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استجابة لحاجات الوالع الحمولً فً مناطك شمال وشرق سورٌا وتحمبلً للمسإولٌة الوالعة على عاتمنا فً 

اإلنسان والمانون حماٌة حموق اإلنسان ونشر ثمافة حموق اإلنسان وتوثٌك االنتهاكات الحاصلة فً مجال حموق 

الدولً اإلنسانً ونتٌجة التوثٌمات التً لامت بها منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة مع بالً مكاتبها ولجانها 

الحمولٌة المنتشرة فً مناطك شمال وشرق سورٌا بما فٌها المناطك المحتلة من لبل الدولة التركٌة وفصابل 

ً منا  11/10/0200ولؽاٌة تارٌخ  1/1/0201تارٌخ  الجٌش الوطنً السوري لها لمدة عام كامل منذ وإٌمانا

بضرورة إٌصال االنتهاكات الحاصلة فً المناطك المذكورة إلى الجهات المعنٌة الحمولٌة والدولٌة وذلن بهدؾ 

ً كانت الجهة المنتهكة وتعزٌز الدور المتكامل للنشطاء الحمولٌٌن فً تطوٌر  فضح مرتكبً تلن االنتهاكات أٌا

لع الحمولً من خبلل العمل على تنظٌم االنتهاكات الحاصلة فً تمارٌر وجداول إحصابٌة وبمواضٌع مختلفة الوا

 تمس الوالع المدنً واألمنً فً مناطك شمال وشرق سورٌا .

 0200لذا لمنا فً هذا الكتاب بعرض كافة التمارٌر الحمولٌة واإلحصابٌات والتً أصدرتها المنظمة خبلل عام 

بمواضٌع مختلفة حول انتهاكات حموق اإلنسان والمانون الدولً اإلنسانً والحاصلة فً مناطك شمال  والمتعلمة

والمنظمة بحسب توارٌخ إصدارها ونشرها وذلن بهدؾ أن ٌكون مرجعاً  0200وشرق سورٌا خبلل عام 

 ودلٌبلً ولاعدة بٌانات فً المجال الحمولً بمناطك شمال وشرق سورٌا .

المعلومات الموثمة العدٌد من النشطاء الحمولٌٌن باإلضافة إلى منظمات ومإسسات مدنٌن  ولد أسهم فً جمع

وحمولٌة وإدارٌة كان لها دور فً دعم المعلومات المذكورة بالوثابك والدالبل , كذلن ساهم فً تؤكٌد تلن 

ل المصورة والموثمة لدعم المعلومات وتوثٌمها وسابل إعبلمٌة ونشطاء إعبلمٌٌن رسمٌٌن لدموا العدٌد من الدالب

 المعلومات المذكورة والتً تم على أساسها بناء التمارٌر المذكورة أدناه .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Human Rights Organization in Jazeera      يُظًت حمىق اإلَساٌ فٍ اندضَشة    

 June 2022 4                                                                      2022نؼاو   حضَشاٌ  4

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضحاٌا العدوان من األطفال األبرٌاءتمرٌر عن 

ٌرصد هذا التمرٌر كافة االنتهاكات بحك الطفل فً مناطك شمال وشرق سورٌا من لبل كافة األطراؾ 

 الحرب على األطفال والمستمرة منذ أكثر من عمد من الزمنة على األرض واآلثار السلبٌة لهذه المتصارع
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 الجهة المعدة للتمرٌر :  -

  :  الجزٌرة فً اإلنسان حموق منظمة -

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

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

 كاستجابة تؤسٌسها وجاء سورٌا وشرق شمال فً المدنً المجتمع لمإسسات المنظمة والموانٌن االجتماعً

 لحموق الفكرٌة المرجعٌة إلى استناداً  والدٌممراطٌة والمانونٌة السلمٌة السبل كافة عبر للولوؾ موضوعٌة

 أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك وكافة اإلنسان لحموق العالمً اإلعبلن فً المتمثلة اإلنسان

 . صدرت جهة أي وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء

 

 الهدف من التمرٌر : -

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

واآلثار  11/3/0200ولؽاٌة  1/1/0201أكثر من عمد من الزمن والتمرٌر ٌرصد االنتهاكات منذ تارٌخ 

 السلبٌة لهذه الحرب على األطفال فً مناطك شمال وشرق سورٌا .

 

 

 المرجعٌات و مصادر المعلومات :  -

 

من المنظمات الحمولٌة والنشطاء الحمولٌٌن والمإسسات اإلدارٌة ى عدد اعتمدت المنظمة فً إعداد التمرٌر عل -

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

 لبلنتهاكات بحك الطفل فً سورٌا والمانون الدولً اإلنسانً .
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 :الفهرس : ٌتؤلؾ التمرٌر من  -

 

 أولا 

 

 انًمذيت

 

5 

ا   ثاَُا
 

 المواعد المانونٌة لحماٌة األطفال أثناء النزاعات المسلحة
 

7 

ا   ثانثا
 

 األطفال كجزء من المدنٌٌن
 

7 

ا   سابؼا

 
األطفال المشاركون فً العملٌات العدائٌة سواء فً حالة 

 النزاعات المسلحة الدولٌة وغٌر الدولٌة
 

9 

ا   خايسا
 

 السورٌٌنأوضاع األطفال 
 

11 

ا   سادسا
 

 االنتهاكات المرتكبة أثناء سٌر األعمال العدائٌة
 

11 

ا   سابؼا

 االنتهاكات المرتكبة خارج سٌاق أعمال المتال
 

 فً المخٌمات - أ
 

 األطفال األٌتام - ب
 

 زواج الماصرات - ت
 

 األطفال المحرومون من حرٌتهم فً أماكن االحتجاز - ث
 

 تجنٌد األطفال  - ج
 

 واالنتحار والخطفالمتل والعنف الجنسً  - ح
 

 االنتهاكات بحك األطفال على الحدود السورٌة التركٌة  - خ

 

14 

14 

19 

81 

81 

83 

84 

85 

 

ا   86 التوصٌات ثايُا
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 أوالً : ممدمة : -

الحرب ال تمٌز بٌن صؽٌر وكبٌر فهً آلة دمار تطال المجتمع بؤكمله وؼالباً ما ٌكون األطفال هم ضحاٌا تلن 

األكبر من الضرر جسدٌاً ونفسٌاً وٌفمدون فرصتهم فً األمان والحٌاة السلٌمة وتإثر الحروب وٌنالون النصٌب 

 على سلوكهم وتعلٌمهم .

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

والعنؾ األسري والمجتمعً مما ٌجعل  فً معظم البلدان التً تعانً منها فضبلً عن زٌادة معدات البطالة

األطفال الضحاٌا األكبر لهذه التراكمات والضؽوطات وهً تبمى عالمة فً ذاكرتهم وتشكل جزءاً كبٌراً من 

وعٌهم وسلوكهم فمن عاٌش الحرب وكان هدفاً مباشراً لمعاناتها وآخرون لم ٌعاٌشوا الحرب ولكنهم كانوا من 

ة وكانت نتابجها مؤساوٌة طٌلة حٌاتهم حتى لو لم ٌصابوا بؤذى جسدي فإن آثارها المباشرة وؼٌر المباشر

إصابتهم النفسٌة هً األكبر أثراً فاألطفال المنفصلون عن عاببلتهم على سبٌل المثال هً األكثر عرضةً 

 للمخاطر كاإلهمال واالستؽبلل وسوء المعاملة والتبنً الؽٌر مشروع واالتجار خاصةً الرضع والصؽار .

 عاناة األطفال زمن النزاعات المسلحة لد تتلخص بعدة طرق أولها :م

 

 االستهداف المباشر عمداً : -1

ٌتعمد الكثٌر من الموات والجماعات المسلحة  إلى ارتكاب الفظابع ضد األطفال فً مناطك النزاعات 

األحٌان لسهولة باعتبارها طرٌمة فعالة جداً إلرهاب المجتمعات . وٌتم استهداؾ األطفال فً كثٌر من 

استؽبللهم والتبلعب بهم لٌجعلوا منهم جنوداً أو انتحارٌٌن , على سبٌل المثال. وتصبح المدارس عرضة 

سكرٌة أو ساحة للتجنٌد والتدرٌب باإلضافة إلى دم لؽاٌات عخكؤن تست’ لبلستهداؾ ألسباب تكتٌكٌة مثبلً 

 مع عاببلتهم فً المعتمبلت .احتمالٌة تعرضهم لبلعتمال بسبب المشاركة أو اصطحابهم 

 

 

 المعاناة نتٌجة األعمال العسكرٌة العشوائٌة : -0

متل األطفال أو ٌصابوا نتٌجة الستخدام األلؽام أو األسلحة المتفجرة التً تإدي إلى أضرار ن ٌُ مثال ذلن أ

 واسعة النطاق فً المناطك المؤهولة بالسكان .

 

 

ومن ذلن : ناهٌن عما ٌعانٌه األطفال على نطاق واسع من العوالب غٌر المباشرة للحروب و النزاعات :  -1

ٌة الصحٌة والماء والصرؾ الصحً النزوح وانهٌار األسواق والخدمات العامة األساسٌة , مثل : الرعا

مختلفان لؤلذى المستمر الذي  نعدام األمن . ورؼم أن األضرار ؼٌر المباشرة  واالنتهاكات المباشرة وجهانوا

 ٌعانً منه األطفال فً النزاعات الحدٌثة , إال أن تلن العوالب ؼٌر المباشرة تإثر على عدد أكبر.

 

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

من المجهول وعدم الشعور باألمان والتوتر المستمر واالنعزال فالطفل  سلوكٌة متعددة كالملك الشدٌد والخوؾ

ال ٌملن المدرات الذهنٌة الكافٌة التً تسمح له باستٌعاب الخبرات الصادمة باإلضافة إلى عدم لدرته فً كثٌر 

ل سلوكه من الحاالت على التعبٌر الكبلمً عن معاناته مما ٌدفعه إلى الهروب والمماومة والتً تظهر من خبل

العدابً العنٌؾ أو االنعزال عن 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 
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ولد العنؾ عدد ؼٌر مباشر من االضطرابات ٌتعرض هو لئلعالة وفمدان أحد أعضاء أو حواس الجسم كما ٌ

سواء عاش الطفل ذلن العنؾ بشكل مباشر أو حتى بشكل ؼٌر مباشر عن طرٌك الصور ومماطع الفٌدٌو أو 

 سمع عنه من أشخاص عاشوه وكانوا لرٌبٌن منه . 

 

لكرامة اإلنسانٌة , لذلن ٌحتاج األطفال حماٌة خاصة تجنبهم التعرض للمعاملة السٌبة أو الماسٌة أو المهٌنة ل

وبناء علٌه ٌ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 

ت لؤلطفال كفلها لهم المانون الدولً اإلنسانً استناداً تمٌزهم عن ؼٌرهم من المدنٌٌن فالحماٌة العامة التً منح

/ من البروتوكول 31التً تتعلك بحماٌة المدنٌٌن ولت الحرب كذلن المادة / 1727إلى اتفالٌة جنٌؾ الرابعة 

المتعلك بالنزاعات الدولٌة حٌث ٌتمتع السكان المدنٌون  1755اإلضافً األول الملحك باتفالٌات جنٌؾ لعام 

/ من البروتوكول اإلضافً الثانً لعام 11عامة ضد األخطار الناتجة عن العملٌات العسكرٌة والمادة /بحماٌة 

 المتعلك بالنزاعات المسلحة ؼٌر دولٌة والتً تنص على نفس المبدأ . 1755

 

 

االت اإلعبلن المتعلك بحماٌة النساء واألطفال أثناء ح 1752ولد أصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة عام 

 الطوارئ والنزاعات المسلحة , وٌتضمن هذا اإلعبلن األحكام التالٌة :

 

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

 النساء واألطفال الذٌن هم أضعؾ أفراد المجتمع .

ل كل ما فً وسعها لتجنب النساء واألطفال وٌبلت ٌجب على الدول المشتركة فً منازعات مسلحة أن تبذ -0

 الحرب .

ٌعتبر من األعمال اإلجرامٌة جمٌع األعمال التً تإلؾ أشكاالً من أشكال الممع والمعاملة الماسٌة  -1

ً بالرصاص واالعتمال بالجملة  البلإنسانٌة للناس واألطفال , بما فً ذلن الحبس والتعذٌب واإلعدام رمٌا

وتدمٌر المساكن والطرد لسراً , والتً ٌرتكبها المتحاربون أثناء العملٌات العسكرٌة أو والعماب الجماعً 

 فً األلالٌم المحتلة .

ال ٌجوز حرمان النساء واألطفال الذٌن ٌجدون أنفسهم فً حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة من  -2

بلة للتصرؾ فٌها وفماً ألحكام اإلعبلن المؤوى أو الؽذاء أو المعونة الطبٌة أو ؼٌر ذلن من الحموق ؼٌر الما

 العالمً لحموق اإلنسان .

 

( لٌعٌد التؤكٌد على جمٌع المرارات التً اتخذها  1410اتخذ مجلس األمن المرار ) رلم  0223كذلن فً عام 

لتساهم فً "رسم إطار شامل لمعالجة مسؤلة حماٌة األطفال المتضررٌن من الصراعات المسلحة" من خبلل 

ت الرصد واإلببلغ التً تعالج ستة انتهاكات جسٌمة ترتكب ضد األطفال فً حاالت النزاع المسلح , عملٌا

 وهً :

 

 لتل األطفال أو تشوٌههم . - أ

 تجنٌد األطفال أو استخدامهم جنوداً . - ب

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

 المدارس أو المستشفٌات .مهاجمة  - ج

 لطع سبٌل المساعدات اإلنسانٌة عن األطفال  - ح

 المواعد المانونٌة لحماٌة األطفال أثناء النزاعات المسلحة : ثانٌاً : -

 األطفال كجزء من المدنٌٌن . -1

 األطفال المشاركون فً األعمال العدابٌة . -0

 

 

 ثالثاً  : األطفال كجزء من المدنٌٌن : -

حاالت النزاعات المسلحة بحماٌة عامة كؤشخاص مدنٌٌن تكفلها لهم اتفالٌة جنٌؾ الرابعة  ٌتمتع األطفال فً

وبالتالً ٌتمتعون بضمانات تتعلك بالمعاملة اإلنسانٌة مثل احترام حٌاتهم وسبلمتهم البدنٌة  057)المادة 

 النتمام .وكرامتهم وحظر التعذٌب واإلكراه والمعالبة البدنٌة والعموبات الجماعٌة وأعمال ا

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

( التً تنص على أنه " ٌجب أن ٌكون األطفال موضع احترام خاص . وأن تكفل لهم 55المسلحة , المادة )

النزاع العناٌة والعون اللذٌن  الحماٌة ضد أٌة صورة من صور خدش الحٌاء . وٌجب أن تهٌا لهم أطراؾ

ٌحتاجون إلٌهما , سواء بسبب سنهم , أم ألي سبب آخر " , وٌنص البروتوكول اإلضافً الثانً فً حال 

 ( , حٌث ورد فٌها :1, الفمرة  2النزاعات المسلحة على هذه الحماٌة الخاصة فً )المادة 

 الدٌنٌة والخلمٌة .وجوب تلمً هإالء األطفال التعلٌم , بما فً ذلن التربٌة  -1

 اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتسهٌل جمع شملهم مع أسرهم المشتتة . -0

 حظر تجنٌد األطفال وعدم السماح لهم باالشتران فً العملٌات العدابٌة . -1

 

 مبادئ الحماٌة الخاصة لألطفال : -

 

 أهمٌة األسرة : -1

وٌحاول الحفاظ على وحدة العابلة أثناء النزاعات ٌعترؾ المانون الدولً اإلنسانً بؤهمٌة األسرة بالنسبة للطفل 

المسلحة, وٌحث على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات المبلبمة لتسهٌل جمع شمل العاببلت التً تشتت لفترة 

 مإلتة .
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 المناطك المؤمونة أثناء النزاع واإلجبلء وتلمً الرعاٌة الطبٌة : -0

ن تسمح بحماٌة الجرحى المرضى والمسنٌن واألطفال ٌجب على أطراؾ النزاع إنشاء مناطك استشفاء وأما

دون 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 

 بلتهم بسبب الحرب .تٌتموا أو افترلوا عن عاب

 

 اإلؼاثة : -1

 من حك األطفال تلمً المساعدة اإلنسانٌة من خبلل :

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

 من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة ( . 01المادة 

 وجوب إعطاء األولوٌة لؤلطفال لدى توزٌع شحنات اإلؼاثة . -0

ً وتوفٌر الرعاٌة الطبٌة وصرؾ أؼذٌة  -1 التزام أطراؾ النزاع بإعالة األطفال الذٌن ٌعتمل آبابهم مجانا

 إضافٌة لؤلطفال دون سن الخامسة عشرة تتناسب مع احتٌاجات أجسامهم .

 

 حموق األطفال فً التعلٌم والثمافة والتمالٌد : -2

ح . فلتعلٌم دور حاسم فً النهوض باحتٌاجات الحك فً الحصول على التعلٌم ال ٌسمط بسبب النزاع المسل

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

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

 

 الحموق الشخصٌة للطفل : -3

ال ٌجوز لدولة االحتبلل أن تؽٌر الحالة الشخصٌة للطفل كتؽٌٌر جنسٌته أو وضعه المدنً أو ضمه إلى 

 تنظٌمات تابعة لها.

 

 احتجاز أو اعتمال األطفال : -4

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

ؤلطفال المحرومٌن من حرٌتهم وبالتالً فهنان ضرورة للمعاملة الخاصة الواجبة لؤلطفال حماٌة خاصة ل

 110,  117/0,  72و  67,  36/0و  60,  54/3المعتملٌن أثناء النزاعات المسلحة ولد نصت كل من المواد 

لتً ٌجب ز وامن اتفالٌة جنٌؾ الرابعة على بعض األحكام واإلجراءات التً تتعلك بشروط وظروؾ االحتجا

 :توفرها للصؽار نذكر منها

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

 النظافة والرعاٌة الطبٌة . –الصرؾ الصحً  –المعٌشٌة المناسبة 

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

 احترام وتوفٌر االحتٌاجات الخاصة لؤلطفال المتعلمة بجنسهم أو سنهم أو عجزهم . - ت
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 -تزوٌد األطفال بالتعلٌم األساسً واألنشطة الترفٌهٌة بما فً ذلن ممارسة الرٌاضة , التدرٌب المهنً , - ث

وه البدنً والعملً وإعادة دمجه فً فهً تساعد على نم اللعب والتعلٌم من الحموق األساسٌة للطفل , 

 المجتمع .

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

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

فً المحتجز , وكذلن منع اإلجراءات التؤدٌبٌة مثل االمتناع عن استخدام  الموة أو العنؾ ضد األطفال  - ح

 ) الحبس 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 .

 

 األطفال وعموبة اإلعدام : -5

الدولً اإلنسانً إعدام األطفال بشكل مطلك " ال ٌجوز بؤي حال إصدار حكم بإعدام شخص ٌحظر المانون 

 محمً تمل سنه عن ثمانٌة عشر عاماً ولت التراؾ المخالفة " .

  

ً رابع - األطفال المشاركون فً العملٌات العدائٌة سواء فً حال النزاعات المسلحة الدولٌة وغٌر :ا

 الدولٌة :

 

ً العملٌات المتالٌة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ٌإدي إلى مواجهة هإالء األطفال أخطار إن مشاركة األطفال ف

فادحة وآالم بدنٌة ونفسٌة لذلن جاء فً البروتوكول االختٌاري بشؤن اشتران األطفال فً النزاعات المسلحة 

حة من خبلل األحكام ( الملحك باتفالٌة حموق الطفل فً مجمله حماٌة األطفال فً النزاعات المسل0223)عام 

 التالٌة :

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

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

 ( .0دة ٌحظر تجنٌد األطفال دون الثامنة عشر إجبارٌاً فً الموات المسلحة )الما -0

 ( .1ٌتعٌن على الدول األطراؾ أن ترفع سن التجنٌد الطوعً )المادة  -1
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ال ٌنبؽً للجماعات المسلحة المتماٌزة عن الجماعات المسلحة الوطنٌة التجنٌد اإلجباري أو الطوعً أو  -2

ً وعلى الدول األطراؾ اتخاذ التدابٌر لمعالبة من ٌخالؾ ذلن  16إشران أي فرد دون سن الـ  عاما

 ( 2مادة )ال

 أوضاع األطفال السورٌٌن :خامسأ :  -
 

األطفال السورٌون كانوا من دفع الفاتورة األكبر فً هذه  0211خبلل أكثر من عمد من الزمن منذ عام  -

الحرب التً أدت إلى مضاعفات اجتماعٌة أساسٌة ستإثر على النسٌج االجتماعً السوري لفترات طوٌلة 

والٌتم بعد فمدان عدد كبٌر منهم لذوٌهم واستهدافهم من لبل عدة أطراؾ بسبب جراء المتل والتهجٌر والنزوح 

األزمة السٌاسٌة المعمدة والمتداخلة منذ عدة سنوات , هنان العدٌد من االنتهاكات الوالعة ضد األطفال والتً 

مبات تمارس على مستوٌات تشكل جرابم ضد اإلنسانٌة وجرابم حرب كالتشرٌد المسري الذي جعل حٌاة 

اآلالؾ من األطفال فً خطر دابم حٌث تعرضوا على مدى سنوات أللسى الظروؾ اإلنسانٌة خاصةً مع 

استمرار تعثر العملٌة السٌاسٌة وفشل الجهود الدولٌة إلٌجاد حل سٌاسً شامل وذلن ألن الحلول العسكرٌة 

بل العدٌد من األطراؾ المباشرة لد أدت إلى التورط بانتهاكات جسٌمة بحك األطفال فً سورٌا من ل

ً إلى  المتنازعة مع تفاوت النسب من جماعة ألخرى والمإشرات الحالٌة الستمرار األزمة سٌإدي حتما

ارتفاع نسبة االنتهاكات فً الببلد وارتفاع احصابٌات الضحاٌا واألٌتام فاألطفال السورٌون وخاصةً من ولد 

ر الموت والدمار ومازالوا ٌعٌشون الخوؾ من لم ٌعرفوا سوى الحرب والنزاع وأخبا 0211بعد عام 

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

بالمركبات لتنفٌذ أعمال انتمامٌة فً العدٌد من أرجاء الببلد وخاصةً المحتلة منها فً الشمال السوري والتً 

 لمتطرؾ والجماعات المسلحة الرادٌكالٌة .باتت بٌبة خصبة للفكر ا

 

 

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

األطفال المشردٌن واألٌتام ناهٌن عن حالة الفمر المدلع وسوء األوضاع االلتصادٌة خاصةً بعد الحصار 

ة سنوات لد أدت إلى تشرد العدٌد من األطفال وانتشار ظاهرة عمالة األطفال المفروض على الببلد ومنذ عد

وفك شبكات منظمة تموم باستؽبللهم باإلضافة إلى حاالت رمً األهل ألطفالهم والتخلً عنهم أمام أبواب 

ة الجوامع أو األماكن المهجورة ولد تم تسجٌل عشرات الحاالت بعضها انتهت بالموت بسبب الظروؾ الماسٌ

التً رافمت عملٌة التخلً عنهم من سوء األحوال الجوٌة أو التعرض لخطر النهش من الحٌوانات الشاردة أو 

بسبب الجوع وانعدام الرعاٌة لساعات طوٌلة أي أنه حتى فً األجزاء التً لم تعد خاصةً للمتال النشط ٌستمر 
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الجرٌمة وصعوبة ضبط األوضاع األمنٌة  العنؾ ضد المدنٌٌن فً كافة أنحاء الببلد خاصةً مع ارتفاع نسبة

 خاصةً بٌن النازحٌن داخلٌاً . 

 

 سادسـاً : االنتهاكات المرتكبة أثناء سٌر أعمال المتال : -

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

المناطك المحتلة من لبل الجٌش التركً وفصابل المعارضة  خاصةً فً الشمال السوري وعلى وجه الخصوص

السورٌة المسلحة المعروفة تحت مسمى الجٌش الوطنً السوري وهنا نورد إحصابٌة بحجم االنتهاكات المرتكبة 

فً مناطك شمال شرق سورٌا بسبب المصؾ والتفجٌرات واأللؽام المزروعة بالمنطمة من مخلفات الحرب 

تتولؾ رؼم إعبلن ولؾ إطبلق النار ألكثر من مرة لكن دون التزام بها من لبل الجٌش  المستمرة والتً لم

التركً وفصابله المسلحة الحتبلل المزٌد من األراضً السورٌة وتوسٌع مناطك النفوذ التً تمع تحت سٌطرتهم 

ات وؼصن الزٌتون والتً استولوا علٌها فً سلسلة من العملٌات العسكرٌة والتً عرفت باسم عملٌة درع الفر

 بحك األطفال : 0201ونبع السبلم وفٌما ٌلً نورد إحصابٌة باالنتهاكات المرتكبة خبلل عام 

 

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

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

تعرض المدنٌون الممٌمون فً مناطك شمال شرق سورٌا خاصةً فً  0201كانون األول  11ولؽاٌة  0201

مناطك رأس العٌن ورٌفها , تل أبٌض ورٌفها ورٌؾ حلب الشمالً , عفرٌن , الشهباء , تل رفعت , الحسكة , 

اكات بسبب المصؾ المستمر مما تسبب بممتل العشرات من عٌن عٌسى , منبج وكوبانً لموجة من االنته

 السكان وإلحاق أضرار بالممتلكات والبنى التحتٌة .

