٔ ..ٙنكٍ ٚجمٗ انزٕعّ انؼبو نذٖ سهطبد اإلداسح انزارٛخ ٔانزمٛذ ثبنمٛى انًغزًؼٛخ انذٔنٛخ ٔؽًبٚخ االسشح ٔانطفم أكضش
اْزًبيب ٔرطٕسا ثبنًمبسَخ يغ انًُبطك االخشٖ..
 ؽٛش ثزبسٚخ  2022/6/30طبدق «انًغهس انؼبو ف ٙاإلداسح انزارٛخ نشًبل ٔششق سٕسٚب» ػهٗ لبٌَٕ «ؽًبٚخ انطفم»خالل عهس ٍخ اػزٛبدٚخ ّ
ٔأٌ انمبٌَٕ دخم ؽٛض انزُفٛز يُز ربسٚخ طذٔسِ ػٍ انًغهسٚ .زأنف انمبٌَٕ انز٘ ٚؾًم انشلى /7/
نؼبو 2022و يٍ  /85/يبدح رششػ ؽًبٚخ انطفم ٔانًغبنس انًخزظخ ثشػبٚزّٔ ،ششٔط رشغٛم األطفبل يٍ ؽٛش انسٍ
رسٕل األطفبلٔ ،انؼذٚذ يٍ انغٕاَت انًزؼهمخ ثٓى؛ فٕٓ يُغض لبََْٕ ٙبو .رجُ ٙانمبٌَٕ كبفخ
ٔسبػبد انؼًم انٕٛيٛخٔ ،يُغ ّ
االرفبلٛبد ٔانًٕاصٛك األيًٛخ انخبطخ ثبنطفم ٔاالنزضاو ثٓب ّ
ٔأٌ اإلداسح انزارٛخ ركفم االنزضاو ثؾمٕق انطفم انٕاسدح فٓٛب،
ؽشح
ٔػهٗ «انؾفبظ ػهٗ ؽك انطفم ف ٙانؾٛبح ٔانجمبء ٔانًُبء ٔرٕفٛش كم انفشص انالصيخ نزسٓٛم رنك ٔانزًزغ ثؾٛبح ّ
ٔػشف انطفم أَّ «كم إَسبٌ نى ٚزى انضبيُخ ػششح يٍ ػًشِ»ٔ .عبء ف ٙيزٍ انمبٌَٕ(( :ركفم اإلداسح انزارٛخ أٔنٕٚخ
ٔآيُخ».
ّ
انؾفبظ ػهٗ ؽٛبح انطفم ٔرُشئزّ رُشئخ سبنًخ آيُخ ثؼٛذح ػٍ انُضاػبد انًسهؾخٔ ،ضًبٌ ػذو اَخشاطّ ٔرغُٛذِ فٙ
األػًبل انؾشثٛخ ٔانؼسكشٚخٔ ،ركفم اؽزشاو ؽمٕلّ ف ٙؽبالد انطٕاسا ٔانكٕاسس ٔانؾشٔة ٔانُضاػبد انًسهؾخٔ ،رزخز
كبفخ انزذاثٛش نًزبثؼخ ٔيؼبلجخ كم يٍ ٚشركت ف ٙؽك انطفم عشًٚخ يٍ عشائى انؾشة ٔاإلثبدح انغًبػٛخ أٔ يٍ انغشائى ضذ
اإلَسبَٛخ أٔ انزغُٛذ ػٍ طشٚك اإلعجبس أٔ انزشغٛت أٔ انزشْٛت ٔرؼذ ثًضبثخ االػزذاء انًجبشش ػهٗ انطفم)).
 ٔأٚضب كبٌ لذ ٔلّغ انغُشال يظهٕو ػجذ٘ لبئذ لٕاد سٕسٚب انذًٚمشاطٛخ ٔثًظبدلخ يٍ اإلداسح انزارٛخ ،ثزبسٚخ  29ؽضٚشاٌثًمش األيى انًزؾذح ف ٙعُٛف ،يغ ((فشعُٛٛب غبيجب)) انًًضم انخبص ٔٔكٛم األي ٍٛانؼبو نأليى انًزؾذح انًؼُٛخ
2019و،
ّ
ثبألطفبل ٔانُضاع انًسهؼ ،ػهٗ خطخ ػًم يٍ أعم إَٓبء ٔيُغ رغُٛذ األطفبل دٌٔ سٍ انضبيُخ ػششحٔ .إرا كبَذ إؽذٖ
األػزاس ْ ٙفمذاٌ ثؼضٓى نهشػبٚخ األسشٚخ ٔثبنزبن ٙسغجزٓى ف ٙاالنزؾبق ثبنذٔساد ،فئٌ انمبٌَٕ ٚؾٛم األيش إنٗ يؤسسبد
انشػبٚخ االعزًبػٛخ.
 كًب اطذس انًغهس انزششٚؼ ٙف ٙإلهٛى انغضٚشح يؤخشا لبٌَٕ االسشح ثغهسزّ ثزبسٚخ َ 2022/11/10بلش فٔ ّٛضغانؾضبَخ ٔانًؾضٌٕ ٔانشػبٚخ االسشٚخ ٔايزٛبصاد انشػبٚخ ْٔزا أٚضب ٚذل ػهٗ رٕعّ اإلداسح ف ٙيُؼ انًضٚذ يٍ االْزًبو