 

حٌث لامت الموات التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري بمصؾ  11/10/0201هنا نذكر حالة بتارٌخ  -

اثنان آخران باإلضافة إلى  ناحٌة زركان شمال الحسكة بشكل عشوابً مما أدى إلى فمدان طفل لحٌاته وجرح

 / آخرٌن فً الحادث ذاته .1فمدان امرأتٌن لحٌاتهما وجرح /

 

 إحصائٌة ضحاٌا المصف : -

 

 خشذ لتم انًكاٌ

 13 0 اندضَشة

 0 11 ػٍُ ػُسً

 5 1 يُبح
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ولؽاٌة  1/1/0201الحاصلة بسبب مركبات مفخخة ولنابل فً الفترة ما بٌن  إحصائٌة التفجٌرات -

11/10/0201  : 

 

 خشذ لتم انًكاٌ

 0 1 اندضَشة

 - 0 إلهُى انفشاث

 - 1 دَش انضوس

 0 0 سأط انؼٍُ

 

 

تسببت األلؽام المزروعة فً المنطمة من مخلفات الحرب والتً راح ضحٌتها العشرات من  إحصائٌة األلغام : -

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

 

 خشذ لتم انًكاٌ

 6 0 اندضَشة

 - 0 إلهُى انفشاث

 1 12 انشلت

 0 2 دَش انضوس

 3 2 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  00/5/0201بتارٌخ  -

 / أشخاص بٌنهم طفبلن .1الزور أدى إلى ممتل امرأتٌن وإصابة /

 

 طفل حٌاته نتٌجة اشتباكات بٌن لوى األمن الداخلً والدفاع الوطنً فً لامشلو .فمد  00/2/0201بتارٌخ  -

 

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

 

من لبل فصابل  اختطاؾ امرأة وطفلها الرضٌع من بلدة حمام التركمان برٌؾ كري سبً 10/6/0201بتارٌخ  -

 . نً السوري وتعرضهم لسوء المعاملةالجٌش الوط

 

فً لرٌة الحوٌجة بتل أبٌض مع  امرأة من لبل فصابل الجٌش الوطنً السورياختطاؾ  1/10/0201بتارٌخ و -

 .واحتجازهم فً ظروؾ تولٌؾ سٌبة وتعرضهم لئلهانة وسوء المعاملة طفلها الرضٌع بعد مداهمة منزلهم 
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عام بعد سرلة عدد من ماشٌته وإطبلق سراحه بعد  14ن العمر اختطاؾ راعً ٌبلػ م 14/3/0201بتارٌخ و -

 تعرضه للتعذٌب من لبل الفصابل المسلحة التابعة للجٌش الوطنً السوري .

 

نذكر االنتهاكات الحاصلة نتٌجة  31/5/8188لغاٌة  1/1/8188فً الفترة الممتدة بٌن  8188أما خالل عام  -

 ٌتها العدٌد من األطفال .المصف والتفجٌرات واأللغام والتً راح ضح

 

 إحصائٌات المصف : -

لام الجٌش التركً وفصابل الجٌش الوطنً السوري باستهداؾ لرٌة األسدٌة بالمذابؾ  4/2/0200بتارٌخ  -

/ أطفال وثبلثة منهم 2المدفعٌة والصاروخٌة مما تسبب بؤضرار مادٌة وبشرٌة حٌث أصٌب خمسة أشخاص /

 من عابلة واحدة .

 

 سنة بشظاٌا فً جسدها . 11تسبب المصؾ المدفعً التركً بإصابة طفلة بعمر  16/2/0200بتارٌخ  -

تم استهداؾ مدٌنة كوبانً ورٌفها بعدة لذابؾ للمدفعٌة والطابرات المسٌرة مما أدى إلى  6/1/0200بتارٌخ  -

 . / سنوات بترت ساله2/ أشهر و /4/ شخص بٌنهم طفبلن بعمر /11فمدان مدنً لحٌاته وإصابة /

 

/ 3تم استهداؾ بلدة عٌن عٌسى ورٌفها الشرلً بمذابؾ مدفعٌة أدت إلى إصابة / 04/1/0200+00بتارٌخ  -

 أطفال بجروح.

 

استهدؾ المصؾ المدفعً التركً لرٌة لرطاج جنوب بلدة عٌن عٌسى مما أدى إلى إصابة  16/3/0200بتارٌخ  -

 أم و أربعة من أطفالها بإصابات بلٌؽة أحدهم فُمد ساله .

 

/ أطفال لحٌاتهم فً مدٌنة 3تسبب المصؾ المدفعً نتٌجة لذابؾ صاروخٌة إلى فمدان / 02/1/0200بتارٌخ -

 عفرٌن .

 

 / أطفال جراء سموط لذابؾ لسبلح دوشكا على باحة مدرسة فً مدٌنة عفرٌن .7أصٌب / 06/1/0200بتارٌخ  -

 

 

 إحصائٌات األلغام والمنابل : -

 

بانفجار لؽم أرضً من مخلفات الحرب بمحٌط لرٌة تل زعٌتر بمنطمة  / أطفال1إصابة / 4/0/0200بتارٌخ  -

 جبل عبد العزٌز ؼربً مدٌنة الحسكة أثناء رعً األؼنام .

 

 لتل طفل وأصٌب اثنان آخران نتٌجة انفجار لؽم بمرٌة طب هرابش بدٌر الزور . 14/1/0200بتارٌخ  -

ار لؽم من مخلفات الحرب فً الرٌؾ الؽربً أصٌب طفل بجروح بلٌؽة بٌده نتٌجة انفج 13/1/0200بتارٌخ  -

 لتل أبٌض .

 

 فمد طفل لحٌاته و إصابة آخران نتٌجة انفجار لنبلة ٌدوٌة بحً لدروبن بمدٌنة لامشلو  1/2/0200بتارٌخ  -
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 استهداؾ طابرة مسٌرة تركٌة لسٌارة برٌؾ عامودا أدت إلى ممتل طفل وإصابة آهخر . 7/0/0200بتارٌخ  -

 

تم استهداؾ لرٌة لروغ برٌؾ مدٌنة كوبانً الؽربً بطابرة مسٌرة أدى إلى ممتل مدنً  6/1/0200بتارٌخ  -

 / آخرٌن بٌنهم طفبلن .11وإصابة /

 

تم إصابة طفل نتٌجة تعرضه للدهس بسٌارة تابعة لفصابل الشرطة العسكرٌة للجٌش  2/2/0200بتارٌخ  -

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

 

تم إصابة طفلٌن نتٌجة انفجار لنبلة من مخلفات داعش فً لرٌة بابنس التابعة لمماطعة  05/1/0200بتارٌخ  -

 الشهباء .

 

تم إصابة طفل نتٌجة انفجار لؽم أرضً من مخلفات الحرب فً لرٌة لول سورج التابعة  2/1/0200بتارٌخ  -

 لمماطعة الشهباء .

 

 

 االنتهاكات المرتكبة خارج سٌاق أعمال المتال :سابعاً :  -

 

 فً المخٌمات : - أ

 

 أوضاع األطفال داخل المخٌمات : -

 

إن األوضاع فً المخٌمات فً جمٌع مناطك الشمال السوري خاصةً فً مناطك الشمال السوري ناهٌن عن  -

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

 الخدمات الطبٌة واإلؼاثٌة واإلنسانٌة إلى أدنى مستوى .

 

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

المدنٌٌن من مناطمهم نتٌجة المعارن الدابرة فٌها والعملٌات العسكرٌة التً شنتها الدول التركٌة بمشاركة 

ابل المعارضة السورٌة المسلحة فً عملٌات درع الفرات وؼصن الزٌتون ونبع السبلم وحتى النازحٌن فص

من مناطك الرلة ودٌر الزور وأطفال اإلٌزٌدٌٌن والمهاجرٌن من عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش 

ل المخٌمات المذكورة الماطنٌن فً مخٌمات الهول وروج والنازحٌن من الداخل السوري وٌعانً األطفال داخ

من أوضاع إنسانٌة صعبة وضؽوطات نفسٌة كبٌرة ناهٌن عن صدمات الحرب التً تلموها أثناء فترة نزوحهم 

 المستمرة والتً لم تتولؾ حتى اللحظة .
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وفٌما ٌلً إحصابٌة بؤسماء المخٌمات المتواجدة فً مناطك شمال شرق سورٌا وأعداد األطفال داخل تلن  -

 .المخٌمات 

 

 اسى انًخُى
 88ػذد األطفال ألم يٍ 

 سُت

 11002 يخُى انهىل

 5222 يخُى واش وكاٍَ

 0452 يخُى سوج

 4621 يخُى سشٌ كاٍَ / طالئغ

 7243 يخُى انؼشَشت

 1222 يخُى َىسوص

 

 

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

/ طفل بحسب إحصابٌة ذكرتها إدارة المخٌم وهم من النازحٌن من مناطك 3000بالمرب من مدٌنة دٌرٌن /

رأس العٌن ورٌفها وتل تمر ورٌفها , ٌعانً األطفال داخل المخٌم من نمص فً اإلمدادات اإلؼاثٌة واإلنسانٌة 

طفال وال تتناسب مناهجهم مع كافة وٌوجد داخل المخٌم مدرسة واحدة لكنها صؽٌرة ال تستوعب كافة أعداد األ

 الفبات العمرٌة وال توجد مساحات صدٌمة للطفل للمٌام بنشاطات ترفٌهٌة .

 

 

 مخٌم واش وكانً : -

 

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

بب سوء األوضاع الجوٌة ونمص موارد الرعاٌة الطبٌة فمد طفلٌن رضٌعٌن حٌاتهما بس 2022خبلل عام 

 المتخصصة .

 

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

 

ٌوجد مدرستٌن داخل المخٌم تم إنشاإهما بالتنسٌك مع منظمات ترعى الطفولة والتعلٌم ٌتم على ثبلث مراحل  -

ثانوٌة ( والمناهج تعطى باللؽة العربٌة والكردٌة , هذه المراكز التعلٌمٌة ال تستوعب  –إعدادٌة  –) ابتدابٌة 

 كافة األطفال داخل المخٌم مما ٌحرم العدٌد منهم من فرص التعلم .

 

 مخٌم روج : -

 

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

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

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

 ٌتلمونه من أفكار متطرفة من أمهاتهم  .
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تؤهٌل داخل المخٌم وثمة معاناة من عدم مناسبة المنهاج المخصص لكافة الفبات ٌوجد مركز واحد إلعادة ال -

 العمرٌة لؤلطفال الذٌن ٌترددون للمركز .

 

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

بؤفكار جهادٌة وانتحارٌة باإلضافة إلى تدرٌبهم على المتال من  المتطرفة وبدالً من ذلن ٌمومون بتؽذٌة األطفال

 لبل األمهات .

 

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

مات األطفال وال ٌمدم أي عبلج لهم بسبب النمص فً الرعاٌة الطبٌة والدعم النفسً مما تمدمه بعض المنظ

 المختصة برعاٌة الطفل ال ٌذكر ممارنة بالمشاكل الصحٌة الموجودة بٌن األطفال فً المخٌم .

 

 ً :ىكان يمخٌم سر -

 

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

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

 السورٌة .

 

ٌ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 

 ٌة هجوم ونزوح جدٌد على المنطمة .من احتمال

 

 

 مخٌم العرٌشة : -

 

 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 / -

 

 مخٌم الهول : -

 

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

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

 

/ طفل بٌنهم عدد كبٌر من األطفال األجانب من جنسٌات أجنبٌة 31220ٌبلػ عدد األطفال داخل المخٌم / -

فة ورؼم خروج عدد كبٌر من العوابل من داخل المخٌم بطرق مختلفة منها كفاالت عشابر من المنطمة أو مختل

عن طرٌك التنسٌك نع سفارات دول أجنبٌة متعددة لتسلٌم رعاٌاهم من النساء واألطفال من عوابل التنظٌم 

د بلػ عدد األطفال الذٌن تم تسلٌمهم منذ وذبن بعد التنسٌك مع هٌبة العبللات الخارجٌة التابعة لئلدارة الذاتٌة ول
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/ طفل 81تم تسلٌم / 2022جنسٌة مختلفة , وخبلل عام  34/ طفل من 822/ 2022ولؽاٌة عام  2017عام 

 جنسٌات مختلفة . 10من 

 

هإالء األطفال ٌعانون من ضؽوطات نفسٌة كبٌرة نتٌجة الفكر المتطرؾ الذي تؽرسه فٌهم أمهاتهم وألاربهم  -

التنظٌم وهً أفكار إرهابٌة متطرفة لابمة على الجهاد والعنؾ والسلون المتطرؾ المعتمد على من عوابل 

 المتل واألفكار االنتحارٌة .

 

 

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

تً ٌستخدمن العنؾ والترهٌب لمنع حصول أي تؽٌٌر األطفال وذلن بسبب تواجدهم بالمرب من أمهاتهم اللوا

فً أفكار وسلون أطفالهم 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 .

 

 

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

طفبلً ؼٌر مصحوبٌن بذوٌهم وهم من رعاٌا بلدان ثالثة وأوضاعهم صعبة للؽاٌة وترفض دولهم إعادتهم , أما 

التؤهٌل عاماً فٌتم ترحٌلهم من المخٌم إلى مراكز إلعادة  12بالنسبة لؤلطفال الذكور الذٌن تزٌد أعمارهم عن 

 والمتواجدة فً منطمة الجزٌرة تم ذكرها سابماً فً التمرٌر . 

 

 

 مخٌم أبو خشب :  -

 

 . طفل /1560عدد األطفال حتى عمر خمسة سنوات / -

 

 . /طفل1740أعوام / 12إلى  4عدد األطفال من  -

 / طفل0253سنة / 16إلى  12عدد األطفال من  -

 

ً و 15ٌحتوي ٌوجد مركز تعلٌمً ) ألوان( الوضع التعلٌمً:  - ً ومٌسر والتعلٌم صباحً  32صفا مدرسا

 .ومسابً

 

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

 توعٌة لآلباء واألمهات.

 

أة بسبب فمد عدد من النازحٌن حٌاتهم بٌنهم طفبلن وامر 13/3/0200وبسبب سوء األحوال الجوٌة بتارٌخ  -

 . العاصفة الؽبارٌة التً ضربت المخٌم فً التارٌخ المذكور

 

 

 مخٌم حواٌج دٌاب/عشوائً/: -

 . الوضع التعلٌمً: ٌموم األهالً بإرسال أبنابهم إلى مدارس فً المرى المرٌبة -
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 مخٌم محٌمدة/عشوائً/: -

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

 

 طالب بشكل مباشر من خبلل أحد مشارٌعها ولدمت دعم نفسً فً مشروع آخر 022لامت منظمة دان بتعلٌم  -

. 

 

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

 

 

 . / نازح أكثر من نصفهم أطفال ونساء0222عدد سكان المخٌم ٌتجاوز/ مخٌم الجزٌرة: -

 

 . الوضع التعلٌمً: ٌموم الماطنون بإرسال أبنابهم إلى المدارس المرٌبة -

 

 

 :مخٌم رٌف دٌر الزور الشمالً: مخٌم األحمر أو ماشخ -

 

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

 

 

 مخٌمات رٌف دٌر الزور الشرلً: مخٌم الصبحة: -

 .ٌموم النازحٌن بإرسال أبنابهم إلى المدارس المرٌبةالوضع التعلٌمً:  -

 

 

 . بإرسال أبنابهم إلى المدارس المحٌطة بالمنطمة ٌموم النازحٌن مخٌم جمة: -

 

 . / طفل3123عدد األطفال / :مخٌمات الطبمة والرلة: مخٌم محمودلً -

 

 

 . / طفل0420عدد األطفال / :مخٌم تل أبٌض -

 

 

 . / طفل وال ٌوجد تعلٌم فً المخٌم1222عدد األطفال ٌمارب / : الطوٌحٌنٌةمخٌم  -

 

 

/ عابلة معظمهم أطفال ونساء ووضع المخٌم جٌد ُمتابع من 424ٌحوي المخٌم / مخٌم منبج الشرلً الجدٌد: -

 . لبل اإلدارة الذاتٌة 

 

 

 ُمتابع من لبل اإلدارة الذاتٌة/ عابلة ووضع المخٌم جٌد 162ٌحوي المخٌم/  مخٌم منبج الشرلً المدٌم: -
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/ عابلة  معظمهم أطفال ونساء, وضع المخٌم جٌد وُمتابع من لبل 1122ٌحوي المخٌم / مخٌمات عشوائٌة: -

 . الشإون االجتماعٌة فً اإلدارة الذاتٌة وإدارة المخٌمات

 

 . / عابلة معظم أطفال ونساء1014ٌحوي المخٌم / مخٌمات تل رفعت: مخٌم برخدان: -

 

 

 . / عابلة معظم أطفال ونساء1116ٌحوي المخٌم / مخٌم سردم: -

 

 

 . / عابلة معظم أطفال ونساء027ٌحوي المخٌم / مخٌم أفرٌن: -

 

 

 . / عابلة معظم أطفال ونساء022ٌحوي المخٌم / مخٌم شهباء: -

 

 / عابلة معظم أطفال ونساء135ٌحوي المخٌم / (:vegerمخٌم العودة)  -

تعانً المخٌمات المذكور فً مناطك الشهباء وتل رفعت من أزمة حصار خانمة تسببت بانتشار أمراض بٌن  -

األطفال لملة توفر األدوٌة واللماحات ناهٌن عن فمدان األمن الؽذابً وعدم توفر مٌاه آمنة للشرب , والمنطمة 

السورٌة المسلحة فالمذابؾ تؤتً على  مهددة باستمرار باالجتٌاح من لبل الجٌش التركً والفصابل المعارضة

هذه المناطك بشكل مستمر ولد فمد العدٌد من المدنٌٌن لحٌاتهم بسببها بٌنهم أطفال األمر الذي ولد ضؽوطات 

 نفسٌة كبٌرة لدى األطفال ومشاكل نفسٌة بسبب حالة التهدٌد المستمرة وعدم االستمرار . 

 

 األٌتام :األطفال  -ب

 

عاماً فً سورٌا خلفت عشرات اآلالؾ من األطفال األٌتام الذٌن فمدوا  11منذ أكثر من الحرب المستمرة  -

ذوٌهم بسبب الحرب التً كانوا ولوداً لها أو شاركوا فٌها كمماتلٌن مخلفٌن وراهم أبناء عانوا ومازالوا ٌعانون 

 بسبب سٌاسات الحصار والتجوٌع والنزوح والتهجٌر المستمر .

 

األطفال ٌمطنون فً المخٌمات أو ٌعٌشون مع ذوٌهم فً ظروؾ صعبة خاصةً وسط  عدد كبٌر من هإالء -

/ طفل 0264األزمة االلتصادٌة الحالٌة الموافمة للحرب المستمرة فً مناطك شمال شرق سورٌا تم توثٌك /

إلى فمدوا ذوٌهم فً المعارن الدابرة فً المنطمة أثناء مشاركتهم فً الدفاع عن أرضهم وأسرهم باإلضافة 

 اآلالؾ من األطفال الذٌن فمد ذوٌهم حٌاتهم أثناء نزوحهم من مناطمهم وهجروا لسراً منها .

 

/ أحدهما ٌمع فً مدٌنة الحسكة ٌعرؾ 0فً مناطك شمال شرق سورٌا ٌتوفر دور إلٌواء األطفال األٌتام عدد / -

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

 

 وفٌما ٌلً لمحة عن هذه الدور : -
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 مركز حماٌة الطفل : -

 

سنة  14هو مركز تابع لهٌبة المرأة فً اإلدارة الذاتٌة , ٌضم المركز أطفال تتراوح أعمارهم بٌن ٌوم و  -

واألطفال هم سورٌون ظلوا ببل مؤوى نتٌجة فمدان أحد األبوٌن أو كلٌهما أو نتٌجة خبلفات بٌن الزوجٌن وبماء 

 ال دون مؤوى .األطف

 

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 .

 

هم إلى أمهاتهن وٌتم التنسٌك إلعادة عدد آخر , / طفل من أم إٌزٌدٌة لد تم إعادة عدد من24ولد ضم الدار / -

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

 شروط الدار للمبول .

 

 دار األٌتام كسكه سور آالن : -

 

كوبانً الوالعة فً حً الشهٌد خبات كار تم  إن دار األٌتام ) كسكه سور آالن ( التابعة لولؾ المرأة الحرة فً -

 . 0217تؤسٌسها فً عام 

 

الدار ٌحصن األطفال الٌتامى سواًء كان من األبوٌن أو من أحدهما وفً اآلونة األخٌرة تم احتضان األطفال  -

 وحالتهم المادٌة ضعٌفة جداً . –حتى لو كان لدٌهم أبوٌٌن  –الذٌن ال ملجؤ لهم ومشردون فً الشوارع 

 

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

 الحٌاة الٌومٌة للدار : -

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

 . الخ .ٌممن بالرعاٌة بالتنظٌؾ والطبخ واللعب ...

 

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 سابماً .

 

 أما بالنسبة للتبنً : -

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

 

ٌ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  16ٌوم و / طفل تتراوح أعمارهم بٌن 01عدد األطفال المتواجدون داخل الدار / -

 النسب .
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 زواج الماصرات : -ت 

 

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

المعارن والحرب الدابرة فً المنطمة منذ أكثر من عمد من الزمن رؼم المحاوالت الحثٌثة إلٌماؾ هذه الظاهرة 

بجها السلبٌة على األطفال والمجتمع , لكننا ال نزال نعانً منها بسبب المعتمدات والعادات والتمالٌد السابدة ونتا

فً المنطمة وسوء األوضاع المعٌشٌة ناهٌن عن ازدٌاد حاالت فمدان األهل واللجوء إلى الزواج كحل بدٌل 

 نهم .للتخلص من عبء تربٌة األطفال ومتابعة دراستهم خاصةً اإلناث م

 

 

فً مناطك شمال شرق سورٌا وعبر دور المرأة التً انشؤت لمتابعة مشاكل المرأة والسعً لحلها تم تسجٌل  -

فً مناطك شمال شرق سورٌا والتً أمكن توثٌمها فً الجزٌرة  0201/ حالة زواج لاصر خبلل عام 64/

السلبٌة على األطفال والمجتمع وهذه ظاهرة لها آثارها  0200/ حالة خبلل عام 01باإلضافة إلى تسجٌل /

ونتج عنها العدٌد من حاالت الطبلق والتفكن األسري وضٌاع األطفال بٌن األهل والنمص فً اإلعانة والتربٌة 

فً مناطك الجزٌرة  0201/ دعوة حضانة ونفمة ورإٌة أطفال بعد الطبلق خبلل عام 000حٌث تم تسجٌل /

 والفرات والرلة والطبمة .

 

 المحرومٌن من حرٌتهم فً أماكن االحتجاز :األطفال   -ث

 

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

 المتكرر , إن مراكز االحتجاز لٌست أماكن مناسبة لؤلطفال لذلن ٌجب أنوتدنً المستوى المعٌشً والنزوح 

ٌل فاالعتمال ٌحرم دمج األطفال فً المجتمع وأن ٌنتهً االحتجاز بمجرد إٌجاد بدٌكون هدؾ التولٌؾ هو إعادة 

باالعتمال لٌس الحل األمثل ألنهم لد ٌتعرضون لعٌش السلٌم ومعالجة المشاكل والمظالم ا األطفال من فرص

ز أن تراعً لنزاع وهم بحاجة إلى رعاٌة خاصة وعلى سلطات االحتجاللمزٌد من العنؾ الذي تؤثروا به بسبب ا

 تلن االحتٌاجات الخاصة لؤلطفال المحرومٌن من حرٌتهم وحمولهم .

 

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

ن لمكتب العدل واإلصبلح المرتبط باإلدارة الذاتٌة فً الجزٌرة ٌحتوي هذا المركز على أطفال أحداث مم

ارتكبوا مخالفات وجنح وجناٌات باإلضافة إلى أطفال من عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش ممن ارتكبوا 

و  122جناٌات خبلل تواجدهم مع عناصر التنظٌم فً الرلة ودٌر الزور ومخٌم الهول وٌتراوح عددهم بٌن 

 ومؽادرتهم له .طفل والعدد لابل للزٌادة والنمصان بحسب ورود أطفال جدد للمركز  102

 

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 

هاجع خاصة باألطفال وذلن لفصلهم عن ودٌر الزور ال ٌوجد مركز خاص باألحداث وإنما ٌتم تخصٌص م

ً كما حدث فً مركز االحتجاز الخاص  الكبار لحماٌتهم من خطر مخالطة الكبار خاصةً المتطرفٌن فكرٌا

 بالمماتلٌن من عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش فً منطمة الصناعة بحً ؼوٌران بالحسكة .

 

 مراهك . 700لرابة  هذا كان ٌتواجد فً -
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كان ٌتواجد المراهمٌن ضمن السجن  20/1/2022من لبل عناصر التنظٌم على السجن بتارٌخ اثناء الهجوم  -

لذلن تم تؤخٌر الحملة من أجل حماٌة المراهمٌن من أي ضرر , رؼم ان المراهمٌن شاركوا بفاعلٌة بؤعمال 

 المتالٌة .

 

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

 . مج إعادة التؤهٌل لهم بشكل منظمتمدٌم الرعاٌة الصحٌة وبرنا

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

 

عن أمهاتهم إال فً حاالت  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 تستوجب 

سنة ٌبمون مع عدد من المولوفات داخل مهجع  12مع أمهاتهم فً أماكن االحتجاز من عمر شهور حتى عمر 

وفر فرص تعلٌم جٌدة بحسب المشاهدات وأماكن خاصةً بالترفٌه واحد فً المراكز المدٌنة كان ثمة افتمار لت

ومساحة صدٌمة للطفل داخل تلن المراكز كذلن الحال بالنسبة للمولوفات من عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة 

داعش أطفال المولوفات ٌبمٌن معهن داخل مراكز االحتجاز تلن المراكز تعانً من االكتظاظ ونمص المساحة 

راكز تم إنشاء مراكز إعادة تؤهٌل لؤلطفال تم إنشاإها من أجل إعادة تؤهٌل أطفال المولوفات نذكر فً عدة م

منها مركز هبلت فً الحسكة ومركز أوركٌش برٌؾ لامشلو باإلضافة إلى مراكز أخرى تتواجد داخل مراكز 

رض إعادة التؤهٌل هنا االحتجاز حٌث تحتوي تلن المراكز على لاعات خاصة بالتدرٌب ومساحات ترفٌهٌة بؽ

وهو مركز إلعادة  25/10/2020نذكر مركز هبلت فً الحسكة وهو مركز تم اإلعبلن عن افتتاحه بتارٌخ 

/ امرأة متشددة 100فً السجن الذي ٌضم حوالً / تؤهٌل أطفال تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة المتواجدٌن مع أمهاتهم

/ 12-2ٌن مساحة لهإالء األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن /فكرٌاً حٌث تم إنشاإه بمساعدة التحالؾ بهدؾ تؤم

جنسٌة أوروبٌة مختلفة والعدد ؼٌر ثابت لابل للزٌادة  14طفل وهم من  / 70-50/سنة وأعدادهم تتراوح بٌن 

أو النمصان حسب مدة اإلجراء التؤدٌبً وذلن بسبب ارتكابهن لجنح أو جناٌات أو محاولة الفرا من المخٌم وبعد 

تهاء مدة العموبة التؤدٌبٌة ٌتم تحوٌلهم إما إلى مخٌم الهول أو مخٌم روج أو ٌتم ترحٌلهم إلى أوطانهم بعد ان

ة العبللات الخارجٌة فً الجزٌرة , ٌبدأ الدوام فً المركز من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة بالتنسٌك مع هٌ

 نشاطات مربٌة وتعلٌم الحروقالعملٌات الحسابٌة والرابعة عصراً حٌث ٌمومون بنشاطات ترفٌهٌة وٌتعلمون 

ً من  الهجابٌة باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة وحصص موسٌمٌة مع وجود أطفال ال ٌتمبلون هذه الحصص خوفا

أمهاتهم , وحسب ألوال اإلدارٌة فً المركز تم إعادة تؤهٌل هإالء األطفال فً المركز بناًء على رؼبة دولهم 

مارٌر إلى الدول التً تنتمً إلٌها هإالء األطفال لكنهم ال ٌرؼبون بترحٌل األطفال إلٌهم إال بعد حٌث لمنا برفع ت

ً من خطر تلن األمهات على أمن الدولة ولد تم تسلٌم  أمهاتهمفترة إعادة تؤهٌل لهم دون  طفل منذ  50خوفا

حٌث تم ترحٌل أم روسٌة مع طفلتها افتتاح المركز إلى دول متعددة منها روسٌا وبرٌطانٌا وإٌران وأمرٌكا , 

ً بت الخمس سنوات التً كان تتلمى ضرذا مبرحاً من والدتها حٌث لامت بكسر أسنانها ألنها لم تصلً صبلة  ا

 أطفال آخرٌن من الجنسٌة ذاتها  . 10الفجر , وتم ترحٌل ثمان أطفال إٌرانٌٌن وبمً 

 

 

مازال ٌتم تؤهٌلهم وحسب ما صرحت به اإلدارٌة فً المركز إننا نعمل على إعادة تؤهٌل هإالء األطفال  -

وبالممابل تعمل األم داخل السجن على ترسٌخ أفكار جهادٌة متطرفة لدٌهم وٌدربونهم فنون المتال وترسخ فٌهم 

ٌتلمونه من مركز التؤهٌل وتعالٌم األم أفكار انتحارٌة لتالٌة فهنا ٌنمو لدى الطفل صراع داخلً ما بٌن ما 

المتطرفة وبالنتٌجة ٌصبح سلون الطفل عنٌؾ وشرس تملٌد لؤلم التً تكون بحد ذاتها عنٌفة فً التعامل مع 

األطفال فهً تموم بضرب أطفالها إذا تؤخروا عن أداء الصبلة أو لعدم حفظهم األحادٌث والتعلٌمات الجهادٌة 
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سنة ٌتم تحوٌل الذكور إلى مركز هوري لمتابعة إعادة التؤهٌل والتوعٌة  12سنة الـ وبعد بلوغ هإالء األطفال 

أما اإلناث فٌبمون مع أمهاتهن فً مركز االحتجاز وبحسب ألوال اإلدارٌة بؤنهم طالبوا التحالؾ بتوسٌع 

مشروع ال / طفل ألن المركز صؽٌر ال ٌسد حاجة األعداد الضخمة من األطفال ال2000المشروع الستٌعاب /

ٌزال لٌد الدراسة وهإالء األطفال المتواجدٌن فً المركز ٌطالبون بمحاكمة ألمهاتهم داخل السجن وٌعرفون 

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

 

 

 مدٌرة المركز : الصعوبات التً تواجه اإلدارٌٌن فً المركز بحسب ألوال -

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

 احتٌاجات المركز من أدوٌة وأؼذٌة وطبابة للٌلة جداً . -

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

 اء تواجدهم خارج المركز .ثمة خطورة كبٌرة أثن

 الهبلل األحمر كان ٌمومون بجوالت مٌدانٌة على المركز حالٌاً وتم إٌماؾ هذه الجوالت . -

 ثمة نمص فً كمٌة الحلٌب الممدم للرضع وبالً احتٌاجاتهم . -

 

 

 مركز أوركٌش : -

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

مراكز االحتجاز برٌؾ لامشلو حٌث تضم ذكور وإناث وهً مرتبطة بمكتب العدل واإلصبلح وٌتم استمبال 

 سنة . 12األطفال بعمر فوق الـ 

 

 تجنٌد األطفال : - ج

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

السوري خاصة ) فرلة السلطان مراد وفرلة السلطان سلٌمان شاه و العمشات ( ولد جمع نشطاء الجٌش الوطنً 

حمولٌون معلومات عن لٌام فصابل من الجٌش الوطنً بتجنٌد أطفال سورٌٌن فً مناطك درع الفرات وؼصن 

ٌشاركون حتى فً األعمال الزٌتون ونبع السبلم وال ٌتم التمٌٌز بٌنهم وبٌن الكبار فً المهام والواجبات أي أنهم 

المتالٌة داخل سورٌا وخراجها فً معارن ولد تم توثٌك عدة حاالت من مراكز حمولٌة متعددة منها منظمة حموق 

اإلنسان فً عفرٌن وسورٌون من أجل الحمٌمة والعدالة , كذلن وبحسب مكتب حماٌة الطفل فً النزاعات 

عاماً خبلل التتال بٌن مجموعتٌن من فصٌلة مما ٌشٌر لوجود  12 المسلحة تم توثٌك ممتل الماصر خالد العبد هللا

 أعددا كبٌرة من األطفال المجندٌن ضمن الجماعات المسلحة .

 

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

لمنع  0217ٌونٌو  07رٌا الدٌممراطٌة واألمم المتحدة منذ تطور جدٌر بالذكر بعد تولٌع اتفالٌة بٌن لوات سو

 0216أٌلول  3تجنٌد األطفال وذلن بناًء على أمر صادر من المابد العام لموات سورٌا الدٌممراطٌة بتارٌخ 

سنة تم وضع خطة عمل وإعطاء تعلٌمات تنفٌذٌة  16والذي أكد على ضرورة منع تجنٌد من ٌمل أعمارهم عن 

التجنٌد حٌث تم تشكٌل لجنة لمتابعة تنفٌذ الخطة واالتفالٌة المولعة ونشر بنودها على جمٌع المكاتب لمنع عملٌة 

إنشاء مكاتب خاصة لتلمً الشكاوي الواردة بهذا الخصوص تحت مسمى واألكادٌمٌات العسكرٌة , كما تم 

ورصد المخالفات بهذا  ةواردمكاتب حماٌة الطفل زمن النزاعات المسلحة والتً تعمل على متابعة الشكاوي ال
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ضمن صفوؾ التشكٌبلت العسكرٌة  هذه االتفالٌة من المادة العسكرٌٌنالخصوص والمطالبة بمعالبة منتهكً 

ادهم بععدد األطفال المسرحٌن والذٌن تم استوبحسب معلومات واردة من مكاتب حماٌة الطفل فإنه لد بلػ لمسد 

/ طفل فً منطمة الفرات , 12طفل فً الجزٌرة و / 0200 و 0201عن التشكٌبلت العسكرٌة خبلل عام 

باإلضافة إلى تسلٌم عدد من األطفال الذٌن ال مكان لهم إلٌوابهم بعد عودتهم إلى مركز خاص إلعادة التؤهٌل 

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

لتحمك من موالٌد األعضاء فً لوات سورٌا الدٌممراطٌة وتثبت حاالت المخالفة إن وجدت باإلضافة إلى با

سنة  16سنه عن عمره ضرورة إببلغ إدارة المالٌة العسكرٌة ببٌانات األعضاء وإٌماؾ تزوٌد أي عضو ٌمل 

 حلها إن وجدت . مبراتب واإلببلغ الفوري فً حال وجود مخالفة لٌت

 

 

ر مكتب حماٌة الطفل فً الرلة وجود حاالت ألطفال ٌلجإون إلى الموات العسكرٌة نتٌجة تعرضهم كذلن ذك -

للعنؾ األسري وال ٌجدون ملجؤ لهم سوى التوجه للموات العسكرٌة لطلب الحماٌة مما دعاهم إلى المطالبة 

دن صعوبة فً توفٌر بتوفٌر دور لحماٌة األطفال فً حاالت العنؾ خاصةً الفتٌات الماصرات واللواتً تج

الحماٌة ألنفسهن فً حال تعرضهن لخطر العنؾ األسري رؼم الحلول والمحاوالت المبذولة لتوفٌر الحماٌة إال 

أنه الزال العدٌد من المصر ٌتعرضون للعنؾ الذي ٌصل فً حاالت عدٌدة إلى اإلٌذاء الجسدي والمتل أو حتى 

 االنتحار .

 واالختطاؾ :االنتحار و العنؾ الجنسً  –المتل  - ح

ازداد معدل العنؾ والسلون المتطرؾ العنٌؾ بشكل ملحوظ  0200والنصؾ األول من عام  0201خبلل عام 

والذي أدى فً كثٌر من الحاالت إلى المتل واإلٌذاء الجسدي وحالة محاولة انتحار واالنتحار والجدٌر بالذكر 

نتٌجة طبٌعة للحرب المستمرة وانتشار أفكار العنؾ أن األطفال لد نالوا نصٌبهم من هذه اآلفات التً ازدادت ك

/ طفل فً حوادث جنابٌة مختلفة بعضها تم تسجٌله 10تم تسجٌل ممتل / 0201منذ عدة سنوات , فخبلل عام 

/ طفل آخر , كما تم توثٌك اؼتصاب طفلة ومحاولة اؼتصاب ألخرى , كما تم 11بداعً الشرؾ وإصابة /

 ولة انتحار لفتاتٌن ./ حاالت ومحا5توثٌك انتحار /

 :  0201إحصابٌة الحوادث الجنابٌة خبلل عام  -

  

 خشذ لتم انًكاٌ

 0 02 اندضَشة

 0 2 إلهُى انفشاث

 0 1 انشلت

 0 1 يُبح

 - 10 يخُى انهىل
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 : 0201إحصابٌة االنتحار خبلل عام  -

 

 يحاونت اَتحاس اَتحاس انًكاٌ

 1 0 اندضَشة

 - 1 انشلت

 - 1 دَش انضوس

 

 فمد تم تسجٌل عدة حاالت لتل : 0200أما خبلل عام 

 تم توثٌك ممتل طفلة بعمر خمس سنوات على ٌد شمٌمها بعد تعرضها لبلؼتصاب . 05/1/0200بتارٌخ  -

 

 لتلت طفلة وأصٌبت أخرى من إطبلق نار عشوابً بمدٌنة الحسكة . 13/3/0200بتارٌخ  -

 

 على ٌد إحدى لرٌباتها طعناً بالسكٌن . / سنوات5لتلت طفلة بعمر / 02/3/0200بتارٌخ  -

 

شوهدت الفتاة المصارة مشنولة وسط المنزل فً ظروؾ ؼامضة لم تعرؾ أسبابها فً  02/3/0200بتارٌخ  -

 مدٌنة عفرٌن.

 

 ألدمت امرأة فً عفرٌن على لتل طفلٌها وذلن بوضع السم فً الحلٌب ألوالدها . 07/1/0200بتارٌخ  -

 

عام لبلعتداء الجنسً من لبل مسلحً الجٌش الوطنً  10فلة بالؽة من العمر تعرضت ط 01/1/0201بتارٌخ  -

 السوري فً مدٌنة عفرٌن .

 

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

 .  0200عام 

 

 انتهاكات على الحدود  السورٌة التركٌة : - خ

 

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

 الحدود للوصول إلى تركٌا بهدؾ العمل وكسب العٌش أو السفر .

 

 

سنة على الحدود السورٌة التركٌة بمدٌنة رأس  11ممتل طفل بعمر  11/1/0201بتارٌخ ونذكر هنا حالة  -

 العبور مع أسرته إلى داخل األراضً التركٌة .العٌن أثناء محاولته 
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ممتل طفل على الشرٌط الحدودي الممابل لمرٌة عرادة التابعة لمدٌنة رأس العٌن بعد  07/7/0201بتارٌخ  -

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

 جثته .

 

 

ممتل لاصر على ٌد الجندرمة التركٌة بعد تعرضه لضرب وحشً أثناء محاولته العبور  11/12/0201بتارٌخ  -

 ٌوم داخل المشفى . 22لؤلراضً التركٌة حٌث تم نمله إلحدى المشافً التركٌة وفارق الحٌاة بعد 

 

 

ور إلى ببلدة عامودا أثناء محاولته العب 05/5/0201/ لاصرٌن للضرب المبرح والتعذٌب بتارٌخ 4تعرض / -

ببلدة الدرباسٌة ثبلثة لاصرٌن تعرضوا لكسور بالمفص الصدري  03/6/0201األراضً التركٌة , وبتارٌخ 

أصٌب لاصر على الحدود لرب مدٌنة  12/6/0201نتٌجة الضرب المبرح من الجندرمة التركٌة , وبتارٌخ 

 الدرباسٌة نتٌجة تعرضه للضرب المبرح .
 

دلب وات حرس الحدود التركٌة برٌؾ إٌاته جراء إصابته برصاص لحفمد الماصر  12/1/0200بتارٌخ  -

لحدود التابعة لمنطمة هالً لرٌة )الدر( وذلن خبلل عمله فً أرضه الزراعٌة المرٌبة من اوكان من أ الؽربً
بحسب ما ذكر المرصد السوري لحموق اإلنسان ونشطاء  دلب مما أسفر عن ممتله على الفوردركوش ؼرب إ

 حمولٌون .
 

 التوصٌات :ثامنــاً :  -

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

 األطفال زمن النزاعات المسلحة .

 تعزٌز المانون الدولً اإلنسانً وحموق اإلنسان وكفالة المساءلة عن انتهاكات حموق الطفل . -0

 لحماٌة األطفال من المتطرفٌن العنٌفٌن والفكر الجهادي المتطرؾ .بذل المزٌد من الجهد  -1

وحماٌة المنطمة من  0213( لعام 0032السعً إلى تحمٌك ولؾ دابم إلطبلق النار وفماً لمرار مجلس األمن ) -2

التهدٌدات التركٌة المستمرة باجتٌاحها واحتبلل المزٌد من المناطك فً شمال شرق سورٌا لحماٌة المدنٌٌن 

 األطفال على وجه الخصوص .و

 بذل المزٌد من الجهود من كافة الجهات المتصارعة إلنهاء تجنٌد األطفال بشكل نهابً . -3

التؤكد على ضرورة استعادة الدول لرعاٌاها الذٌن دخلوا األراضً السورٌة والمتواجدٌن داخل المخٌمات فً  -4

 فة خاصةً األطفال والنساء منهم .مناطك شمال شرق سورٌا والذٌن ٌنتمون ألكثر من جنسٌة مختل

بذل المزٌد من الجهود لضمان حصول األطفال النازحٌن داخل المخٌمات والمنتشرٌن بٌن المدن والمرى من  -5

الصحٌة األساسٌة والدعم الطبً والتعلٌم فً ظل الحصار المفروض  تأجل الحصول على الؽذاء واإلمدادا

األمن الؽذابً والمابً من خبلل ضمان وصول المنظمات اإلنسانٌة  على المنطمة واألزمة االلتصادٌة وانعدام

المستملة بالشإون 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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 Human Rights Organization in Jazeeraمنظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة   

 June 2022 20                                                        2022حزٌران  لعام   20

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـانٌةـري جرٌمة ضد اإلنسـالتهجٌر المس

المسرٌٌن فً هذا التمرٌر الممدم بمناسبة الٌوم العالمً لبلجبٌن نعرض أوضاع البلجبٌن والنازحٌن والمهجرٌن 

 2022فً سورٌا باإلضافة إلى عرض ألوضاعهم داخل المخٌمات فً مناطك شمال وشرق سورٌا خبلل عام 

 , كذلن ٌتضمن التمرٌر دراسة لانونٌة للتهجٌر المسري المصنؾ جرٌمة ضد اإلنسانٌة
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 الجهة المعدة للتمرٌر :  -

  :  الجزٌرة فً اإلنسان حموق منظمة -

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

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

 كاستجابة تؤسٌسها وجاء سورٌا وشرق شمال فً المدنً المجتمع لمإسسات المنظمة والموانٌن االجتماعً

 لحموق الفكرٌة المرجعٌة إلى استناداً  والدٌممراطٌة السلمٌة والمانونٌة السبل كافة عبر للولوؾ موضوعٌة

 ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك وكافة اإلنسان لحموق العالمً اإلعبلن فً المتمثلة اإلنسان

 . صدرت جهة أي وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء أي

 

 الهدف من التمرٌر : -

ٌن ارؼموا على ترن ذتم إعداد تمرٌر عن أوضاع النازحٌن والبلجبٌن والمهجرٌن لسراً من السورٌٌن ال

ً داخل الببلد  ً من الحرب الدابرة فً الببلد منذ أكثر من عمد من الزمن إلى مناطك أكثر أمنا مناطمهم هربا

لسورٌة فً مناطك شمال وشرق سورٌا والصعوبات التً وخارجها ودراسة أوضاعهم داخل المخٌمات ا

ٌعانونها داخل تلن المخٌمات كذلن أوضاع البلجبٌن من العرالٌٌن من عوابل عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة 

داعش داخل المخٌمات ومشاكلهم األمنٌة والمانونٌة , باإلضافة إلى دراسة لانونٌة لؤلوضاع المذكورة 

ن ملٌون الجا سوري من داخل األراضً التركٌة فً المناطك المحتلة فً الشمال ولمشروع إعادة توطٌ

السوري من لبل الدولة التركٌة وفصابل المعارضة السورٌة المسلحة بعد أن تم تهجٌرهم من مناطمهم فً 

 . ودراسة لانونٌة للتهجٌر المسري وتصنٌفها جرٌمة ضد اإلنسانٌة الداخل السوري

 

 

 ر المعلومات : المرجعٌات و مصاد -

 –لجنة حموق اإلنسان فً الرلة  –منظمة حموق اإلنسان فً الفرات  –منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة  -

والذي لام اتحاد المحامٌن فً الجزٌرة  -منظمة حموق اإلنسان فً عفرٌن  –لجنة حموق اإلنسان فً الطبمة 

وعدد من المإسسات اإلدارٌة والمدنٌة المختصة عدد من النشطاء الحمولٌٌن  –بإعداد الدراسة المانونٌة 

 بشإون المخٌمات والوافدٌن فً مناطك شمال وشرق سورٌا وعدد من المنظمات اإلؼاثٌة والطبٌة .
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 الفهرس : ٌتؤلؾ التمرٌر من : -

 أوالً 
 

 الممدمة
 

30 

 ثانٌاً 
 

 خرٌطة التهجٌر السوري
 

32 

 ثالثاً 

 
الالجئٌن العابرٌن للحدود السورٌة  االنتهاكات المرتكبة بحك

 التركٌة
 

33 

 رابعاً 
 

 المخٌمات فً مناطك شمال وشرق سورٌا
 

34 

 ً  خامسا

 المخٌمات فً منطمة الجزٌرة
 مخٌم واش وكانً -1
 مخٌم الطالئع )سـري كانً(  -2
 مخٌم نوروز -3
 مخٌم العرٌشة -4
 مخٌم الهول -5
 مخٌم روج -6

 
35 
35 
37 
39 
41 
43 
48 
 

 ً  سادسا
 

 منطمة الفرات ) تل السمن (المخٌمات فً 
 

51 
51 

 سابعاً 

 المخٌمات فً منطمة الطبمة والرلة
 مخٌم المحمودلً
 مخٌم الطواحٌنة

 المخٌمات العشوائٌة

51 
51 
55 
56 

 58 المخٌم الجدٌد( -المخٌمات فً منطمة منبج )المخٌم المدٌم  ثامناً 

ً تاسـع  مخٌمات دٌر الزور ) مخٌم أبو خشـب ( ا
61 

 مخٌمات عفرٌن عاشراً 
62 

 المحور المانونً )التهجٌر المسري كجرٌمة ضد اإلنسانٌة( الحادي عشر
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 - أوالً : ممدمة :
 

البلجا بموجب المانون الدولً ٌُعّرؾ بؤنه شخص أُجبر على الفرار من وطنه هرباً من االضطهاد أو من  -

ً بالعرق أو الدٌن أو الجنسٌة أو  تهدٌد خطٌر ٌمس حٌاته أو حرٌته أو سبلمته الجسدٌة ولد ٌكون مرتبطا

الصراع أو العنؾ أو الفوضى  المعتمدات السٌاسٌة أو العضوٌة فً مجموعة اجتماعٌة معٌنة وأٌضاً بحاالت

وٌتمتع البلجبون بحماٌة المانون الدولً وال ٌمكن إعادتهم إلى أوطانهم إذا كانت حٌاتهم أو حرٌتهم معرضة 

هنان  2022للخطر وفك إحصابٌة أصدرتها المفوضٌة العلٌا لؤلمم المتحدة لشإون البلجبٌن خبلل عام 

ً وٌبلػ إجمالً عدد األشخاص  18نصفهم دون سن الـ / ملٌون الجا حول جمٌع أنحاء العالم /26.4 عاما

/ ملٌون شخص وهو عدد ٌشمل أٌضاً طالبً اللجوء والنازحٌن داخل 82.4المهجرٌن فً جمٌع أنحاء العالم /

بلدانهم , هذا العدد الكبٌر ٌعكس اإلخفاق الدولً فً حل الصراعات الموجودة فً العدٌد من دول العالم والتً 

ا المواطنون إلى الهروب من األوضاع ؼٌر المستمرة وخاصةً الحلول العسكرٌة التً لم ٌنتج ٌضطر بسببه

عنها سوى المزٌد من الدمار واألزمات والتً ولدت المزٌد من اللجوء والنزوح المسري داخل حدود بلدان 

 الصراع وخارجها 

 

 

ن " أزمة فً تصاعد مشكلة البلجبٌن ووفك دراسة نشرتها مركز التمدم األمرٌكً الذي نشر تمرٌراً بعنوا -