ثخظٕص انطفم ٔانشػبٚخ ٔانزؼهٛى ٔانؾظبَخ ٔاالسشح ٔيُغ رششد االسشح ٔرؼذاد انضٔاط ٔانزفشٚك ٔرأصٛشْب ػهٗ ؽمٕق
انطفم يضم يُؼ ؽك انزًهك انًُضل نهًؾضٌٕ..
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 عاشرا ً  :التوصٌات : -1تأمٌن الحماٌة لألطفال السورٌٌن كافة وفً مناطك شمال وشرق سورٌا خاصة المناطك المحتلة منها .
 -2إٌماؾ التهدٌدات المستمرة لشمال وشرق سورٌا باجتٌاح عسكري جدٌد والذي لم ٌتولؾ عملٌا منذ احتالل عفرٌن ,
ورأس العٌن وتل أبٌض والتهدٌد بنزوح جدٌد والتعرض لكارثة إنسانٌة جدٌدة .
 -3إنهاء احتالل المناطك المذكورة والسماح لألهالً بالعودة إلى مناطمهم بحماٌة دولٌة .
 -4الضؽط إلعادة كافة األطفال من عوابل داعش األجانب فً مناطك شمال وشرق سورٌا لدولهم لتتكفل برعاٌتهم
وتسوي أوضاعهم المانونٌة .
 -5تطوٌر مؤسسات و مرافك و خدمات رعاٌة األطفال خاصة داخل المخٌمات .
 -6توفٌر حماٌة و رعاٌة خاصتٌن لألطفال فً أماكن االحتجاز الخاصة باألطفال دون تمٌٌز .
 -7تفعٌل لانون حموق الطفل الصادر عن اإلدارة الذاتٌة فً شمال وشرق سورٌا ألن الطفل ٌجب أن ٌتمتع بحماٌة خاصة
و أن ٌمنح بالتشرٌع و ؼٌره من الوسابل الفرص و التسهٌالت الالزمة إلتاحة نموه الجسمً و العملً و الخلمً و
الروحً و االجتماعً نموا طبٌعٌا سلٌما فً جو من الحرٌة و الكرامة و تكون مصلحته العلٌا محل االعتبار فً سن
الموانٌن لهذه الؽاٌة .
 -8تشدٌد عموبات جمٌع أشكال االعتداء على الطفل .
 -9تفعٌل الرلابة على اي نشاط سلبً هادؾ إلى استؽالل الطفل ألؼراض تتنافى و مٌثاق العمد االجتماعً المحلً و مٌثاق
األمم المتحدة و العهدٌن الدولٌٌن للحموق و اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان و اتفالٌة حموق الطفل و الملحمٌن
االختٌارٌٌن المرتبطٌن بها و اتفالٌة العمل الدولٌة و كافة العهود و المواثٌك الدولٌة ذات الصلة .
-12

منع تجنٌد واستؽالل األطفال بكافة أشكاله ولكافة األطراؾ المتصارعة فً سورٌا .

-11

حظر استخدام الطابرات الحربٌة والطابرات المسٌرة فً سماء شمال وشرق سورٌا والتً تعرض حٌاة المدنٌٌن

خاصة األطفال من الخطر ومحاسبة مرتكبً تلن الجرابم بحك األطفال فً المحاكم الدولٌة .
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منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة
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