العالمٌة " بٌن فٌها الباحث بؤن خطورة ملؾ النازحٌن داخلٌاً هً أكبر من ملؾ البلجبٌن أنفسهم حٌث ٌفوق 

عدد النازحٌن فً العالم عدد البلجبٌن بؤكثر من النصؾ , كما أشارت الدراسة بؤنه معظم النازحٌن 

% منهم فً خمس دول هً )سورٌا بنسبة 60الدول حٌث ٌتركز  والمشردٌن ٌتواجدون داخل عدد للٌل من

% وجمهورٌة  8.12% والسودان بنسبة  8.58% والعراق بنسبة 15.38وكولومبٌا بنسبة   % 19.9

%( مما ٌبٌن أن عبلج مشكلة البلجبٌن فً العالم ٌتولؾ على معالجة أزمات 7.22الكونفو الدٌممراطٌة بنسبة 

عن العسكرة التً ال تجلب سوى الوٌبلت وهو األمر الذي لمسناه فً التجربة السورٌة الدول المذكورة بعٌداً 

عاماً على النزاع السوري ال تزال سورٌا تعانً من أضخم أزمة نزوح فً العالم حٌث اضطر  11مع مرور ف

وضٌة وفك إحصابٌة أصدرتها المف ملٌون شخص للفرار خارج الببلد أو النزوح داخل الببلد 13أكثر من 

وذلن بسبب الحرب التً تسببت بمعاناة هابلة للسكان المدنٌٌن الذٌن تعرضوا النتهاكات  العلٌا لؤلمم المتحدة

جسٌمة وممنهجة للمانون اإلنسانً الدولً والمانون الدولً لحموق اإلنسان وذلن بسبب االعتماد على الحلول 

ً للجمٌع أنها لن تفضى إلى أي  نتٌجة ولن تتسبب سوى بالمزٌد من المعاناة العسكرٌة التً بات واضحا

 واالنتهاكات للسكان المدنٌٌن والعسكرٌٌن على حد سواء .
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إن سٌاسة تهجٌر السورٌٌن لسراً هً سٌاسة متبعة حتى لبل اندالع األزمة السورٌة حٌث كان الهدؾ األساسً  -

الشمالٌة من الببلد وتلن التً ٌسكنها من تلن السٌاسة إحداث تؽٌٌر دٌمؽرافً فً المنطمة وخاصةً المناطك 

بعد االستٌبلء على أراضٌهم  الؽالبٌة من الكرد بهدؾ إخراجهم من مناطمهم وتشرٌدهم داخل الببلد وخارجها

, ولد تعممت تلن  ولراهم وتسلٌمها لسكان من الداخل السوري بهدؾ إحداث تؽٌٌر دٌمؽرافً فً المنطمة

وخاصةً بعد تدخل تركٌا باألزمة السورٌة واحتبللها ألجزاء من األراضً  األزمة بعد اندالع الحرب السورٌة

السورٌة فً الشمال السوري وإرؼامهم لسكانها على مؽادرة مناطمهم واستبدالهم بسكان من الداخل السوري 

ً لصفمات تم عمدها بهدؾ التخلص من المعارضٌن السورٌٌن  الذٌن فً معظمهم فً الداخل السوري وفما

ً كبٌراً فً الببلد بهدؾ كسرٌتبنو ً محدثٌن بذلن تؽٌٌراً دٌمؽرافٌا النسٌج  ن أفكار إٌدٌولوجٌة متشددة دٌنٌا

 تحمٌماً لمصالح وأجندات محلٌة وإللٌمٌة ودولٌة .السورٌة ووالهندسة الدٌمؽرافٌة 

 

ازحٌن السورٌٌن منذ بداٌة األزمة السورٌة أنشؤت المخٌمات داخل سورٌا وخارجها الستمبال البلجبٌن والن -

ً للعدٌد من التمارٌر  الفارٌن من الحرب الدابرة فً الببلد منذ ما ٌزٌد عن عمد من الزمن هذه المخٌمات وفما

الحمولٌة واإلنسانٌة تفتمر ألدنى ممومات الحٌاة وسط ظروؾ أمنٌة ومعٌشٌة ؼاٌة فً الصعوبة خاصةً فٌما 

 ٌتعلك بالنساء واألطفال .

 

سورٌا تستضٌؾ مبات اآلالؾ من النازحٌن داخلٌاً فً ظروؾ مزرٌة فً ظل تدهور  وال تزال شمال وشرق -

إمكانٌة الحصول على الرعاٌة الصحٌة والتعلم والؽذاء والتً تفالمت مع األزمة االلتصادٌة الحادة التً تمر 

ر الذي فرض أزمة بها الببلد وتدهور لٌمة اللٌرة السورٌة أمام بالً العمبلت لتصبح فً أدنى مستوٌاتها األم

التصادٌة خانمة فرضت ظبللها على المدنٌٌن بموة فً كافة المجاالت خاصةً داخل المخٌمات المنتشرة فً 

خاصةً مع تعرض األمن المابً والؽذابً للخطر بعد موجة الجفاؾ من مناطك شمال وشرق سورٌا  العدٌد

بشكل متعمد من لبل الدولة التركٌة واستخدامه تضرب الببلد منذ عدة سنوات وحبس مٌاه الفرات ال تزال التً 

كسبلح ضد السورٌٌن إلرؼامهم على الرضوخ ألجندات ومصالح تركٌة ال تفٌد سوى بتعرٌض حٌاة الناس 

ترن مناطمهم إلى مناطك أخرى بحثاً عن الماء مة النزوح التً تفرض على السكان للخطر والهبلن وتعمك أز

كرٌة التً فرضت التهجٌر المسري على المدنٌٌن هرباً من آلة الحرب والدمار والؽذاء ناهٌن عن حمبلتها العس

ً داخل الببلد وخارجها بحثاً عن الحماٌة واألمان ألرواحهم ولعوابلهم بعد ما  التركٌة إلى مناطك أكثر أمنا

 تعرضوا له من انتهاكات فً مجال حموق اإلنسان على ٌد الجٌش التركً وفصابل المعارضة السورٌة

 المسلحة .
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 ثانٌاً : خرٌطة التهجٌر السوري : -

نزح ولجؤ ووفك إحصابٌة أعلنتها المفوضٌة العلٌا لشإون البلجبٌن منذ بدأ األزمة السورٌة لبل أحد عشر عاماً  -

ملٌون  6.3% من عدد السكان فً سورٌا من بٌنهم  60ما ٌعادل أي ملٌون مواطن سوري  13أكثر من 

مبلٌٌن سوري داخلٌاً  7/ دولة عربٌة وأجنبٌة فٌما نزح لسرٌاً ما ٌزٌد عن 45ن /سوري لجؤوا إلى أكثر م

ؼالبٌتهم فً الشمال السوري فً مناطك خاضعة لسٌطرة فصابل المعارضة السورٌة المسلحة وشمال ؼرب 

ن العرالٌٌن الببلد ومناطك اإلدارة الذاتٌة الدٌممراطٌة فً شمال وشرق الببلد باإلضافة إلى اآلالؾ من البلجبٌ

 تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة )داعش( .عناصر والبلجبٌن األجانب من عوابل 

 

لد شهد موجات نزوح كبٌرة لمبات اآلالؾ من السورٌٌن حٌث بدأت حملة التهجٌر  2018ولد كان عام  -

التهجٌر التً فرضت بسبب العملٌات العسكرٌة  2018وز تم 31لؽاٌة  2018آذار  14المسري من تارٌخ 

ألؾ شخص من عفرٌن هرباً من الحملة العسكرٌة التً لادتها تركٌا وفصابل  300لمسري إذ نزح أكثر من ا

المعارضة السورٌة المسلحة والتً عرفت بحملة ؼصن الزٌتون , باإلضافة إلى عملٌة التهجٌر المسري فً 

ٌاء جنوب دمشك حٌث هجر الداخل السوري من منطمة الؽوطة الشرلٌة والملمون الشرلً ومخٌم الٌرمون وأح

من رٌؾ حمص الشمالً ودرعا اآلالؾ عشرات مواطن سوري باإلضافة إلى نزوح  ألؾ 83ما ٌزٌد عن 

 والمنٌطرة والرٌفٌن الشرلٌٌن لحماه وإدلب باتجاه شمال ؼرب سورٌا وشرق الفرات .

 

بسبب العملٌة العسكرٌة التً لام بها الجٌش  ةفمد كانت موجة التهجٌر المسري الثانٌ 2019أما فً عام  -

وفصابل المعارضة السورٌة المسلحة تحت مسمى الجٌش الوطنً السوري والتً عرفت باسم عملٌة نبع 

السبلم التً استهدفت مناطك رأس العٌن وتل أبٌض وأرٌافهما  والتً ال تزال مستمرة حتى ٌومنا هذا وتسببت 

ً من المناطك المذكورة وانتشروا فً ألؾ شخص هُ  300الـ ما ٌمارب فبنزوح عشرات اآلالؾ  جر لسرٌا

ً الستمبالهم ناهٌن عن الذٌن ؼادروا الببلد طالبٌن  األرٌاؾ والمدن المجاورة وداخل مخٌمات أنشؤت حدٌثا

اللجوء إلى دول الجوار والدول األوروبٌة بحثاً عن مكان آمن لحماٌة أنفسهم وعوابلهم ؼادر عدد كبٌر منهم 

إلى الدول األوروبٌة بٌنما تم إعادة عدد آخر منهم إلى المناطك السورٌة المحتلة من لبل الجٌش التركً فً 

الشمال السوري بمنطمة عفرٌن رأس العٌن وتل أبٌض وذلن وفك مشروع أعلنه الربٌس التركً رجب طٌب 

ٌة فً المناطك المذكورة والتً داخل األراضً الترك المتواجدٌن أردوؼان إلعادة توطٌن البلجبٌن السورٌٌن

 . رأس العٌن و تل أبٌض –خاصةً منطمة عفرٌن  لامت باحتبللها وتهجٌر سكانها لسراً منها

 

وتعتبر الدول المجاورة لسورٌا من أكثر الدول التً استمبلت البلجبٌن السورٌٌن تتصدرها تركٌا التً تؤوي  -

ش فً المناطك السكنٌة فٌما ٌعٌش جزء منهم فً المخٌمات , العدد األكبر من البلجبٌن السورٌٌن ؼالبٌتهم ٌعٌ

وال تزال مستمرة حتى اآلن  2014ؼادر عدد كبٌر منهم إلى الدول األوروبٌة فً موجة نزوح كبٌرة منذ عام 
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, كما تم إعادة جزء منهم إلى المناطك المحتلة فً الشمال السوري لٌتم إعادة توطٌنهم فٌها بعد أن تم تهجٌر 

% منهم  80ٌحل بالمرتبة الثانٌة لبنان والتً ٌعٌش فٌها ما ٌمارب الملٌون الجا ا األصلٌٌن بالموة وسكانه

ٌعٌشون تحت خط الفمر فً ظل ظروؾ معٌشٌة ؼاٌة فً الصعوبة فً أماكن مكتظة ومخٌمات ؼٌر مجهزة 

سوري وهو ٌعٌشون فً  بؤبسط ممومات الحٌاة األساسٌة تلٌها األردن التً استمبلت حوالً نصؾ ملٌون الجا

% منهم ٌعٌشون تحت خط الفمر تؤتً العراق بعدها باستضافتها ما  93ظروؾ إنسانٌة صعبة وٌمدر أن 

ٌمارب ربع ملٌون سوري والذٌن ٌسكنون فً مخٌمات تمع فً إللٌم كردستان شمال العراق وٌنتشرون بٌن 

الجا سوري , أما فً أوروبا  100.000عن المدن والمرى داخل اإلللٌم تلٌها مصر التً تستضٌؾ ما ٌزٌد 

تتصدر ألمانٌا الدول المستضٌفة حٌث استمبلت ما ٌزٌد عن نصؾ ملٌون الجا سوري والزالت تستضٌؾ 

بلًد أجنبٌاً تستمبل ستة  29لتمرٌر أصدرته وزارة الدفاع الروسٌة فمد ذكرت أن  اً وفم, والمزٌد منهم كل عام 

 –بلجٌكا  –سوٌسرا  –الٌونان  –الدانمارن  –هولندا  –السوٌد  –) ألمانٌا مبلٌٌن وستمبة ألؾ سوري بٌنها 

 –كرواتٌا  –األرجنتٌن  –بولندا  –البوسنة والهرسن  –مالطا  –إٌرلندا  –إسبانٌا  –رومانٌا  –إٌطالٌا 

العدٌد من  أمرٌكا الشمالٌة وكندا وؼٌرها ( وال ٌزال –إٌسلندا  –المجر  –بلؽارٌا  –سلوفٌنٌا  –لوكسمبور 

السورٌٌن مستمرٌن باللجوء وسط حلم الوصول إلى إحدى الدول األوروبٌة بسبب األعمال العسكرٌة المستمرة 

 والمتزامنة مع تردي األوضاع المعٌشٌة وارتفاع معدالت الفمر . 

 

 : الالجئٌن العابرٌن للحدود السورٌة التركٌة االنتهاكات المرتكبة بحكثالثــاً :  -

 

تتعامل الدولة التركٌة بتشدد كبٌر مع البلجبٌن السورٌٌن الذٌن ٌحاولون عبور الحدود السورٌة التركٌة طلباً  -

ً والتً  11للعمل واإلؼاثة داخل األراضً التركٌة وذلن مع استمرار األزمة السورٌة لمدة ٌزٌد عن  عاما

ٌن السورٌٌن لمؽادرة الببلد بحثاً عن لتصادي والحصار الذي دفع بمبلٌفرضت حالة من الفمر والركود اال

 حٌاة أكثر أمناً .

 

فً السنوات األخٌرة تتعامل الدولة التركٌة مع كل من ٌمترب من الحدود فً محاولة للعبور بعنؾ شدٌد ٌصل  -

كانت حدودها  لحالة المتل العمد والتعذٌب واإلٌذاء الجسدي وحتى العنؾ الجنسً علماً أنها خبلل أعوام مضت

لعناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش وعوابلهم الذٌن دخلوا سورٌا وعددهم ٌتجاوز ة وبشكل كبٌر مفتوح

ولد بلػ  برات التركٌة وحرس الحدود التركًعشرات اآلالؾ عبر الحدود التركٌة السورٌة وبتسهٌل من المخا

ٌذاء سواء بهدؾ عبور عدد المواطنٌن الذٌن لتلوا على الحدود السورٌة التركٌة وتعرضوا للضرب واإل

 حالة لتل /241/ 2022وحتى عام  2011منذ عام  الحدود أو لتواجدهم داخل أراضٌهم المرٌبة من الحدود

/ حالة تعرضوا للتعذٌب والضرب , علماً 46بٌنهم / حالة جرح /384/و  / حالة لتل تحت التعذٌب28بٌنهم /
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/ مدنٌٌن فمدوا 4/ حاالت بٌنهم /5السورٌة التركٌة /لد بلػ عدد المتلى على الحدود   2022أنه خبلل عام 

 / آخرٌن للضرب واالعتداء . 5حٌاتهم نتٌجة التعرض للتعذٌب فٌما تعرض /

 

  

 ــاً : المخٌمات فً مناطك شـمال وشـرق سـورٌا :رابع -

 

أنحاء الببلد هجر المبلٌٌن من السورٌٌن من منازلهم ومناطمهم بسبب المصؾ الذي طال مساكنهم فً مختلؾ  -

ً داخل الببلد وخارجإلى مناط ولجؤوا إلى مخٌمات ألٌمت على عجل فً مناطك ؼٌر مإهلة  هاك أكثر أمنا

أصبلً للسكن ودون دراسة لطبٌعة األرض التً ألٌم علٌها المخٌم ونصبت فولها خٌام النازحٌن وسط ؼٌاب 

 حهم لوت ٌومهم .ألساسٌات الحٌاة من شبكة مٌاه وكهرباء أو حٌاة التصادٌة تمن

 

 

تستدعً مساعدات إنسانٌة عاجلة تبنتها األمم وهً هذه الظروؾ فرضت أوضاع صعبة على النازحٌن  -

خاصةً فً مناطك شمال وشرق المتحدة فً العدٌد من الحاالت لكن لعدم كفاٌتها وشمولها لكافة الحاالت 

سعافٌة تعالج ادولٌة إللامة مشارٌع ؼٌر حكومٌة ساهمت منظمات محلٌة بالشراكة مع منظمات سورٌا حٌث 

 والع النازحٌن والبلجبٌن السورٌٌن داخل المخٌمات .

 

 

 وكان لمناطك شمال وشرق سورٌا نصٌب من تلن المخٌمات سواء من لبٌل استمبال عشرات اآلالؾ من -

ن تنظٌمات النازحٌن السورٌٌن من الداخل السوري من أبناء المنطمة نتٌجة استهداؾ مناطمهم مالبلجبٌن و

مسلحة متطرفة كتنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش أو فصابل المعارضة السورٌة المسلحة عبر عملٌات عسكرٌة 

تمودها الدولة التركٌة وجٌشها المسلح بؤلوى العتاد العسكري وذلن بهدؾ احتبلل تلن المناطك عبر عملٌات 

ن المدنٌٌن تً أدت إلى تهجٌر مبات اآلالؾ معسكرٌة عرفت بـ درع الفرات وؼصن الزٌتون ونبع السـبلم وال

ال تلن المناطك ببلجبٌن سورٌٌن من داخل األراضً التركٌة هم معظمهم عوابل ؽلسراً من مناطمهم واش

المماتلٌن من فصابل المعارضة السورٌة المسلحة المعروفٌن تحت مسمى الجٌش الوطنً السوري فً مشروع 

 نطمة .ٌهدؾ إلى تؽٌٌر دٌمؽرافً كامل للم
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 ــاً : المخٌمات فً منطمة الجزٌرة :خامس -

 

 مخٌم واش وكانً : -1

بلدة التوٌنة تم إنشاإه بتارٌخ  لرب / كم ؼرب مدٌنة الحسكة13/ على بعدم واش وكانً ٌمع مخٌ -

استجابةً الستٌعاب األعداد المتزاٌدة من المهجرٌن والنازحٌن من أهالً رأس العٌن )سري  24/10/2019

الحتبلل   9/10/2019بتارٌخ  ٌةالدولة التركالتً لامت بها بعد الهجمات  تل أبٌض )كري سبً(  –كانً( 

هذا اضطرت اإلدارة الذاتٌة إلى إنشاء فمر ولعدم استٌعاب مراكز اإلٌواء والمرى المحٌطة لتل ت مناطمهم

المحٌطة بها حٌث ٌحوي المهجرٌن من أهالً سري كانً والمرى لتخفٌؾ العبء والتملٌل من معاناة  المخٌم

/ 4378ولد  بلػ عدد النساء داخل المخٌم  / / عابلة 2347/ فرداً أي ما ٌعادل /16157ما ٌمارب / المخٌم

 ./ طفل 7400األطفال /امرأة وعدد 

 

 احتٌاجات المخٌم : -

عابلة فً حسب ما صرح به أحد اإلدارٌٌن فً مجلس المخٌم , المخٌم بحاجة إلى خٌم إضافٌة لتواجد أكثر من  -

برد الشتاء وال حر الصٌؾ ولد حدثت حاالت احتراق ال تمٌهم من  كل خٌمة وهذه الخٌم مصنوعة من مادة

كثٌرة بسبب استخدام مدافا تعمل على مادة الكاز وهً مادة سرٌعة االشتعال , ظهرت عدة حاالت حرق أدت 

 / شخص .50إلى إصابة /

 

الؽذابٌة وترمٌم البنٌة التحتٌة إذ ٌعانً من المخٌم من سوء الصرؾ كذلن ال بد من التنوع والتؽٌٌر فً السلة  -

 الصحً .

 

مراكز تربوٌة ثمة حاجة إلى إنشاء مدارس الستٌعاب األعداد الضخمة من التبلمٌذ الذٌن هم بحاجة ماسة ل -

 وتوعٌة .

 

 أما بالنسبة لوضع المرأة داخل المخٌم : -

تعانً المرأة المهجرة من ضؽوطات نفسٌة كبٌرة ومصاعب ومآسً بسبب تركها لمنزلها وممتلكاتها وتحملها  -

إلى جانب حالة الفمدان التً تفرض ضؽوطات إضافٌة تعٌش ظروؾ حٌاتٌة  ولسوة النزوحمشاق التهجٌر 

الحمامات مختلطة والخٌم  صعبة ولاسٌة جداً إذ تفتمر إلى أبسط ممومات الحٌاة إلى جانب انعدام الخصوصٌة

متبلصمة والراحة معدومة  إلى جانب تحملها أعباء أفراد أسرتها وسوء األوضاع المعٌشٌة مما ٌتسبب 

 بخبلفات عابلٌة تفرض ضؽوط نفسٌة كبٌرة خاصةً على المرأة واألطفال .
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دورات تدرٌبٌة ودعم للمرأة حتى تعتمد  –هنان مراكز توعٌة ولكن للٌلة , البد من إنشاء مشاؼل للخٌاطة  -

 على نفسها.

 ( , ولؾ المرأة بدورات التوعٌة .IRCدعم المنظمات اإلنسانٌة لهذا المخٌم للٌل جداً , من هذه المنظمات ) -

 

 وضع الطفل داخل المخٌم : -

م بسبب داخل المخٌم محروم من أبسط حموله أال وهً تؤمٌن الؽذاء المناسب الكافً وحك التعلٌ الطفل -

األوضاع المعٌشٌة مما ٌضطره إلى العمل فً سن مبكر وتحمل أعباء تإثر على حالته الصحٌة والنفسٌة إلى 

جانب أنه ال ٌتلمى التعلٌم بشكل جٌد لعدم وجود مدارس ومراكز كافٌة الستٌعاب األعداد الضخمة من األطفال 

 ومناهج تربوٌة لؤلطفال تتناسب مع كافة الفبات العمرٌة .

 

/ طالب حٌث تم تخصٌص الٌوم الواحد لثبلث 3600ثمة مركزٌن تعلٌمٌٌن تابعتٌن لئلدارة الذاتٌة فٌهما / -

مراحل زمنٌة بسبب للة المدارس وبهذا ٌحرم الطفل من الحصص الترفٌهٌة وال ٌحصل على كمٌة كافٌة من 

 طفولة .المعلومات , كما ٌوجد مركز تعلٌمً للطفل تم إنشاإه من لبل منظمة رعاٌة ال

 

 الوضع الصحً : -

ٌعانً المخٌم من نمص فً الكادر المختص واألجهزة الطبٌة واألدوٌة مما ٌإدي إلى محدودٌة الخدمات الطبٌة  -

وفً العدٌد من الحاالت لٌتم تحوٌل النازحٌن إلى مشافً الحسكة , من أكثر األمراض المنتشرة ) مرض 

البلشمانٌا ولم ٌتم تمدٌم العبلج لهم وهنان حاالت  شخص بمرض 1200الجرب ( حٌث أصٌب  –البلشمانٌا 

/ حالة وفاة أؼلبهم من الشباب نتٌجة نوبات 26إسهال نتٌجة التهابات األمعاء والتهاب اللوزات ولد تم تسجٌل /

 للبٌة .

 

 

وٌوجد فً المخٌم نمطة للهبلل األحمر الكردي حٌث ٌمدم خدمات ضمن إمكانات محدودة وحسب ألوال أحد  -

ادر الصحٌة فً الهبلل األحمر الكردي داخل المخٌم الوالع الصحً فً المخٌم ممبول نموم بتمدٌم الخدمات الكو

نسابٌة( لسم اإلسعاؾ مزود بسٌارة إسعاؾ ومخبر ,  –المتوفرة لدٌنا وٌوجد فً المركز عٌادة داخلٌة )أطفال 

 كما ثمة حمبلت تثمٌؾ صحً ودعم نفسً .

 

بً أو مشفى وال بد من وجود أطباء مناوبٌن فٌه وهنان فرٌك جوال من الٌونسٌؾ والمخٌم بحاجة إلى مركز ط -

 ٌموم بتمدٌم التطعٌم لؤلطفال . 
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 أما بالنسبة للوضع األمنً داخل المخٌم : -

 . تموم بالتنظٌم لجان أمنٌة ولجان خدمٌة لوجود و جٌد ومستمرفه

 

 مخٌم الطــالئع  ) سري كانً ( : -2

 

بعد عملٌة نبع السبلم الذي لام به الجٌش التركً والفصابل المسلحة التابعة له  8/9/2020تم إنشاء المخٌم فً  -

, والمخٌم أنشؤ الستمبال النازحٌن الذٌن تم استهداؾ مناطمهم مما اضطر اإلدارة الذاتٌة إلى إنشاء مخٌم سري 

ً ٌحوي / نازح , عدد الخٌم / 13242كانً والذي مضى على إنشاءه مدة سنة وعشرة أشهر وهو حالٌا

 / امرأة .3515/ طفل و /6847/ عابلة تمرٌباً بٌنهم /2349/ وهً تحوي /2732الموجودة داخل المخٌم /

 

 أوضاع المخٌم : -

بحسب ممابلة تم إجراإها مع أحد أعضاء مجلس المخٌم إن سكان المخٌم ٌعانون من صعوبة فً الوضع   -

ٌفتمرون إلى الكهرباء , وكمٌة المٌاه التً تصل عبر  المعٌشً وخاصةً فً ذروة الصٌؾ والشتاء ألنهم

الصهارٌج إلى المخٌم ال تكفً احتٌاجات العابلة ناهٌن أنها مٌاه ؼٌر آمنة للشرب  والوضع المعٌشً للمخٌم 

صعب جداً خاصةً أن السلة الؽذابٌة التً كان ٌتم توزٌعها فً العام الماضً نمصت كمٌتها بشكل كبٌر فً 

مع نمص كبٌر فً العدٌد من االحتٌاجات كمواد التنظٌؾ التً توزع عبر إحدى المنظمات ولكن  العام الحالً

بكمٌات للٌلة , وهنان منظمات ومراكز تموم بمشارٌع توعوٌة لؤلطفال والنساء وٌتم تمدٌم الدعم النفسً داخل 

كافة الحاالت التً تنتشر  المخٌم بسبب معاناة البلجبٌن النفسٌة جراء نزوحهم من مناطمهم لكنها ال تؽطً

بشكل كبٌر بٌن األطفال والنساء داخل المخٌم نتٌجة للصدمات التً تعرضوا لها أثناء المصؾ على مناطمهم 

 ورحلة النزوح الصعبة التً مروا بها ناهٌن عن فمدانهم لعدد كبٌر من ألاربهم بشكل مؤساوي أثناء الهجوم .

 

 أما بالنسبة للوضع الصحً : -

اإلمدادات الصحٌة ٌفرض حالة صعبة من الناحٌة الصحٌة داخل المخٌم سابماً كان الهبلل األحمر الكردي للة  -

ٌموم بتمدٌم المساعدات ولكن اآلن للة الدعم واإلمدادات الصحٌة للهبلل األحمر أثر على المخٌم بشكل مباشر 

كبٌر فً المواد اإلؼاثٌة ولٌس فمط  فلٌس هنان بدٌل من مستوصفات وال مشافً وال حتى األطباء , ثمة نمص

المواد الصحٌة هنان احتٌاج كبٌر للدعم من لبل المنظمات الدولٌة فما تمدمه المنظمات المحلٌة بحسب 

 إمكاناتها محدودة وال تؽطً االحتٌاجات المطلوبة .

 أما من ناحٌة التعلٌم : -

مدرستٌن ابتدابٌة وثانوٌة , صفوؾ  التعلٌم ضعٌؾ بسبب للة المدارس وانخفاض مستوى التدرٌس , ٌوجد -

 دراسٌة صؽٌرة ومجمعة وعددها للٌل  .
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تسببت بؤضرار مادٌة دون خسابر أو  3 – 2كما تعرض المخٌم خبلل فترة الشتاء ألكثر من حرٌك حوالً  -

 إصابات بشرٌة .

 

 أما بالنسبة للوضع األمنً : -

هالً رأس العٌن والمخٌم محاط بسور شابن توجد أي مشاكل , الوضع مستمر , جمٌع سكان المخٌم من أال  -

 .ن الكومٌنات والمجالسمج المخٌم ولوات الحماٌة الجوهرٌة الحماٌة خاروى األمن الداخلً متواجدة لتوفٌرول

 

المخٌم ؼٌر لادر على استٌعاب المزٌد من النازحٌن الذٌن ٌزدادون بشكل ٌومً سعة المخٌم والبنٌة التحتٌة   -

ؼٌر مإهلة الستمبال المزٌد خاصةً مع ظروؾ الجفاؾ الشدٌد الذي حل بالمنطمة والذي ترافك بمطع مٌاه 

ها بالمٌاه ناهٌن عن مشكلة حبس محطة علون الوالعة فً رأس العٌن والتً تؽذي كامل منطمة الحسكة ورٌف

مٌاه نهر الفرات الذي أدى إلى جفاؾ تام لؤلنهار والروافد المتواجدة فً المنطمة وبالتالً تعرٌض األمن 

 الؽذابً والمابً للمنطمة للخطر .

 

وبحسب إدارة الهبلل األحمر الكردي فإن الوضع الصحً فً المخٌم سًء جداً بسبب الجفاؾ وانتشار  -

األمراض كون سكان المخٌم ٌستعملون مٌاه الخزانات والصهارٌج والمخٌم بحاجة إلى دعم أكثر سواء من لبل 

ن إمكاناته المحدودة حٌث المنظمات الدولٌة أو المحلٌة ألن عدد سكان المخٌم فً تزاٌد وٌعمل المركز ضم

والدات طبٌعٌة , والخدمات األولٌة للحوامل والمراكز بحاجة إلى طبٌب  –لسم النسابٌة  –ٌتوفر عٌادة عامة 

 داخلٌة ونسابٌة ومخبر تحالٌل طبٌة ولسم لؤلشعة .

 

ً ) اسهاالت األطفال , أمراض جلدٌة , التهابات  - تنفسٌة ( ٌنتشر فً المخٌم أمراض عدٌدة أكثرها شٌوعا

والمركز بحاجة إلى دعم فمط وال داعً لمشفى كون المركز لرٌب من مشافً مدٌنة الحسكة ٌتم تحوٌل 

الحاالت الحرجة إلٌها , ال ٌوجد لماحات لؤلطفال ضمن المخٌم , أحٌاناً ثمة فرق جوالة من لبل مدٌرٌة الصحة 

 ات .فً الحسكة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمٌة لتوزٌع اللماح

 

معظم سكان المخٌم ٌبدون تخوفهم من احتمالٌة عدم لدرتهم العودة بشكل نهابً إلى مناطمهم بسبب المشروع  -

االستٌطانً الذي أعلنته الدولة التركٌة حول مشروع إعادة توطٌن ملٌون الجا سوري فً مناطمهم األمر 

 راضٌهم ومنعهم من العودة إلٌها .الذي ٌحبط آمالهم بالعودة بعد أن تم االستٌبلء على ممتلكاتهم وأ
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 مخٌم نوروز :  -3

 2014كم , تم إنشاء المخٌم منذ عام  2ٌمع مخٌم نوروز فً مدٌنة المالكٌة /دٌرٌن/ وٌبعد عن المدٌنة مسافة  -

بسبب الهجوم على المنطمة بشكل عام وعلى شنكال بشكل خاص من لبل عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة 

تؤمٌن طرٌك آمن ألهالً وعب ووحدات حماٌة المرأة بالتدخل الحٌن لامت وحدات حماٌة الشداعش , فً ذلن 

اء ممر بٌن الحدود شنكال لحماٌتهم من المتل العام الذي تعرضوا له على ٌد عناصر التنظٌم فماموا بإنش

عادوا ة سنوات ولد حٌث تم إٌوابهم داخل مخٌم نوروز لعددخول أهالً منطمة شنكال  لتؤمٌن لٌةارالسورٌة الع

العٌن من لبل االحتبلل , وبعد الحملة العسكرٌة على منطمة رأس  2019إلى مناطمهم بشكل كامل عام 

 إعادة فتح المخٌم الستمبال النازحٌن تم 2019فصابل المعارضة السورٌة المسلحة نهاٌة عام التركً و

العدد  صرح بؤن مخٌم نوروز حٌثفً ي وحسب ما ورد فً ألوال المدعو صبحً إلٌاس وهو إدارالمسرٌٌن 

ً فً هذا المخٌم المتواجد ً كل عابلة متواجدة ضمن خٌمة 1013/ حالٌا / عابلة وهً فً تزاٌد مستمر ٌومٌا

/ خٌمة ٌتواجد فٌها 965واحدة وأحٌاناً ٌتشارن أكثر من عابلة داخل الخٌمة الواحدة , عدد الخٌم داخل المخٌم /

تموم األمم المتحدة بدعم المخٌم وهنان شراكة بٌن / طفل 3240امرأة و // 1210بٌنهم // فرد 5390/

, تمدم خدمات فً اإلدارة الذاتٌة وإدارة المخٌم وأٌضاً توجد منظمات أخرى مثل الهبلل األحمر الكردي 

 المجال الصحً.

  

 الوضع التعلٌمً : -

 .ٌوجد مدرسة واحدة داخل المخٌم تمدم خدمات تعلٌمٌة فً صفوؾ مجمعة  -

 

 الوضع األمنً داخل المخٌم : -

كل شخص أو  للمؽادرة أي أنتموم بحماٌة المخٌم والمخٌم مفتوح  لوى األمن الداخلًوحدات نمطة لتوجد 

احتٌاجاته بمدوم فصل الصٌؾ تؤمٌن نازح متواجد فً المخٌم ٌستطٌع الذهاب إلى المدٌنة بؽرض العمل أو 

حٌث لل عدد د الحرب التً لامت بٌن أوكرانٌا وروسٌا بع ظهرتتوجد بعض الصعوبات وهذه الصعوبات 

الصعوبات واإلدارة  ت% ومن هنا تشكل 50 – 40األمم المتحدة للمخٌم بنسبة  ونمص دعم المنظمات الداعمة

 حسب إمكاناتها ألنها مسإولة عن هإالء النازحٌن كونهم من سكان المنطمةتموم بتمدٌم المساعدة الذاتٌة 

 .ها من لبل الجٌش التركً م ودٌارهم بعد احتبللمن مناطمه وهجروا

 

 الممترحات : -

كبٌرة من نسبة وجود بداٌة لدوم فصل الصٌؾ  مع األوضاع داخل المخٌم ذكر اإلداري فً المخٌم لتحسٌنو -

من صعوبات فً تؤمٌن  ٌعانونسنة  17ما بٌن عمر سنة إلى  طفل 3000األطفال فً المخٌم حوالً 

ومع ال ٌوجد ,  نصؾ المخٌم ٌوجد فٌه بنٌة تحتٌة والنصؾ اآلخرباإلضافة إلى أن  ماءالمن  هممستلزمات
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, كذلن  , ثمة حاجة لزٌادة المساعدات اإلؼاثٌة الممدمةللمخٌم بشكل ٌومً  جدٌدة عاببلت نازحة وصول

ؤعدادهم للٌلة وال توجد حتى اآلن فبرادات أو حافظات المٌاه ال –مراوح ال –أحذٌة األطفال و,  مبلبس الصٌؾ

نازحون من  المناطك المحتلة ٌصل منلنازحٌن باإلضافة إلى ا ثل هذه االحتٌاجات بم بالدعممنظمة تموم 

ٌر نحن ؼو, إضافٌة كونهم بحاجة إلى احتٌاجات ٌومٌة  على المخٌمالداخل السوري وهو ما ٌزٌد العبء 

 ً لتؽطٌة تلن االحتٌاجات .الدعم الكاف لادرٌن على تؤمٌنها وال ٌصل

 

 

نحن وبحسب ممابلة تم إجراإها مع أحد سكان المخٌم حٌث تم سإاله عن رؼبته بالعودة إلى منطمته إذ لال :  -

ضد االحتبلل التركً والهجمات التً تشنها على مناطمنا فً تل تمر , رأس العٌن وعفرٌن , الدولة التركٌة 

/ شخص متواجد فً المخٌم لدموا من رأس العٌن , تل 5000ً , حوالً /تموم بذلن إلحداث التؽٌٌر الدٌمؽراف

ا وإدخال ؼٌرهم كانههم لكن هم عمدوا على إخراج سها إلى مناطمب تحرٌر تلن المناطك وإعادة سكانتمر وٌج

 مدروس من لبل الدولة التركٌة .األمر هذا وتؽٌٌر دٌمؽرافً فً المنطمة ,  إحداثبؽٌة 

 

 

ازحٌن فً المخٌم أن وضع المخٌم ما دون الوسط وبحاجة إلى كثٌر من األمور , احتٌاجات ذكر أحد النكذلن  -

 المخٌم للٌلة جداً والسبلت الؽذابٌة ؼٌر كافٌة للنازحٌن .

 

 

 أما بالنسبة للوضع الصحً للمخٌم :  -

ٌإدي إلى  األمر الذيفهو سًء كون المرافك الصحٌة أؼلبها ؼٌر صالحة لبلستخدام وبحاجة إلى ترمٌم 

فصل الصٌؾ حٌث ال ٌوجد مراوح خاصةً مع ارتفاع الحرارة فً شمانٌا ض البلانتشار عدة أمراض مثل مر

 . ودعم المنظمات للمخٌم للٌلة جداً وال خٌم كافٌة 

 .أو تؤمٌن احتٌاجاتهم معالٌن ال ٌستطٌعون العمل بٌنهم عدد كبٌر من ال أؼلب النازحٌن الموجودٌن أرامل -

 

لمخٌم مركز للهبلل األحمر الكردي وبحسب إداري فً المركز ٌعانً المركز من للة األدوٌة ٌوجد فً ا -

 باإلضافة إلى عدم توفر األمصال النوعٌة المضادة فً حاالت لدؼات األفعى والعمارب والكبلب .

 

والجرثومٌة واألمراض بالنسبة لؤلمراض األكثر انتشاراً فهً االنتانات المعوٌة واالنتانات التنفسٌة الفٌروسٌة  -

 التحسسٌة التنفسٌة .



  

 898من  41الصفحة 
 

المخٌم بحاجة إلى مركز طبً متخصص مستوصؾ حٌث ٌتم عبلج أؼلب الحاالت فً المركز وٌتم إحالة عدد  -

 منها إلى المشافً فً مدٌنة دٌرٌن وال تتوفر فً المخٌم حمبلت التطعٌم لؤلطفال .

 ن حدٌثً الوالدة باإلضافة إلى امرأة مسنة .حالتان لطفلٌ 2022عدد الوفٌات داخل المخٌم خبلل عام  -

بالنسبة لوضع المرأة الحامل ٌوجد العدٌد من النساء الحوامل فً المخٌم ٌتم متابعتهن بشكل دوري من لبل  -

 النمطة الطبٌة فً المخٌم بحسب اإلمكانات المتوفرة .

 

 

 :  وضع المرأة داخل المخٌم -

لمرأة فً المخٌم لفً حل تلن المشاكل تم إنشاء دار المرأة تعانً العدٌد من المشاكل داخل المخٌم لمساعدتها  -

من كل النواحً من الناحٌة التعلٌمٌة والناحٌة  صعبوهً تتابع لضاٌاها أما بالنسبة لوضع الطفل فهو 

 لٌم .الصحٌة ٌعانً الكثٌر من األطفال من سوء التؽذٌة والحرمان من التع

 

 : العرٌـشة مخٌم -4

 

أؼلبٌة سكان المخٌم من منطمة دٌر الزور وأرٌافها  الحسكة جنوب كم 12 وٌمع 0215 عام منذ منشؤ مخٌم هو -

ً  المخٌم فً النازحٌن عدد العرٌشة مخٌم فً العبللات مكتب مسإول وبحسب  عدد,  نازح / 14548/ تمرٌبا

 . لهم خٌمتان نتؤم أشخاص ثمانٌة وفوق المفوضٌة حسب أشخاص سبعة خٌمة كل فً عابلة /8845/ العوابل

 

 امرأة ./ 3174/ طفل وعدد النساء /9161ٌبلػ عدد األطفال / -

 كومٌن/ 123/ ٌوجد,  خٌمة 12-02 كومٌن كل وفً الكومٌنات من عدد لطاع كل فً لطاعات سبع فً المخٌم -

 هو للخٌم اإلجمالً العدد,  والكومٌنات المطاعات ورإساء المجلس ربٌس من ٌتكون المخٌم ومجلس المخٌم فً

 . خٌمة /3534/ من أكثر

 

 :الوضع المعٌشً  -

اإلنسانٌة الممدمة إلى المخٌم من المنظمات اإلؼاثٌة بشكل كبٌر والمنظمات التً  تاتراجع وضع المساعد -

تنتهً عمودها مع المخٌم ال ٌؤتً بدٌل عنها حٌث تم إنماص المساعدات الؽذابٌة حتى الخبز منها وفماً لتصرٌح 

 أدلى به أحد النازحٌن داخل المخٌم .

 

 فترة وتنتشر حاالت جرب من فترة ألخرى . كل  المبٌدات برش تموم المنظمات المنتشرة لؤلمراض بالنسبة -
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الخدمات الطبٌة تراجعت فً المخٌم وثمة نمص فً الكادر الطبً المتواجد فً النمطة الطبٌة داخل المخٌم مما  -

 ٌإخر الدور وإمكانٌة الحصول على معاٌنة طبٌة عاجلة .

 

خٌم ٌوجد خمس نماط صحٌة فً المخٌم جمٌعها وبحسب أحد الكوادر الطبٌة للهبلل األحمر الكردي داخل الم -

 تعمل بدوام إداري باستثناء النمطة الصحٌة للهبلل األحمر الكردي تداوم على مدار الساعة .

 

 ٌتم فٌها تمدٌم أؼلب الخدمات الصحٌة باستثناء النوعٌة . -

افة إلى األمراض اسهال ( باإلض –كرٌب  –الشمانٌا  –األمراض األكثر انتشاراً أؼلبها موسمً ) جرب  -

 المزمنة .

 

 المخٌم بحاجة إلى نمطة طبٌة متخصصة ) مستوصؾ ( -

 لماحات األطفال متوفرة فً المخٌم . -

 

ً معظمها ألعمار فوق الـ 15عدد الوفٌات داخل المخٌم ٌمارب / - سنة ضمن حاالت  50/ حالة وفاة سنوٌا

 مفاجؤة .للبٌة احتشاءات 

تمدٌم الخدمات الطبٌة فً حاالت الوالدات وفً حالة االحتٌاج إلى عملٌة بالنسبة لوضع المرأة الحامل ٌتم  -

 لٌصرٌة ٌتم تحوٌلها إلى مشافً الحسكة .

 

معظم سكان المخٌم ٌخشون من العودة إلى مناطمهم فً األماكن الخاضعة لسٌطرة الحكومة السورٌة خوفاً من  -

 المبلحمات واالعتمال كونهم مطلوبٌن من عدة جهات أمنٌة .

 

 تبلٌػ فٌه ٌتم ال موضوع وهو كثٌرة وحاالت كبٌرة معاناة وهنان المخٌمات بكل منتشر : الماصرات زواج -

 . الزواج أوراق بتنظٌم ٌمومون بعدها 16 الـ سن الفتاة بلوغ حتى إخفاإه وٌتم الزواج حصول بعد إال اإلدارة

 مع الخٌم تؽٌٌر ٌتم لم سنتٌنال منذ ما ٌمارب بدٌلة والتدفبة وخٌم التبرٌد وسابل هً المخٌم الحتٌاجات بالنسبة أما -

 .أن ٌتم التؽٌٌر كل سنة  ٌجب أنه العلم

 .بحسب ألوال إداري فً المخٌم  الطبٌعً الحد ضمن المخٌم فً الوفٌات حاالت -

 المولوفٌن نمل ٌتم حٌث الهول إلى لسم األمن الداخلً فً بلدة الملؾ تحوٌل ٌتم سرلة أو اعتداء حدوث حال فً -

 .هنان إلى

 الفتاة بتزوٌج الدعوة حل وٌتم عشابرٌة المجتمعات ألن عنها التبلٌػ ٌتم ال فؤنه االؼتصاب بحاالت ٌخص فٌما أما -

 . المخٌم إلدارة العودة دون لمؽتصبها
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 مخٌم الهول : -5

 

تم إنشاء المخٌم  كم عن بلدة الهول جنوباً , 2كم شرلً محافظة الحسكة وٌبعد  45ٌمع مخٌم الهول على بعد  -

كمركز إلٌواء البلجبٌن العرالٌٌن وبعد حملة الباؼوز أصبح المخٌم مركز إٌواء لعاببلت  2016بتارٌخ 

عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة )داعش( من سورٌٌن , عرالٌٌن و أجانب , حٌث بلؽت اإلحصابٌات حسب 

/ عابلة أي ما ٌعادل 15205ٌم إلى /التالً بلػ عدد العوابل فً المخ 2022المصادر الرسمٌة لعام 

/ شخص والمخٌم ٌضم سورٌٌن 74000/ شخص بعد أن تجاوزت فً السنوات السابمة أكثر من /56124/

 / فرد .8109/ فرد وأجانب /29152/ فرد و عرالٌٌن /18863/

 

( أشخاص وبلػ عدد 6/ خٌمة حٌث ٌبلػ متوسط عدد األشخاص فً كل خٌمة )13.270وٌضم المخٌم / -

 / امرأة .16425/ طفل أما عدد النساء فبلػ /36057األطفال فً المخٌم /

 

 

( للسورٌٌن , وهنان لسم 8+6+5+4( للعرالٌٌن والفٌز )7+3+2+1فٌزات الفٌز ) 8ٌنمسم المخٌم إلى  -

( وكل فٌز ممسم إلى لطاعات 5+4+3+2+1خاص للمهاجرات األجانب حٌث ممسم إلى انكسات وهً )

 ( خٌمة . 24ٌضم )  وكومٌنات كل كومٌن

 

 

 

 الوضع المعٌشً والخدمً فً المخٌم : -

بحسب ما صرح به اإلداري فً مكتب العبللات العامة للمخٌم ذكر بؤن المخٌم بحاجة ماسة إلى تؽٌٌر الخٌم  -

بسبب اهتراء المدٌمة وال بد من التنوع والتؽٌر فً السلة الؽذابٌة التً تمدم فً الشهر مرة واحدة من منظمة 

ذاء العالمٌة والتً ال تلبً احتٌاجات الماطنٌن فً المخٌم والحاجة إلى ترمٌم البنٌة التحتٌة وإٌصال الماء الؽ

عبر شبكات نظامٌة إلى جمٌع ألسام المخٌم , أما بالنسبة للطفل فهو ال ٌتلمى التعلٌم بشكل جٌد لعدم وجود 

متال وإعداد مناهج تربوٌة تناسب كافة الفبة مدارس ومراكز كافٌة الستٌعاب أعداد األطفال العابدٌن من ال

سنة ولد صرح اإلداري بؤنهم ٌطالبون دوماً  17/ دون السن 36057العمرٌة , حٌث ٌتواجد فً المخٌم /

المنظمات بالتركٌز على إنشاء مراكز كافٌة إلعادة التؤهٌل والتوعٌة ألن هذا العدد الضخم ٌشكل خطراً حمٌمٌاً 

ألطفال ٌتلمون من أمهاتهم التدرٌب على فنون المتال وترسٌخ لٌم وتعالٌم الفكر الجهادي فً المستمبل فهإالء ا

المتطرؾ ولد أنشؤ مركز واحد إلعادة تؤهٌل األطفال العنٌفٌن داخل المخٌم لكنه ؼٌر كاؾ وال ٌستوعب كافة 

 الحاالت بسبب انتشار العنؾ المتطرؾ بشكل كبٌر بٌن األطفال .
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المعٌشً للماطنٌن داخل المخٌم فهم ٌعٌشون ظروؾ حٌاتٌة صعبة ولاسٌة جداً فالسلة  أما بالنسبة للوضع -

الؽذابٌة التً تمدم لهم فً كل شهر مرة من لبل منظمة الؽذاء العالمً ال تلبً احتٌاجاتهم وال تكفٌهم وهً جافة 

اإلؼاثٌة للٌل جداً واإلدارة وردٌبة وهنان منظمات تموم بتمدٌم الخبز والماء والسلة الؽذابٌة ودعم المنظمات 

 الذاتٌة تمدم لهم ولكن ضمن إمكانات محدودة وٌتم تمدٌم سلة المنظفات كل سبعة أشهر .

 

تم إجراء عدة مماببلت مع عدد من الماطنٌن داخل المخٌم حول الوضع المعٌشً ولد صرح أحد البلجبٌن  -

ا من منظمة الؽذاء العالمً ال تكفً احتٌاجات البلجبٌن العرالٌٌن فً ألواله ما ٌلً : السلة الؽذابٌة التً تمدم لن

والنازحٌن وسلة المنظفات لم ٌتم توزٌعها من سبعة أشهر على البلجبٌن , حٌث ٌضطر بعض البلجبٌن إلى 

بٌع نصؾ السلة الؽذابٌة لتؤمٌن حاجات أخرى , أما بالنسبة لؤلطفال لم ٌتلموا التعلٌم فالتعلٌم سًء جداً لعدم 

ابة وللة الكادر التدرٌسً وإذا تلموا التعلٌم ال ٌتم توزٌع شهادات فً نهاٌة العام الدراسً , فبالنسبة وجود رل

لبلجبٌن العرالٌٌن إذا رجعنا إلى العراق ال توجد ثبوتٌات وشهادات ألطفالنا , كٌؾ ٌتم االعتراؾ بهم وإكمال 

ؾ الصحً فهو سًء ونحتاج إلى مٌاه صالحة تعلٌمهم فً المدارس الموجودة فً العراق , أما بالنسبة للصر

مشفى كادوس تموم بإجراء  –للتنظٌؾ , هنان شح باألدوٌة , الهبلل األحمر الكردي ٌمدم إسعافات أولٌة 

 عملٌات لٌصرٌة , والمخٌم بحاجة إلى سبلت ؼذابٌة وأدوٌة وإنارة فً اللٌل بسبب الظروؾ األمنٌة .

 

 

 : الوضع الصحً -

لة العٌادات والعٌادات المتواجدة ال تلبً احتٌاجات البلجبٌن حٌث تموم بتمدٌم رعاٌة صحٌة المخٌم ٌعانً من ل -

حسب تمرٌر الهبلل األحمر الكردي فً المخٌم ٌوجد العدٌد من المنظمات اإلنسانٌة الؽٌر حكومٌة أولٌة , وب

مشافً  /3/ٌوجد  أولٌة , كماتمدم إسعافات  ًعرؾ بمركز الرعاٌة الصحً األولٌأو ما والجمعٌات الحكومٌة 

منظمة كادوس , مار ٌعموب وهذه المشافً تعانً من نمص فً الكادر المختص مما ٌإدي إلى   ICRCفً 

تم تملٌص العدٌد من المشارٌع فً المخٌم مما أدى إلى زٌادة الضؽط , دٌة الخدمات وفً اآلونة األخٌرة محدو

 /1252/مراض المنتشرة فً المخٌم هً حاالت إسهال حاد على الشركاء الصحٌٌن فً المخٌم , وأكثر  األ

وحاالت الصفراء بسبب عدم  /2066/حالة التهاب لوزات  /1565/, التهاب لصبات  /83/حالة , الشمانٌا 

توفر األجهزة ونمص بالكادر الطبً ٌتم تحوٌلهم إلى مشفى الحكمة فً الحسكة بتعالد مع الهبلل األحمر 

 أشهر للحصول على الخروج من المخٌم مما ٌإدي 3لضؽط ٌبمى المرٌض ما ٌمارب الكردي ولكن نتٌجة ا

, كما حول بشكل مباشر إلى مشفى الحكمة تحوٌل الحالة الصفراء إلى الحالة الحمراء ت تفالم الحالة وبالتالً

فً حالة وفاة  /47/ تم تسجٌل 2022خبلل عام ( , WHOتمدم الخدمة فرٌك التطعٌم الصحٌة العالمٌة )

حاالت تولؾ الملب  /8و /حدٌثً الوالدة , / حاالت 3/, حرق حاالت  /5/ حالة لتل , 19المخٌم منهم 
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خبلل  حالة اسعافٌة إلى مشافً الحسكة 40تم تحوٌل كما , والتنفس واحتشاء عضلة للبٌة التهاب كبد صاعك 

 . 2022عام 

 

وفحص نسابً فً أؼلب  اضتعامل معها , ٌوجد ألسام مخأما بالنسبة لوضع المرأة الحامل وكٌفٌة ال -

أٌام لكن الصعوبات التً تواجهها  7ساعة / 24المنظمات والجمعٌات الحكومٌة , ٌوجد لسم للمخاض خبلل 

المرأة الحامل هً الصعوبة فً الوصول إلى المراكز الطبٌة لٌبلً كون الوضع األمنً ؼٌر مستمر فكثٌر من 

فً الخٌم وبعد الوالدة ال تستطٌع األمهات الحصول على بٌان والدة أطفالهم والمنظمات حاالت الوالدة تحدث 

 . ر لادرة على إعطاء بٌان الوالدةؼٌ

 

 وضع المرأة : -

/ امرأة من جنسٌات سورٌة , عرالٌة وأجانب باإلضافة إلى عدد من 16425تعٌش فً مخٌم الهول / -

اإلٌزٌدٌات المتخفٌات داخل المخٌم بٌن عناصر عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة / داعش / ال ٌفصحن عن 

تحرٌر العشرات منهن  شخصٌاتهن خوفاً من التهدٌد الذي ٌتلمونه على ٌد نساء الحسبة داخل المخٌم , ولد تم

وما  2022/ امرأة إٌزٌدٌة محررة حتى نهاٌة النصؾ األول من العام 106منذ حملة الباؼوز ولد وثمنا حالة /

/ طفل , ونذكر هنا آخر تلن الحاالت حٌث تمكن البٌت اإلٌزٌدي فً إللٌم الجزٌرة مإخراً 208ٌمارب /

من تحرٌر الفتاة اإلٌزٌدٌة روسٌتا  17/6/2022تارٌخ بمساعدة لوى األمن الداخلً فً مخٌم الهول وذلن ب

أثناء  3/8/2014التنظٌم فً عناصر , حٌث ولعت أسٌرة بٌد  2006مصب الحجً باجو وهً من موالٌد تل 

صعودها مع أهل لرٌتها الجبل , حٌث ألدم عناصر التنظٌم على لتل والدها و ثبلثة من أعمامها مع أوالدهم 

هً كانت ها لمنع اإلرهابٌٌن من اؼتصابها وسباٌا بعدها ألدمت والدتها على لتل نفسؤخذ النساء كبولاموا 

ممٌمة فً المخٌم مع عوابل داعش , ومنذ تحرٌر الباؼوز كانت تحاول االتصال بمن تبمى من ألربابها لكن 

, ٌتها لم تصرح عن شخصدون جدوى بسبب خوفها من العماب وترهٌبٌها المستمر من محاولة إنماذ نفسها 

تم اإلٌزٌدٌة روسٌتا وتحرٌرها بعد جهود مرالبة حثٌثة ولد تمكنت لوات األمن الداخلً من الوصول إلى  ولد

 مصب .التسلٌمها للبٌت اإلٌزٌدي وسوؾ تعود إلى شنكال للعٌش مع أسرة ابن عمها الممٌم فً تل 

 

ضؽوطات نفسٌة كبٌرة بسبب سوء وفٌما ٌتعلك بالبلجبات العرالٌات والنازحات السورٌات فهن ٌعانٌن  -

 األوضاع المعٌشٌة داخل المخٌم من جهة وصعوبة التنمل داخل المخٌم وخارجه من جهة أخرى .

 نفٌما بٌنه الجهادي المتطرؾترسٌخ الفكر نساء من عوابل عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة فهن ٌممن بالأما  -

وإن تم  هولوانٌن الجهاديدرٌب على تطبٌك تعالٌم الفكر ضمن المخٌم حٌث ٌتم التدرٌب على فنون المتال والت

بالمتل من لبل عناصر الحسبة , ومعظم حاالت المتل تتم عند لٌام  نٌتم تهدٌده النسوة الرفض من لبل بعض
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فً المجاري الصحٌة وتتعرض الجثة  نورمٌه نحٌث ٌتم لتله مخالفة للتعالٌم الشرعٌةاء بؤعمال بعض النس

وٌتم كن التعرؾ على الجثة بسبب تفسخها وبمابها فً مجاري الصرؾ الصحً فترة من الزمن للتشوٌه وال ٌم

, أما بالنسبة للخبلفات  بتعاد عن الفكر الدٌنً المتطرؾفً حاالت السرلة أو حاالت التكفٌر بسبب االالمتل 

العتداء مستمرة والسرلات ٌتم حلها عن طرٌك عناصر الحسبة عبر التهدٌد وإعادة المسرولات وحاالت ا

ً هنان حاالت اؼتصاب فً المخٌم والمرأة المتشددة والمتطرفة ال ترسل أطفالها إلى مراكز  وكثٌرة وأٌضا

إعادة التؤهٌل بل تموم بترسٌخ الفكر اإلٌدٌولوجً المتطرؾ وهإالء األطفال من الناحٌة المانونٌة ال ٌوجد أي 

بلد هو تواجد ؼٌر شرعً كونهم دخلوا الببلد عن طرٌك شًء ٌثبت شخصٌتهم المانونٌة وتواجدهم داخل الب

ومعظمهم  18تحت السن شخص ألؾ  35, فهنان أكثر من  لانونًالحدود السورٌة التركٌة بشكل ؼٌر 

محرومون من التعلٌم , حٌث ٌتم تدرٌب الفتٌات المراهمات على اإلسعافات األولٌة لمشاركتها أثناء حدوث 

األجانب من المخٌم معارن لتمدٌم المساعدة لوالدها وأخوتها وتضمٌد جراحهم  وٌتم ترحٌل األطفال والنساء 

اإلدارة الذاتٌة والتنسٌك  إلى هٌبة الخارجٌة فً التً ٌنتمون إلٌها البلدان عن طرٌك تمدٌم طلب من سفارات

طفل منذ عام  /822/ ولد تم تسلٌم العدٌد من األطفال األجانب إلى سفارات دولهم حٌث تم تسجٌلمعهم 

, أما عدد النساء التً تم  بحسب إحصابٌة لدمتها هٌبة الخارجٌة فً اإلدارة الذاتٌة 2022لؽاٌة عام   2017

جنسٌة مختلفة , وخبلل عام  /33/من وهم   2022حتى عام  2017امرأة منذ عام  /335/ ن بلػتسلٌمه

 .جنسٌات مختلفة  /7/امرأة من  /25/طفل و  /81/تم تسلٌم  2022

 

 الوضع األمنً : -

/ مدنً بٌنهم 56124الوضع األمنً ؼٌر مستمر بسبب تجمع عشرات اآلالؾ من المدنٌٌن ما ٌمارب / -

/ جنسٌة أجنبٌة مختلفة والمشاكل داخل المخٌم مستمرة بسبب 50أكثر من / عرالٌٌن وسورٌٌن وأجانب من

اإلٌدٌولوجٌة المتطرفة التً ٌإمنون بها فمعظمهم من عوابل عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة المعروفة بداعش 

متل والسلون أؼلبهم نساء وأطفال حٌث تموم النساء بتؽذٌة عمول أطفالهن بالفكر الدٌنً المتطرؾ المابم على ال

العدابً اتجاه من ٌخالفهم فً معتمداتهم أو من ٌحاول االبتعاد عن فكرهم ولد ظهرت حاالت لتل كثٌرة 

/ حالة لتل منذ عام 162مجهولة الفاعل ٌرتكبها من ٌسمون أنفسهم بالحسبة داخل المخٌم ولد تم تسجٌل /

لمنظمات اإلنسانٌة من لبل خبلٌا داعش وٌتم تهدٌد عاملً ا 2022/ حالة لتل خبلل عام 19بٌنهم / 2019

حالة لتل ألحد موظفً الهبلل األحمر الكردي ) باسم دمحم ( وجرح طبٌب من  2022حٌث سجل خبلل عام 

منظمة أطباء ببل حدود ولتل عامبلن لتمدٌد شبكة الكهرباء , حٌث ٌموم خبلٌا التنظٌم بالمتل والتهدٌد وحرق 

أدوات حادة ولطع حدٌد وأسلحة كاتمة للصوت , فالخبلٌا تموم بعملٌات  الخٌم وٌستخدمون فً حاالت المتل

 المتل داخل المخٌم وهً شبكة مرتبطة ومنسمة مع شبكة خارج المخٌم تمدهم بالسبلح والمعلومات .
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أما بالنسبة للخروج والدخول من المخٌم ٌتم بشروط طلب كفٌل داخل المخٌم فً حال مراجعة الطبٌب أو  -

, وهنان حاالت تهرٌب كثٌرة إلى خارج المخٌم ٌصعب ضبطها والحاالت التً ٌتم ضبطها ٌتم  لمضاء حاجة

محاسبة المهربٌن ومعظمهم من عمال المنظمات اإلؼاثٌة اإلنسانٌة الذٌن ٌعملون داخل المخٌم عبر صهارٌج 

روابح المحرولات ,  الماء مما ٌعرض حٌاة المدنٌٌن للخطر خاصةً األطفال نتٌجة لطع األكسجٌن عنهم أو من

وفٌما ٌتعلك برحبلت الخروج ومؽادرة المخٌم فهً مستمرة بالنسبة للعرالٌٌن تم االتفاق مع الجانب العرالً 

/ عابلة ومعظم هذه العوابل من عناصر تنظٌم الدولة 49/ عابلة تم تسٌٌر أكثر من /500بتسٌٌر رحبلت لـ /

نسبة للنازحٌن السورٌٌن التً تمع منازلهم فً مناطك تحت اإلسبلمٌة , ومازال التنسٌك مستمر , أما بال

سٌطرة اإلدارة الذاتٌة فً مناطك دٌر الزور والرلة ومنبج وأرٌافها الرحبلت مستمرة حسب جداول أما 

السورٌون من المناطك التً تمع خارج سٌطرة اإلدارة الذاتٌة لم ٌتم تسٌٌر رحبلت إلٌها بعد , أما بالنسبة 

جرات وأطفالهن ٌتم عن طرٌك تمدٌم طلب من سفارات الدول التً ٌنتمون إلٌها إلى هٌبة لترحٌل المها

لؽاٌة عام  2017/ طفل داعشً منذ عام 822الخارجٌة فً اإلدارة الذاتٌة  والتنسٌك معهم , ولد تم تسلٌم /

, وخبلل عام / جنسٌة مختلفة 33/ امرأة من /335, أما عدد النساء التً تم ترحٌلهم وتسلٌمهم / 2022

/ جنسٌات مختلفة كما ذكرنا فً فمرة وضع المرأة وهنا ال 7/ امرأة من /25/ طفل و /81تم تسلٌم / 2022

بد من الضؽط على الدول التً لها رعاٌا منتمٌة إلى عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة إلعادتهم إلى بلدانهم ألن 

تواجدٌن فً المخٌم حٌث ٌعتبر هذا المخٌم من أخطر تواجدهم فً المخٌم ٌشكل خطر على حٌاة المدنٌٌن الم

مخٌمات العالم ووصفه بعض المرالبون بالمنبلة المولوتة ولد أبدوا مخاوفهم وللمهم من خروج المخٌم تحت 

/ متطرؾ فٌه وهنان 12000السٌطرة فً حال شن هجوم جدٌد من لبل الدولة التركٌة لوجود أكثر من /

اله , ولد تساعد فً تعزٌز إمكانٌات التنظٌم اإلرهابً فً شن هجمات واسعة , محاوالت لتنظٌم داعش الختر

وهنان دعوات متجددة إلنهاء ملؾ مخٌم الهول فعلى الرؼم من الزٌارات المتواصلة لوفود من العالم مع 

ة الدول مسإولً اإلدارة الذاتٌة حول إٌجاد حلول لكن لم تشهد هذه المضٌة أي حل وتمدم بسبب عدم لبول ؼالبٌ

استمبال رعاٌاها المتهمٌن باالنتماء إلى عناصر تنظٌم الداعشً وتحوٌلهم إلى المحاكمة ولد دعا مإخراً 

ً فً شمال  مستشار األمن المومً العرالً لاسم األعرجً إلى تفكٌن المخٌم ألن وجوده ٌمثل تهدٌداً حمٌمٌا

 شرق سورٌا لتواجد عدد ضخم من عناصر التنظٌم فٌه .

 

/ 5/ من كل /3لبت مبعوثة األمم المتحدة فً العراق ٌونامً إلى حسم شامل لملؾ مخٌم الهول فكل /ولد طا -

 عام والكثٌر منهم محرومون من التعلٌم . 17أشخاص ٌعٌشون فً المخٌم تحت السن 

فً حال خروج المخٌم عن السٌطرة تكون العوالب وخٌمة وتمع الكارثة وتإدي إلى ضرب جهود التحالؾ  -

ً ولوات سورٌا الدٌممراطٌة ) لسد ( فً محاولة ضبط اإلرهاب وبالرؼم من ذلن ٌتجاهل العالم هذا الدول

 المخٌم وخطورته على األمن والسلم .  
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 مخٌم روج : -6

 

كمركز إلٌواء  24/6/2015ٌمع مخٌم روج فً رٌؾ منطمة دٌرٌن شمال شرق سورٌا وتم إنشاإه بتارٌخ  -

نازحً الحسكة بعد هجمات تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش لها , وبعد المضاء على عناصر التنظٌم تم إعادة 

باؼوز تم الول فٌها وأثناء تحرٌر النازحٌن إلى منازلهم وتم استمبال البلجبٌن العرالٌٌن المادمٌن من مخٌم اله

 إٌواء عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة فٌها من سورٌٌن وعرالٌٌن وأجانب .

 

 

/ عابلة 38/ عابلة سورٌة و /14/ عابلة منهم /806/ فرد أي ما ٌعادل /2638عدد األفراد داخل المخٌم / -

/ 158/ سورٌٌن و /54فل منهم // ط1761/ عوابل أجنبٌة من جنسٌات مختلفة وبٌنهم /714عرالٌة و /

 / .76/ ورجال /801/ أجانب ونساء /1549عرالٌٌن و/

 

 

وحسب إدارة المخٌم هنالن عدة منظمات محلٌة تمدم الدعم للمخٌم لكن ضمن إمكانات محدودة ال تلبً  -

احتٌاجات الماطنٌن داخل المخٌم منها منظمة بلومنت لؤلعمال الخدمٌة والسبلم للتوعٌة ولؾ المرأة ومنظمة 

بً احتٌاجات البلجبٌن وال تكفٌهم وهً إنماذ الطفل ومنظمة الؽذاء العالمً التً تمدم السلة الؽذابٌة وهً ال تل

ن أرملة ولدٌها طفبلوهً  1986حسب ألوال البلجبة سارة دمحم عبد السبلم من مؽرب من موالٌد  ؼٌر كافٌة

مع زوجها المجاهد والمنتمً  2017حٌث لُدمت إلى سورٌا عام  2010واآلخر  2009أحدهما من موالٌد 

أثناء المعارن , حٌث صرحت بؤن الوضع المعٌشً فً المخٌم صعب  لُتل الذيإلى تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة 

تعلن عن  مؽربالوجه رسالة إلى حكومة هً تواألدوٌة ؼٌر كافٌة و هملسلة الؽذابٌة ال تلبً احتٌاجاتجداً وا

 . هافً بلد محاكمتها ترجوو  هاالعودة إلى وطنب رؼبتها

 

السلة الؽذابٌة ال تلبً احتٌاجاتهم وتعانً من للة حٌث  ًالمعٌشالوضع ٌعانً مخٌم روج من صعوبات فً  -

العابدٌن لعوابل المماتلٌن األدوٌة والطبابة وللة مراكز التؤهٌل والتوعٌة بسبب عدم استٌعاب األعداد الضخمة 

من المتال , وصرحت اإلدارٌة فً مخٌم روج أنه ال ٌوجد مستمبل لؤلطفال فً المخٌم حٌث توجد مدرسة 

اد األطفال العابدٌن من المتال ضخمة ال ٌتم استٌعابهم وال ٌتلمى الطفل التعلٌم بشكل جٌد وذلن واحدة فمط وأعد

 الجهادي الدٌنً المتطرؾعدم رؼبة األهل فً التؽٌٌر حٌث تموم بعض المهاجرات الداعشٌات بترسٌخ الفكر ل

كرٌة وكٌفٌة حفر الخنادق فنون المتال وكٌفٌة الهجوم على نمط عس بتدرٌبهم علىلدى أطفالها حٌث تموم 

بالنسبة لئلناث ٌتم  لحماٌتهم أثناء المتال هذا بالنسبة للذكور وتمنعهم من تلمً التعلٌم فً مراكز المخٌم , أما
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الدهم أثناء المعارن وٌتم على اإلسعافات األولٌة إلنماذ أخوتهم وأو نوٌتم تدرٌبهفً اللباس  نلوالدته نتملٌده

 . بشكل متطرؾ المرآنتعالٌم الدٌن و نتعلٌمه

 

 

من ناحٌة أخرى األهالً الذٌن ٌرٌدون إرسال أوالدهم إلى المدرسة فاإلمكانات محدودة والمناهج ضخمة وال  -

وجد وسابل أو حصص ترفٌهٌة للطفل فلٌس هنان مساحة صدٌمة للطفل فً المخٌم وهنان بعض األطفال 

االحتٌاجات الخاصة ولم ٌتم تمدٌم الرعاٌة الصحٌة / حالة ذوي 85ٌعانون من أمراض نفسٌة مثل التوحد و /

من لبل دولهم من إنشاء مراكز لعبلجهم أو تمدٌم الدعم لهم أو ترحٌلهم إلى دولهم مع أمهاتهم وبعض المراكز 

( Save Childrenالتً ٌتم إنشاإها من لبل المنظمات بالتنسٌك مع إدارة المخٌم مثل منظمة إنماذ الطفل )

 كً لكل عابلة وإمكاناتها محدودة جداً ومنظمة بلومنت .ٌدوالر أمر $ 40حٌث تمدم 

 

 

 

 أما بالنسبة لوضع المرأة : -

/ وأمراض مزمنة مثل السكري 2فهً تعانً ضؽوطات نفسٌة وعصبٌة داخل المخٌم , هنان حاالت جنون /

اإلخصابٌٌن ودعم المنظمات والضؽط وأمراض الملب والربو , وٌعانً المخٌم من للة األدوٌة وللة األطباء 

محدود جداً , وبعض النساء المهاجرات المتشددات ٌتم التهدٌد من لبل بعضهم البعض حٌث ٌفرضون لوانٌن 

 والتهدٌد بالمتل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة على بعضهم ٌصل الوضع إلى حالة الضرب والشجار وكسر الرإوس

اآلن لم ٌحدث أٌة حالة لتل فً المخٌم وٌتم استخدام  ولكن حتىولم تستجب فً حال رفضت الجهة األخرى 

فً المخٌم حٌث ٌتواصلون مع خبلٌا التنظٌم خارج المخٌم وٌتم إرسال فٌدٌوهات عن كٌفٌة  الهاتؾ المحمول

هاتؾ المتطرؾ وعلى فنون المتال وحتى الزواج ٌتم عن طرٌك  الجهاديتدرٌب النساء واألطفال على الفكر 

 الجوال .

 

 

 الصحً فً المخٌم : الوضع -

 .فً المخٌم بشكل عام جٌد ومستمر  -

 ٌوجد العدٌد من األمراض . -

 ٌوجد عٌادات متخصصة . -

تطعٌم األطفال ٌوجد فرٌمٌن فرٌك فً دٌرٌن وفرٌك معبدة ٌمومون بإعطاء لماحات روتٌنٌة لؤلطفال فً  -

 المخٌم .
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سنة بسبب تثبٌط نمً العظام تالً إلنتان  40: حالتان امرأة عمرها  2022حٌث بلػ عدد الوفٌات خبلل عام  -

 سنة بسبب لصور كلوي حاد . 40فٌروسً ورجل بعمر 

 

 

 

 أما بالنسبة للوضع األمنً فً المخٌم : -

فهو مستمر وأثناء حدوث أعمال شؽب تموم لوات األمن بتطوٌك المخٌم وتسٌطر على الوضع وٌسمح 

لعودة إلى المخٌم , أما المهاجرات فبل ٌسمح لهم بالخروج للنازحٌن السورٌٌن والبلجبٌن العرالٌٌن بالخروج وا

/ حاالت 3/ حاالت والوفٌات إلى /6وال توجد حاالت لتل أو اختطاؾ أما حاالت االؼتصاب فمد بلؽت إلى /

 وتموم ولؾ المرأة بإعطاء ورشات تدرٌبٌة والتوعٌة ودورات إعادة التؤهٌل للنساء داخل المخٌم .

 

 

 الممترحات : -

ماسة إلى خٌم جدٌدة لتعرض المدٌمة لبلهتراء نتٌجة الظروؾ الجوٌة حاجة بحسب إدارٌة فً مخٌم روج ثمة  -

. 

 تحسٌن السلة الؽذابٌة والحاجة إلى بناء مركز لتؤهٌل الفتٌات المراهمات وتزوٌدهم بمناهج تناسب أعمارهم . -

 

ن مسإولٌة المهاجرات ال تمع على عاتك اإلدارة رسالة إلى الرأي العام الدولً تؤكد فٌها أدارٌة اإلكما وجهت  -

شاء سجون بمحكمة دولٌة فً شمال شرق سورٌا أو إن طالبتو الذاتٌة فمط بل مسإولٌة الدول التً ٌنتمون إلٌها

 إلى أوطانهم وإنشاء مخٌمات ومراكز لهم ومحاكم ضمن أوطانهم . البلجبٌن ومراكز تؤهٌل أو ترحٌل
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ً سـادس -  : المخٌمات فً منطمة الفرات : ـا

 
 مخٌم تل السـمن : -

 

تم إنشاإه بتارٌخ كم شمال مدٌنة الرلة لرب بلدة تل السمن برٌؾ الرلة ,  22ٌمع مخٌم تل السمن  -

1/11/0217 . 

 

 
تم إنشاء المخٌم بعد عملٌة نبع السبلم الستٌعاب األعداد المتزاٌدة من المهجرٌن المسرٌٌن من مدٌنة تل أبٌض  -

/ عابلة بٌنهم 1846/ فرداً أي ما ٌعادل /6448/ 0200ورٌفها , بلػ عدد األفراد داخل المخٌم خبلل عام 

 / طفبلً .8618/ امرأة و/8339/

 

المخٌم بحاجة إلى دعم من الناحٌة الصحٌة واإلؼاثٌة خاصةً أنه ٌمع فً نمطة صحراوٌة وال ٌحوي سوى على  -

اجات السكان وفً اآلونة األخٌرة لم ٌحصل السكان على أي سلة نظافة نمطة طبٌة واحدة متنملة وال تفً احتٌ

شمانٌا والتهاب األمعاء وبسبب ارتفاع درجات مما ٌزٌد من احتمالٌة انتشار األمراض فً المخٌم خاصةً البل

 / حالة أمراض159الحرارة سجلت العدٌد من التهابات السحاٌا بٌن أطفال المخٌم , كما أنه لد تم تسجٌل /

/ حالة من ذوي االحتٌاجات الخاصة الذٌن تزداد 191مزمنة كمرض الملب والسكري , كذلن تم تسجٌل /

معاناتهم داخل المخٌم الفتمارهم ألدنى االحتٌاجات الخاصة التً ٌمكن أن تساعدهم وتسهل حٌاتهم الصعبة 

ً وحاالت سوء التؽذٌة منتشرة بشكل كبٌر بٌن سكان المخٌم خاصةً األطف ال منهم بسبب نمص السلة أساسا

 الؽذابٌة الممدمة وللة الدعم للمخٌم .  

 

-  ً  : فً منطمتً الطبمة و الرلة وضع المخٌمات:  سـابعا
 

 مخٌم المحمودلً : -أ -

ٌمع المخٌم شمال ؼرب مدٌنة الطبمة لرب لرٌة المحمودلً التابعة لناحٌة الجرٌنة فً منطمة الثورة , حٌث  -

كم 2.32ٌبلػ مساحته 
0 

. 

 

الستمبال النازحٌن من الداخل السوري خاصةً منطمة دٌر الزور  02/4/0217أنشؤ مخٌم المحمودلً بتارٌخ  -

 11وكذلن نازحٌن من مناطك السلمٌة برٌؾ حماه ومن مدٌنة الباب برٌؾ حلب ومن أهالً تل تمر , وفً 
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نت تسكن فً مخٌم عٌن تم توسٌع المخٌم بسبب توجه عدد كبٌر من العاببلت التً كا 0217تشرٌن األول 

 عٌسى .

 

/ امرأة و 1441/ عابلة بٌنهم /1751/ فرد أي ما ٌعادل /8911بلػ عدد األفراد الموجودة داخل المخٌم إلى  /  -

 / طفل .4581/

 

 احتٌاجات النازحٌن داخل المخٌم : -

ماء ثمة اكتفاء ٌعانً سكان المخٌم من نمص المعونات الؽذابٌة وهم بحاجة زٌادة كمٌة الخبز , بالنسبة لل -

بالكمٌة الممدمة وهنان ثمة نمص فً المستلزمات الطبٌة خاصةً بالنسبة لؤلمراض المزمنة والتً ال ٌوجد لها 

 دعم من لبل أي منظمة عاملة فً مجال الصحة .

 

 الوضع المعٌشً : -

 متوسط وٌوجد مجال عمل خارج المخٌم لمن رؼب بالعمل . -

 

  الوضع الصحً : -

/ مراكز صحٌة تابعة لمنظمات ؼٌر حكومٌة 1داخل المخٌم تابعة للهبلل األحمر الكردي و /ٌوجد نماط طبٌة  -

و منظمات أخرى , ٌوجد نمص فً كمٌة الدواء وٌوجد صٌدلٌة داخل المخٌم إال أنه ٌوجد نمص فً الكمٌة 

بٌة داخل وفمدان بعض ادوٌة وبحسب ألوال أحد اإلدارٌٌن فً نمطة الهبلل األحمر الكردي ٌوجد نماط ط

المخٌم فٌها عٌادة لؤلطفال وعٌادة داخلٌة , سٌارة اسعاؾ ولسم لئلسعافات األولٌة ٌتم عبلج حاالت البلشمانٌا 

 . 17باإلضافة إلى حمبلت توعٌة حول مرض كوفٌد 

 

انتانات تنفسٌة علوٌة , انتانات معوٌة فٌروسٌة , باإلضافة إلى األمراض هً مراض األكثر انتشاراً األ -

 الضؽط واألمراض الملبٌة( . –الربو  –منة )السكري المز

 

 ثمة حاالت تستوجب نملها إلى مشافً متخصصة كالعملٌات المٌصرٌة واالحتشاء والمصور التنفسً الحاد . -

 

 كما ٌوجد فرق طبٌة جوالة تابعة للجنة الصحة باإلضافة إلى حمبلت تطعٌم ضد شلل األطفال . -

 

 توجد عدة حاالت وفاة بسبب حاالت االحتشاء الملبٌة .حاالت الوفٌات ضمن المخٌم  -
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لى مشفى وضع المرأة الحامل ٌتم استمبالها فً المركز وفً حال الحاجة إلى عملٌة لٌصرٌة ٌتم إحالتها إ -

 الطبمة .

 

 وضع الصرؾ الصحً : جٌداً جداً داخل المخٌم ) تصرٌؾ مطري حمامات جوز فنٌة معالجة ( . -

 

 وضع المرأة : -

المرأة داخل المخٌم من ضؽط نفسً كبٌر وإجهاد جسدي بسبب صعوبة الحٌاة داخل المخٌم باإلضافة  تعانً -

إلى تسجٌل حاالت عنؾ جسدي وجنسً داخل المخٌم بسبب الضؽط النفسً الكبٌر نتٌجة سوء األوضاع 

مشاكل المرأة المعٌشٌة داخل المخٌم ولساوة المناخ باختبلؾ فصوله فً المنطمة , ٌوجد مركزٌن لمتابعة 

داخل المخٌم وتم تخصٌص خط ساخن للشكاوي فً حاالت االؼتصاب واالعتداء الجسدي , فرص العمل للٌلة 

 داخل المخٌم مع توفر دورات لمحو األمٌة .

 

 وضع الطفل : -

المخٌم ٌحوي عدد كبٌر من األطفال ٌعانون صعوبة فً التكٌؾ مع الظروؾ الصعبة داخل المخٌم من الناحٌة  -

 لٌمٌة باإلضافة  للحاجة إلى المزٌد من المساحة اآلمنة للطفل وانتشار حاالت سوء التؽذٌة بٌن األطفال .التع

 

% من األسر ترسل أوالدها لتلمً التعلٌم لكن عدم رؼبة األطفال  57ٌوجد فً المخٌم ثبلث صفوؾ دراسٌة  -

 التً تواجه التعلٌم داخل المخٌم . فً االنضمام للصفوؾ المجمعة  والعزوؾ عن التعلٌم هو أكبر التحدٌات

 

 / شعب .12المدرسة داخل المخٌم تحوي فوجٌن فٌهما / -

 / طفل .222كما توجد روضة تستوعب / -

 / طفل .1322والتعلم ذاتً لـ / -

 / معلم داخل المخٌم .04عدد المعلمٌن / -

 

 الوضع األمنً داخل المخٌم : -

 آمن ومستمر وال توجد مشاكل تذكر . -

: ٌوجد حاالت نتٌجة استعمال المدافا ونتج عنه وفاة امرأة منذ حوالً سنة بسبب سوء حاالت الحروق  -

 استعمال وسابل الطبخ .
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  الوضع الطبً : -

 بحسب إحدى الكوادر الطبٌة داخل المخٌم : -

أطفال ) أطباء بدوام إداري ( , تتوفر سٌارة اسعاؾ مع كادر طبً  –نسابٌة  –الخدمات الممدمة : داخلٌة  -

 .ان خبلل األسبوع األحد والخمٌس(البلشمانٌا ٌومساعة , وٌوجد لماحات عدة ) 02لـ كامل تؽطٌة على مدار ا

 

الثبلثاء ومعالجة فٌزٌابٌة ٌوم  17اللماح الروتٌنً مدعوم من لبل هٌبة الصحة ٌوم األثنٌن + لماح كوفٌد  -

 وتوافر األدوٌة بشكل جٌد .

 

 األمراض المزمنة : توافر األدوٌة إلى حد ما حسب الواردات من المستودعات الربٌسٌة . -

 

 أما بالنسبة لممترحات إدارة المخٌم لتحسٌن وضع المخٌم : -

 

ركٌة وفصابل عدد السكان ( , بسبب التهدٌدات المستمرة للدولة الت –ثمة حاجة لتوسٌع المخٌم + ) مساحة  -

 المعارضة السورٌة المسلحة على المنطمة تزداد حاالت النزوح مع احتمالٌة هجوم جدٌد على المنطمة .
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 مخٌم طواحٌنٌة : -ب -

 من المخٌمات العشوابٌة فً منطمة الطبمة . -

 

سد الفرات  كم على الضفة الٌسرى لبحٌرة 02ٌمع مخٌم الطواحٌنٌة فً منطمة الطبمة وؼرب مدٌنة الرلة بـ  -

 وهو مخٌم عشوابً ؼٌر منظم سكانه من نازحً منطمة حماه .

 

الستمبال النازحٌن من الداخل السوري خاصةً رٌؾ حماه   0215تم إنشاء المخٌم فً الربع األول من عام  -

 الشرلً وأرٌاؾ دٌر الزور والمهجرٌن المسرٌٌن بعد عملٌة نبع السبلم .

 

 / طفل .1111/ عابلة , بٌنهم ما ٌمارب /585فرد أي ما ٌعادل / /8811عدد األفراد داخل المخٌم / -
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 الكثٌر ٌوجد المطلوب بالشكل المخٌم نحو اإلنسانٌة المنظمات لبل من توجه ٌوجد ال ولكن المخٌم فً آمن الوضع -

 . المعاناة من

 

 . ٌومً بشكل زراعٌة ورشات فً ٌعملن النساء أؼلب -

 

 . الٌومٌة االحتٌاجات تؤمٌن فً المرأة على الكبٌرة المسإولٌة وتمع المخٌم ضمن ٌعملون ال أؼلبهم الرجال -

 

 . المخٌم داخل التعلٌم وتوفٌر للمخٌم إؼاثٌة مساعدات وصول المخٌم : مطالب -

 

 التعرض من وخوفهم منازلهم البلحك دمارال بسبب مناطمهم إلى بالعودة الرؼبة لدٌهم لٌس النازحٌن أؼلب -

 . السورٌة الحكومة لبل منأو االعتمال  لبلنتهان

 

 المخٌمات العشوائٌة : -جـ 

ولد نها مخٌمات منظمة وأخرى عشوابٌة مخٌم  م 42 فً الرلة بلػ عدد المخٌمات داخل مناطك االدارة الذاتٌة -

 وبلػ عدد الخٌم داخل المخٌمات كالتالً :

 

 

 الخط الغربً : -

 -خٌمة  121مخٌم االعٌوج  -خٌمة  122مخٌم العدنانٌة  -خٌمة  122مخٌم العدنانٌة  -خٌمة  74مخٌم حطٌن  -

 -خٌمة  062مخٌم ٌعرب  -خٌمة  117مخٌم ربٌعة  -خٌمة  021مخٌم ابو كبرى  -خٌمة  141مخٌم االنصار 

مخٌم الكٌلو صفر  -خٌمة  12مخٌم حوٌجة فرد  -خٌمة  325مخٌم السلحبٌة الشرلٌة  -خٌمة  74مخٌم هرللة 

مخٌم حوٌجة  -خٌمة  32مخٌم الخاتونٌة  -خٌمة  65مخٌم الشارة  -خٌمة  045مخٌم االندلس  -خٌمة  121

 -خٌمة  321مخٌم الرشٌد البٌزار  - 102مخٌم الرشٌد الؽابة  -خٌمة  116مخٌم الفتٌح  -خٌمة  44عتٌك 

 022ٌم االٌوبٌة مخ -خٌمة  176مخٌم الرشٌد الحدباء  -خٌمة  226مخٌم العجاج  -خٌمة  021مخٌم الرافمة 

مخٌم  -خٌمة  146مخٌم السلحبٌة الؽربٌة  -خٌمة  151مخٌم الخٌالة  -خٌمة  160مخٌم وادي الفٌض  -خٌمة 

مخٌم  -خٌمة  62مخٌم ببر العجٌل  -خٌمة  161مخٌم الببلنة  -خٌمة  043مخٌم السبلم  -خٌمة  10الٌمامة 

 خٌمة . 232المزٌونة 
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 هر :المخٌمات الوالعة جنوب الن -

مخٌم الدهموش  -خٌمة  147مخٌم حوٌجة زهرة  -خٌمة  41مخٌم الخلٌل  -خٌمة  114مخٌم كسرة دمحم علً  -

مخٌم  -خٌمة  70مخٌم العكٌرشً  -خٌمة  12مخٌم حوٌجة السوافً  -خٌمة  225مخٌم البناٌات  -خٌمة  52

مخٌم  -خٌمة  062الٌونانً مخٌم  -خٌمة  143مخٌم رطلة  -خٌمة  111مخٌم الممص  -خٌمة  60الجامعة 

 خٌمة . 171مخٌم ابو كبٌع شرلً  -خٌمة  34البراكة 

 

 

 المخٌمات ضمن الخط الشمالً للرلة : -

مخٌم روٌان  -خٌمة  442مخٌم تل السمن جنوبً  -خٌمة  017مخٌم روٌان  -خٌمة  154مخٌم االسدٌة  -

 -خٌمة  174مخٌم كبش ؼربً  -ة خٌم 235مخٌم جروة  -خٌمة  222مخٌم الحكومٌة  -خٌمة  00الشرلً 

مخٌم  -خٌمة  070مخٌم كبش وسطً  -خٌمة  045مخٌم الرجم االبٌض  -خٌمة  306مخٌم شبلش الؽربً 

 خٌمة . 243مخٌم حزٌمة  -خٌمة  114مخٌم تشرٌن  -خٌمة  1201مخٌم الحتاش  -خٌمة  061الولٌد 

 

 

 مخٌمات الخط الشمالً الشرلً : -

 خٌمة . 124مخٌم تل البٌعة  -خٌمة  1352سهلة البنات  -

 

 الوضع اإلنسانً داخل المخٌمات : -

تستمر بحسب تمرٌر أعدته لجنة حموق اإلنسان فً الرلة بعد جوالت ضمن المخٌمات المذكورة أعبله حٌث 

المذكورة خاصةً العشوابٌة منها كونها مهمشة وؼٌر منظمة , وأنشؤت على أرضٌة  فً المخٌمات األهالًمعاناة 

وخصوصاً مع انخفاض الخدمات الممدمة  ؼٌر مإهلة وتفتمر ألدنى الممومات األساسٌة للحٌاة فً ظروؾ مزرٌة

من نمص فً من لبل المنظمات اإلنسانٌة العاملة ضمن مناطك اإلدارة الذاتٌة , حٌث ٌشتكً أهالً المخٌمات 

 وتزداد معاناةخدمات الصحة والخدمات األخرى كتوفٌر مٌاه الشرب والتدرٌس وخدمات الصرؾ الصحً , 

والتً أهالً المخٌمات بسبب موجات الحر وموجات الؽبار الشدٌدة التً تتعرض لها المنطمة خبلل فترة الصٌؾ 

ٌاتهم بسبب العاصفة الؽبارٌة التً ضربت أدت إحداها إلى حصول حاالت اختناق وفمدان عدد من المدنٌٌن لح

 المنطمة .
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 اً : المخٌمات فً منطمة منبج :ثامن -

 

 تحوي منطمة منبج على مخٌمٌن أساسٌٌن هما : -

 15/3/2017كم جنوب منبج , أنشؤ بتارٌخ  6مخٌم منبج الشرلً المدٌم والذي ٌمع فً لرٌة الرسم األخضر  - أ

. 

 . 21/5/2017كم جنوب منبج , أنشؤ بتارٌخ  6مخٌم منبج الشرلً الجدٌد وٌمع فً لرٌة الرسم األخضر   - ب

 المخٌم ٌحوي نازحٌن من الداخل السوري ومناطك إدلب وأرٌافها .  -

 

  

 عدد النازحٌن داخل المخٌمٌن ٌتوزع وفك الجدول التالً : -

 

 ػذد انُساء ػذد األطفال ػذد انؼىائم ػذد انخُى ػذد انُاصحٍُ اسى انًخُى

 301 1116 212 212 0157 انًخُى انمذَى

 432 0140 427 427 1133 انًخُى اندذَذ

 

 

 احتٌاجات داخل المخٌم : -

رؼم مرور عدة أعوام على إنشاء المخٌمٌن المذكورٌن لكنهما ٌفتمران للدعم وللعدٌد من االحتٌاجات األساسٌة 

 –حصص داعمة لئللامة  –نمطة طبٌة  وسٌارة اسعاؾ  –شبكة صرؾ صحً  –سور للمخٌمات نذكر منها: 

 خٌم جدٌدة

 الوضع المعٌشً داخل المخٌمٌن المذكورٌن : -

ٌعانً الماطنٌن فً المخٌمات المذكورة من صعوبة تؤمٌن االحتٌاجات األساسٌة خاصةً مع عدم توفر فرص 

تً تمر بها المنطمة وموجة الجفاؾ التً زادت من عمل داخل  المخٌمات وسط األزمة االلتصادٌة الخانمة ال

 صعوبة تؤمٌن المستلزمات األساسٌة من مٌاه ومواد ؼذابٌة .

 

 

 الوضع الصحً : -

ضة وٌعمل ٌوجد مستوصؾ داخل المخٌم الشرلً المدٌم تابع للجنة الصحة فً منبج وٌوجد لابلة لانونٌة وممر -

 لمطلوبة خاصةً مع انتشار األمراض المزمنة والسارٌة .ضمن اإلمكانٌات المحدودة ال تلبً االحتٌاجات ا

 

 –شمانٌا ال –ضؽط  –سكر  –رشح  –جفاؾ  –التهاب امعاء  / المنتشرة داخل المخٌم مرضٌةالحاالت ال -

 / حالة .15إلى / 0200وبلػ عدد الوفٌات خبلل عام  / حصبة

 

 

 وضع الصرؾ الصحً : -
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 ٌمتصر على حفر جور فنٌة صؽٌرة أمام كل خٌمة .  ال ٌوجد شبكة صرؾ صحً داخل المخٌمات وانما -

 

 وضع المرأة : -

تعانً المرأة من وضع إنسانً صعب داخل المخٌم خاصةً مع انعدام فرصة توفر الخصوصٌة وضٌك المكان  -

وللة عدد الخٌم المتوفرة ناهٌن عن الضؽط النفسً الكبٌر نتٌجة عدم المدرة على إعالة العابلة مما ٌضطرها 

 . سرةلمخٌمات لتحسٌن الوضع المعٌشً لؤلداخل وخارج ا للعمل

 

 

كذلن تعانً المرأة الحامل من ضؽوطات إضافٌة وصعوبات فً تؤمٌن الوضع المعٌشً وكذلن الوضع الصحً  -

بلػ عدد النساء الحوامل فً المخٌمٌن  0200خاصةً مع عدم توفر أي مراكز صحٌة مختصة , خبلل عام 

 أة ./ امر132المذكورٌن إلى /

 

 

 وضع الطفل :  -

رض بعض األطفال للعمل المسري من لبل رب االسرة لتحسٌن وتعٌفتمر األطفال للمساحات الصدٌمة للطفل  -

 .ٌمارس األطفال بعض االعمال الشالة والتسول خارج المخٌم ,  الوضع المعٌشً 

 

 الوضع األمنً داخل المخٌم : -

 ./ نماط تابعة لموى االمن الداخلً 3ٌوجد / -

 .ال ٌوجد أي نمطة امن داخلً خاصة بالمرأة  -

 

مع االفتمار لوجود سور ٌحمً المخٌم وفً ممابلة تم إجراإها مع أحد سكان المخٌم الذٌن ٌحلمون بالعودة إلى  -

مناطمهم التً هجروا منها بشكل لسري فً الداخل السوري وأضاؾ بؤنه فٌما ٌتعلك بمولفهم من المشروع 

ٌون الجا سوري فً المناطك المحتلة بالشمال السوري أكد أنهم رافضون لهذا التركً بإعادة توطٌن مل

 وهمن واألصلٌ هاسكانهجر وإعادة توطٌن البلجبٌن فً مناطك المشروع ألنه عبارة عن عملٌة تؽٌٌر دٌمؽرافً 

ً لحرب أهلٌة لد تمع  ٌرفضون االستٌبلء على ممتلكات اآلخرٌن وٌصرون للعودة إلى مناطمهم األصلٌة تفادٌا

نتٌجة السٌاسة المابمة حالٌاً , كما ٌناشد سكان المخٌم المجتمع الدولً والمنظمات اإلنسانٌة والحمولٌة والمانونٌة 

ٌا مإكدٌن ولوفهم ضد هذه المخططات كونها مدمرة واالممٌة للولوؾ بحزم لمنع تطور هكذا مشارٌع فً سور

 وممسمة لسورٌا .

 

 

  أما بالنسبة للممترحات لتحسٌن أوضاع المخٌم فمد تم تؤكٌد ضرورة العمل على :  -

 .افتتاح دورات  تدرٌب مهنً داخل المخٌمات 

 .ة لدعمها افتتاح  مشارٌع صؽٌرة خاصة بالمرأ
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 .افتتاح مراكز لدعم األطفال 

 .مركز صحً متكامل وتزوٌده بسٌارة اسعاؾ انشاء 

 احصابٌات المخٌمات العشوابٌة فً منبج : -

 

نازح/ وبعدد خٌم  3751/ مخٌم عشوابً موزع فً المدنٌة والرٌؾ بعدد /10ٌوجد داخل مدٌنة منبج / -

 . عابلة /1520خٌمة / وبعدد عوابل /1520/

 

م لرعاٌة وخٌم وخزانات مٌاه وإلامة مولع موحد لتجمع الخٌحٌث ان المخٌمات العشوابٌة فً مدٌنة منبج بحاجة  -

 .كبر للمٌام بتمدٌم المساعدات بشكل أفضل وأ

 

 

ناحٌة الوضع المعٌشً داخل المخٌمات العشوابٌة ٌعانون من الضؽوطات والحصار الذي ٌتم فرضه على من  -

ذلن فإن وضعهم المعٌشً صعب لة الموارد والمساعدات ومع سعر صرؾ الدوالر والعمبلت ول ءسورٌا وؼبل

 جداً .

 

 . دوٌةوااللتهابات المزمنة ونمص فً األ من الناحٌة الصحٌة داخل المخٌمات العشوابٌة ٌوجد  انتشار لؤلمراض -

بشكل افرادي وبطرق عشوابٌة على  من ناحٌة الوضع األمنً ال ٌوجد حراسة امنٌة للمخٌمات نتٌجة الامتها -

 .طراؾ المدنٌة والمرى أ

 مترحات للمخٌمات العشوابٌة :الم -

 . توفٌر المٌاه للمخٌمات العشوابٌة -1

 . ومراكز صحٌة طبٌة متنملة -0

 . تامٌن مدرس داخلٌة خاصة البناء المخٌمات -1

 . ابٌة فً مخٌم واحدووضع المخٌمات العش -2

وتتعرض المرى الوالعة على طول خط الساجور فً رٌؾ منبج بشكل مستمر للمصؾ المدفعً والهاون و  -

األسلحة الثمٌلة واألسلحة المتوسطة من لبل لواعد جٌش االحتبلل التركً المتمركزة فً الطرؾ الممابل لنهر 

رب منبج وتبلػ لرى خط من شمال شرق منبج الى ؼ الفرات/ ولرى خط الساجور تبدأالساجور منطمة /درع 

, وعرب  , والمحسنلً , وعون الداداتصؽٌر التوخار الجات, و.  الهوشرٌة /لرٌة وهً كالتالً:02الساجور /

,  ووٌران ,  مرتالوالجاموسٌة ,  والٌالنلًالدندنٌة ,  وأم عدسة, والصٌادة ساحة ام جلود ,صؽٌر  حسن

إلى لصؾ ممنهج وبشكل ٌومً والبوؼاز, والكاوكلً, وبلدة العرٌمة وتل تورٌن  , , والحمرا وكورهٌون

 . ومتكرر

 

وجمٌع تلن المرى آهلة بالسكان المدنٌٌن العزل حٌث تموم الدولة التركٌة بترهٌب السكان مما ٌجبرهم بٌن اآلونة  -

الى  اثم ٌعودو واألخرى الى النزوح من لراهم الى المرى المجاورة او مدٌنة منبج رٌثما ٌتولؾ المصؾ ومن

 حٌاتهم المعتادة . اأراضٌهم وبٌوتهم وٌكملو
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 :فً مجلـس دٌر الزور وضع المخٌماتـاً : تاسع -
 

 مخٌم أبو خشب : -

 

/ كم شمال ؼرب مدٌنة دٌر 70ٌمع مخٌم أبو خشب لرب لرٌة أبو خشب التابعة لناحٌة كسرة وتمع على بعد / -

 .الزور

 

معظم سكانها من محافظة دٌر الزور , وتمدر مساحة المخٌم بـ ,  2017أسس مخٌم أبو خشب فً أٌلول  -

كم 0.33
2 

 / أسرة .2000وٌمٌم فٌه حوالً /

 

 / عابلة .2000/ فرد أي ما ٌمارب /10738بلػ عدد األفراد داخل المخٌم إلى / -

 

 / .2190/ طفل و عدد النساء إلى /7138بلػ عدد األطفال / -

 

 الوضع الصحً : -

الؽٌر حكومٌة وهو ال ٌبلً  سوى الحد األدنى  ( NGOٌحوي المخٌم على مركز صحً واحد تابع لمنظمة )  -

 من احتٌاجات المخٌم الصحٌة وتشكل خدمات صحة األم والطفل أهم متطلبات السكان الصحٌة .

 

طة الهبلل سًء باإلضافة إلى نمطة للهبلل األحمر الكردي الوضع الصحً بحسب ألوال أحد اإلدارٌٌن فً نم -

 . جداً 

 

 البلشمانٌا . -الجرب  –الجدري  –سهال االاألمراض المنتشرة :  -

 آالؾ فرد . 10ثمة حاجة ملحة لتوفً مشفى فً المخٌم بسبب الكثافة السكانٌة داخله ما ٌزٌد عن  -

 تطعٌم األطفال ٌتم عن طرٌك فرق جوالة تابعة لجمعٌات حكومٌة . -

 

التشخٌص عن طرٌك لاببلت فً لسم النسابٌة , الوالدات الطبٌعٌة تتم فً النمطة وضع المرأة الحامل : ٌتم  -

 الطبٌة داخل المخٌم , وفً حال الحاجة إلى عملٌة لٌصرٌة ٌتم إحالتهم إلى مشفى الحكمة الخاص .

ً وتتسبب بؤمراض عدٌدة  - وتعتبر صهارٌج المٌاه المصدر الربٌسً لمٌاه الشرب وهً مٌاه ؼٌر آمنة صحٌا

 إلسهال وااللتهابات باإلضافة إلى للة عدد المرافك العامة للصرؾ الصحً عدٌمة اإلنارة .كا
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 من ناحٌة التعلٌم : -

ٌفتمر سكان مخٌم أبو خشب إلى مراكز تعلٌمة كافٌة حٌث ٌوجد فصل دراسً واحد  فً المخٌم وهو فصل  -

ب للمدرسة بسبب للة االهتمام وعدم تجمعً لجمٌع المراحل العمرٌة مما أدى إلى عزوؾ األطفال عن الذها

 مناسبة المناهج لكافة الفبات العمرٌة .

 

 :عفرٌن  اً : مخٌماتعاشـر -

 

عمب احتبلل الجٌش التركً ومسلحً الفصابل التابعة له لمنطمة عفرٌن بادرت اإلدارة  2018منذ آذار  -

فً منطمة الشهباء إلٌواء النازحٌن المدنٌة المتواجدة فً مناطك الشهباء بصورة عاجلة إلى إنشاء عد مخٌمات 

 الفارٌن من لصؾ الموات التركٌة والفصابل المسلحة التابعة لها .

 

 

ولد بلػ العدد اإلجمالً للمخٌمات ضمن منطمة الشهباء خمس مخٌمات وبلػ العدد اإلجمالً للنازحٌن الوافدٌن  -

/ ألؾ نسمة وذلن بحسب لجنة الشإون 300إلى منطمة الشهباء منذ بدء االحتبلل التركً لعفرٌن ما ٌزٌد عن /

االجتماعٌة المشرفة على المخٌمات إال أن هذا العدد انخفض نتٌجة مؽادرة عدد من النازحٌن باتجاه كل من 

عفرٌن وحلب , دمشك , الجزٌرة وكردستان العراق وعدد من الدول األوروبٌة كل ذلن حصل خبلل شهري 

لموات التركٌة والجماعات المسلحة عودة النازحٌن إلى داخل منطمة ولد منعت ا 2018آذار ونٌسان من عام 

 عفرٌن تمهٌداً لتنفٌذ مشارٌعها العدابٌة .

 

 

ً ٌعٌش أكثر من / - ً فً منطمة الشهباء وتتوزع على المخٌمات والمرى التابعة 100حالٌا / ألؾ مهجر لسرٌا

تلن المرى والبلدات كانت ساحات للمعارن  للمنطمة ومنهم ٌمطنون فً منازل متهالكة وؼٌر مإهلة للسكن ألن

/ سنوات ما بٌن النظام والمعارضة , وأثناء تؤهٌل تلن المنازل للسكن فٌها , ولع 4على مدار أكثر من /

/ مدنً فمدوا حٌاتهم أؼلبهم من األطفال 60الكثٌرون ضحاٌا نتٌجة انفجار مخلفات الحرب حٌث بلػ عددهم /

/ ألؾ ٌعٌشون فً حًٌ الشٌخ ممصود و 100ممن فمدوا أطرافهم وحوالً /والنساء والكثٌر من الجرحى 

 األشرفٌة فً مدٌنة حلب , والمخٌمات المنشؤة فً المنطمة والبالػ عددها خمسة مخٌمات هً :

 

 / عابلة .677/ فرد أي ما ٌعادل /2673مخٌم المماومة ) برخدان ( ٌستمبل / 

 / عابلة .763أي ما ٌعادل // فرد 3175مخٌم العصر ) سردم ( ٌستمبل / 

 / عابلة .103/ فرد أي ما ٌعادل /480مخٌم الشهباء ٌستمبل / 

 / عابلة .114/ فرد أي ما ٌعادل /447مخٌم آفرٌن ٌستمبل / 
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 / عابلة .103/ فرد أي ما ٌعادل /468مخٌم العودة ٌستمبل / 

 

 

أجواء الحرب السابدة والدابرة فً والشن أن الوضع الصحً فً المناطك المذكورة فً ؼاٌة الصعوبة فً ظل  -

المنطمة , حٌث أن المنطمة تفتمر إلى كافة الممومات الضرورٌة للحٌاة نتٌجة الحصار المفروض علٌها من 

كافة الجهات , مع ذلن بادرت اللجنة المشرفة على المخٌمات واإلدارة المدنٌة إلى إنشاء ما ٌشبه بعض النماط 

ولامت بتؤهٌل ممر إحدى النماط الطبٌة وتحوٌلها إلى مشفى باسم مسفى  الطبٌة لمعالجة حاالت الطوارئ

عفرٌن , الذي ٌموم بكادره الطبً الملٌل , من أطباء وممرضٌن وفنٌٌن بتمدٌم الخدمات الصحٌة للمواطنٌن 

ل وفك اإلمكانات المتاحة , وتمتصر هذه المساعدات على تمدٌم بعض أنواع األدوٌة واالستشارات الطبٌة ونم

بعض المرضى )األمراض المزمنة( إلى مدٌنة حلب للعبلج , أما بالً أنواع األدوٌة تتم شرابها من السوق 

 عن طرٌك التجار .

 

 

 الوضع التعلٌمً : -

/ مدرسة الستٌعاب األطفال فً المنطمة سواء داخل المخٌمات أو المنتشرٌن بٌن المرى 64تتوفر فً المنطمة / -

إلى أدنى الممومات األساسٌة للعملٌة التعلٌمٌة بدأً من المرطاسٌة وانتهاًء ببٌبة ؼٌر آمنة والبلدات  إال أنها تفتمر 

ُ لجعلهم متعلمٌن بل إن هذه العملٌة بحاجة إلى ظروؾ  لؤلطفال , فوصول األطفال إلى المدارس لٌس كافٌا

 زماتها .أخرى فً المكان اآلمن والبٌبة الصحٌة وتوفٌر أسالٌب التعلٌم من المرافك ومستل

 

 

 أما الوضع الخدمً : -

سًء للؽاٌة وذلن نتٌجة الحصار المفروض على المنطمة من لبل كل الجهات واألطراؾ المتصارعة األمر  -

الذي أدى إلى التضٌٌك على النازحٌن نتٌجة ضعؾ اإلمكانات المتوفرة , فتردي البنى التحتٌة والصرؾ 

 لبلشمانٌا والحصبة .الصحً أدى إلى انتشار األوببة واألمراض مثل ا

 

الظروؾ المعٌشٌة للسكان هً ظروؾ صعبة للؽاٌة ومع ؼٌاب أي اعتراؾ رسمً من األمم المتحدة وبالتالً  -

ؼٌاب الدعم والمساعدات اإلنسانٌة جعل أوضاع المدنٌٌن فً خطر حمٌمً خاصةً مع األزمة االلتصادٌة 

 الخانمة المفروضة على الببلد .

 

 



  

 898من  64الصفحة 
 

عفرٌن نفسها والمرى والبلدات المحٌطة بها والتً أفرؼت من سكانها بالموة , فمد تم أما بالنسبة لمدٌنة  -

استبدالهم بعاببلت نازحة ومهجرة من الداخل السوري والجبٌن سورٌٌن من الداخل التركً وهم عوابل 

  الحتبلل عناصر الفصابل المسلحة التركٌة وذلن فً أكبر عملٌة تؽٌٌر دٌمؽرافً للمنطمة كانت نتٌجة حتمٌة

المنطمة والتً كان التؽٌٌر الدٌمؽرافً هدفها األساسً والمتمثل بإفراغ المنطمة من سكانها األصلٌٌن والذي  -

% منهم , والزالت سلطات االحتبلل التركً مستمرة فً عملٌة التؽٌٌر الدٌمؽرافً  95ٌشكل الكرد أكثر من 

إللٌمٌة وعربٌة المرتبطة بتٌار اإلخوان المسلمٌن ولد  للمنطمة من خبلل بناء تجمعات سكنٌة عن طرٌك منظمات

جامو /  -كان آخرها بحسب ما أفادت مصادر محلٌة من داخل عفرٌن بناء مستوطنة جدٌدة عن طرٌك شرا 

/ منزل وٌتم تموٌلها 400جمانلً فً ناحٌة شرا برٌؾ عفرٌن , وبحسب المصدر المستوطنة الجدٌدة تتؤلؾ من /

/ والذي ٌنشط بشكل كبٌر بناء مستوطنات داخل منطمة 48ٌة العٌش بكرامة لفلسطٌنً /بشكل كامل عبر جمع

عفرٌن كما لدى الجمعٌة المذكورة شراكة ودعم تمدمها المنظمات ومإسسة إدارة الكوارث والطوارئ التركٌة 

ر رٌؾ عفرٌن , وتهدؾ إلى بناء سبع لرى استٌطانٌة نموذجٌة بؽٌة توطٌن عوابل مسلحً الفصابل المتواجدٌن ف

كما أنها لامت بتموٌل بناء مستوطنة لرٌة شادٌرة ناحٌة شٌراوا والتً ٌكون معظم سكانها األصلٌٌن من 

اإلٌزٌدٌٌن , كما أنه ٌتم بناء مستوطنة أخرى ما بٌن لرٌتً جماٌلً وأوماروا التابعتٌن لناحٌة شران برٌؾ عفرٌن 

 معروفة بمولع جٌاًٌ بلند / الجبل العالً / .من الجهة الشمالٌة الشرلٌة من لرٌة جمانلً ال
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 : المحور الحمولًالحادي عشر :   -

 02ٌوم البلجا العالمً هو ٌوم عالمً حددته األمم المتحدة تكرٌماً لبلجبٌن فً جمٌع أنحاء العالم, وٌصادؾ 

المجبرٌن على الفرار من أوطانهم  حزٌران من كل عام , وٌسلط هذا الٌوم الضوء على لوة وشجاعة األشخاص

ً من الصراعات أو االضطهاد , وتعتبر المتعلك بوضع  1745 لعام وبروتوكولها 1731 عام اتفالٌة هربا

وٌكّمل كل من المانون  حجر األساس لمانون اللجوء ,,  زمان فً أيّ ,  أٌنما كان,  أّي شخص كان,  البلجبٌن

تشمل حماٌة البلجبٌن ,  الدولً للجوء والمانون الدولً لحموق اإلنسان والمانون اإلنسانً الدولً بعضهم اآلخر

جمٌع األنشطة التً تهدؾ إلى تحمٌك االحترام الكامل لحموق البلجبٌن وتشمل الحماٌة توفٌر بٌبة مواتٌة 

ثار المباشرة لنمط معٌّن من اإلساءة, واستعادة ظروؾ الحٌاة الكرٌمة الحترام البشر ومنع أو التخفٌؾ من اآل

ٌتمتع البلجبون بحموق اإلنسان , وتُفهم حموق اإلنسان عموماً على أنها ,  من خبلل التعوٌض وإعادة التؤهٌل

ألساسٌة الحموق ؼٌر المابلة للتصرؾ والتً ٌستحمها الشخص لمجرد كونه إنساناً , وهً مبنٌّة على المبادئ ا

للشمولٌّة والمساواة وعدم التمٌٌز , وهً مكّرسة فً المعاهدات ولواعد المانون الدولً العرفً والموانٌن 

الوطنٌة والمعاٌٌر األخرى التً تحددها وتساعد على ضمان التمتع الكامل بها , تنطبك حموق اإلنسان على 

 لحموق اإلنسان نصت على :                                      / من اإلعبلن العالمً 12, كما أّن المادة / جمٌع األفراد

 . لكِلّ فرد حكُّ التماس ملجؤ فً بلدان أخرى والتمتُّع به خبلًصا من االضطهاد

 

ُع بهذا الحِكّ إذا كانت هنان مبلحمةٌ ناشبةٌ بالفعل عن جرٌمة ؼٌر سٌاسٌة أو عن أعمال تنالض  ال ٌمكن التذرُّ

 . المتحدة ومبادبهامماصَد األمم 

إّن دعم البلجبٌن وتؤمٌن الحماٌة المانونٌة لهم  وتوطٌد هذا الحك  لد دخلت أفماً جدٌداً بعد إنجاز اإلعبلن 

 , وما الٌوم العالمً لبلجا 1723م ولبل ذلن إنجاز مٌثاق األمم المتحدة عام 1726العالمً لحموق اإلنسان عام

ٌْن ٌْن المنجز  .إال ثمرة هذ

 

ًّ لبلجبٌن ولحموق إْذ نم ول : بؤّن ؼٌاب الحموق الدولٌّة وصمت المجتمع الدولً إزاء ما ٌحصل من انتهان ٌوم

ٌْن .  اإلنسان وخرٍق لمبادئ وأهداؾ األمم المتحدة ٌهدد السلم واألمن الدولٌ

 

https://www.unhcr.org/ar/5355f64e6.html
https://www.unhcr.org/ar/5355f64e6.html
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بلجبٌن مستمرة منذ بداٌة النزاع السوري وتهجٌر المبلٌٌن السورٌٌن من مدنهم وممتلكاتهم وما زالت معاناة ال 

وٌتم استثمارها من لبل دول الجوار وال سٌما الدولة التركٌة التً تهدد المجتمع الدولً بملؾ البلجبٌن وتستؽله 

لتنفٌذ أجنداتها لٌس هذا فحسب بل أنها ومنذ لٌامها بعملٌاتها العسكرٌة فً مناطك الشمال السوري ) درع 

افك ذلن من تهجٌر لسري للسكان األصلٌٌن وتوطٌن الجبٌن الفرات , ؼصن الزٌتون , نبع السبلم ( وما ر

 سورٌٌن من ؼٌر محافظات فً تلن المناطك 

ًّ , وفً 02/1/0216فً  م 16/1/0216 م ارتكبت الدولة التركٌّة العدوان على عفرٌن وصمت المجتمع الدول

ً ,  احتلّت الدولة التركٌّة منطمة عفرٌن بالحدٌد والنّار وبمطاٌاها اإلرهابٌة , ًّ ساكنا ولم ٌحّرن المجتمع الدول

م احتلّت الدولة التركٌّة تل أبٌض )كري سبً( ورأس العٌن ) سري كانٌه( , وال ٌزال 7/12/0217وفً 

ًّ ؼارلاً فً نوٍم عمٌٍك ومرٌب , واستخدمت  األسلحة المحرمة دولٌا )الفوسفور( ولصفت منازل  المجتمع الدول

مدراس والمشافً وهجرت سكانها األصلٌٌن ثّم االستٌبلء على ممتلكات المدنٌٌن المدنٌٌن والمراكز الحٌوٌة كال

, بالتزامن مع عملٌة تؽٌٌر دٌمؽرافً ممنهجة شهدتها المدن المحتلة عبر جلب سكان من محافظات أخرى 

ّوجت له وتوطٌنهم بدالً من سكانها األصلٌٌن المهجرٌن لسراً أدت إلى انعدام األمن والسلم فٌهما بعكس ما ر

 تركٌا بؤّن عملٌتها ستنشا منطمة آمنة.

 

لمد ارتكب النظام التركً كل الجرابم الدولٌّة )جرٌمة العدوان وجرابم الحرب وجرابم ضد اإلنسانٌة وجرٌمة 

م وترتكبها بشكّل 1776التطهٌر العرلً( التً ٌعالب علٌها نظام روما األساسً لمحكمة الجناٌات الدولٌّة لعام

وال تزال هذه الدولة فً منؤى من المساءلة األممٌّة , وال ٌزال المجرمون فً حالة دواٍم فً ارتكابهم مستمّر  , 

ًْ الجناٌات  كل الجرابم الدولٌّة , التً لم تطرق فظاعتها لتارٌخه أبواب المحاكم الدولٌّة بعد , وخاصةً محكمت

 الدولٌّة فً الهاي واألوربٌّة لحموق اإلنسان فً ستراسبورغ .

 

فً مدٌنة كري سبً ألؾ  42 آالؾ وحدة سكنٌة   لتوطٌن 12 وبدأت دولة االحتبلل التركً ببناء مستوطنات

, وبالتطرق إلى وضع البلجبٌن والمهجرٌن لسراً وال سٌما الممٌمٌن فً المخٌمات فً مناطك ( )تل أبٌض

ة البلجبٌن بتلن المخٌمات ٌزٌد الشهباء ومخٌم تل السمن وسري كانٌه و واشو كانً فإّن عدم اعتراؾ مفوضٌ

من معاناة البلجبٌن وعدم توفٌر أبسط ممومات الحٌاة , و كذلن عدم تحّمل الحكومة السورٌة لمسإولٌاتها الملمى 

على عاتمها اتجاه تلن المخٌمات والبلجبٌن الممٌمٌن فٌها , وبالرؼم من إمكانٌات اإلدارة الذاتٌة المحدودة فإنها 

المخٌمات وتمدٌم الخدمات للممٌمٌن فٌها بالرؼم من تماعس المنظمات الدولٌة وعلى رأسهم لامت بإنشاء تلن 

 . مفوضٌة البلجبٌن فً األمم المتحدة
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ونحن نمول : لمد آن للمجتمع الدولً الرسمً أن ٌمول للدولة التركٌة خبلؾ ما لاله النّازٌّون لمماتلً الحرٌّة 

ذلن لم ٌؽٌّر ٌوماً من كونهم أبطاالً لومٌٌن , وآن له أْن ٌلتزم بشرعٌة كفاح الفرنسٌٌن من أنهم إرهابٌون , ألّن 

بكافة الوسابل المتاحة بما فً ذلن الكفاح المسلح , هذه الشرعٌّة المإٌدة  عوب فً سبٌل التحرر من السٌطرةالش

ٌْن ل ٌْن الدولٌ م واتفالٌات 1744لحموق لعامبالمانون الدولً العام ونخص منه بالذكر مٌثاق األمم المتحدة والعهد

تشرٌن الثانً 7م ولرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة الصادر فً 1755جنٌؾ األربع وبروتوكولٌها لعام

/ ألّن خبلؾ هذا االلتزام ٌضع كافة الهٌبات والمنظمات األممٌة فً لفص االتهام , وٌبمى 0024م برلم /1752

ًّ مجّرد ظاهرة صوتٌّ   ة ولفزة فً الهواء ال أكثر .ٌوم البلجا العالم

 

إّن الدولة التركٌة ال تكتفً بالتهدٌد وإنّما تنفذه وال تنّظر لئلرهاب وإنما تمارسه وال تإمن بالسبلم وإنّما تحرله 

ًّ العام  وال تحمً البلجبٌن بل تهّجرهم وتتاجر بؤزماتهم , وذلن كله فً خرق واضح لكّل المانون الدول

ًّ وخاصة اتفا / من االتفالٌّة الرابعة لجنٌؾ لعام 11لٌات جنٌؾ وبروتوكولٌها وباألخص المادة /واإلنسان

م التً حّرمت جمٌع تدابٌر التهدٌد واإلرهاب , بٌنما ترتكب الدولة التركٌّة العدوان واالحتبلل وما بٌنهما 1727

 ً  .م 1776بنظام روما األساسً لعام من جرابم دولٌّة أخرى معالب علٌها جمٌعا

 

ٌراً ولٌس آخراً وبمناسبة ٌوم البلجا العالمً نناشد كافة المنظمات الحمولٌة فً العالم أْن تسعى إلى عدم وأخ

ادخار أّي جهد فً سبٌل إعادة البلجبٌن إلى مدنهم بضمانات دولٌة وإنهاء االحتبلل التركً على الفور ومحاكمة 

 المسإولٌن عن تهجٌر المدنٌٌن اآلمنٌن من مدنهم ولراهم .
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 الثانً عشر : إحصائٌة المخٌمات فً شـمال وشـرق سـورٌا : -

 

 الرلم
األلالٌم 
 والمجالس

 عدد العوائل المخٌم
عدد 
 األفراد

عدد 
األطفال لـ 

 سنة 17

عدد 
 النساء

عدد 
 الرجال

1.  

 إللٌم الجزٌرة

 2880 3515 6847 13242 2349 سري كانً /طالئع

 2207 3174 9161 14542 2845 عرٌشة  .2

 4379 4378 7400 16157 2347 واش وكانً  .3

  1210 3240 5390 1013 نوروز  .4

 3642 16425 36057 56124 15205 الهول  .5

 76 801 1761 2638 806 روج  .6

 1914 2339 2602 6448 1246 تل السمن إللٌم الفرات  .7

8.  
 مجلس الطبمة

 2940 1440 4520 8900 1750 محمودلً

   1000 2200 585 طواحٌنة  .9

10.  
 إدارة منبج

 543 650 2162 3355 649 منبج )جدٌد (

 540 521 1118 2179 430 منبج ) لدٌم(  .11

12.  
مجلس دٌر 

 الزور
 1410 2190 7138 10738 2000 أبو خشب

13.  

 إللٌم عفرٌن 

    2673 677 مخٌم المماومة

    3175 763 مخٌم العصر  .14

    480 103 مخٌم الشهباء  .15

    447 114 مخٌم آفرٌن  .16

    468 103 مخٌم العودة  .17
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 وكذلن إحصابٌة من األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة : 

 حٌث بلػ عدد األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة داخل المخٌمات وفك إحصابٌة من مصادر رسمٌة :

 

 ػذد األطفال روٌ الحتُاخاث انخاصت اسى انًخُى ث

 58 مخٌم روج  .1

 307 العرٌشةمخٌم   .2

 473 مخٌم واش وكانً  .3

 465 مخٌم سري كانً  .4

 242 مخٌم نوروز  .5

 242 مخٌم الهول  .6

 

 إحصابٌة حول حاالت الحرق والمتل داخل المخٌمات :

 

 حالث انمتم وانحشق اسى انًخُى

 حاالت الحرق حاالت المتل 

 5 18 يخُى انهىل

 صهرٌج - يخُى واش وكاٍَ

 2 لتل واحدةمحاولة  يخُى سشٌ كاٍَ

 1 - يخُى سوج
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 عشر : التوصٌات : ثانًال -

 

التهجٌر المسري الحاصل فً سورٌا هدفه إحداث تؽٌٌر دٌمؽرافً فً البنٌة السكانٌة األساسٌة للسورٌٌن وهو  -1

المتحدة أمر ٌشكل تهدٌداً لبنٌة وسبلمة المنطمة بؤكملها وٌهدد باندالع حرب أهلٌة طوٌلة األمد على األمم 

والمجتمع الدولً التولؾ عن تجاهلها وعدم اإلسهام فً ترسٌخها من خبلل المبول بالمشارٌع االستٌطانٌة التً 

 .وأجندات خارجٌة وإللٌمٌة فماتٌتم طرحها وتنفٌذها على مرأى ومسمع العالم دون رلٌب أو حسٌب وفماً لص

 

اإلنسانً والمانون الدولً لحموق اإلنسان كما ٌجب  على جمٌع األطراؾ المتصارعة االلتزام بالمانون الدولً -2

, بناء علٌه تشكٌل لجنة تحمٌك دولٌة مختصة بالتهجٌر المسري الحاصل فً سورٌا من لبل األمم المتحدة 

ومجلس األمن ومحاسبة المسإولٌن وردعهم عن أي اتفاق جدٌد ٌتسبب بالمزٌد من التهجٌر المسري واحتبلل 

 سورٌة .المزٌد من األراضً ال

 

العمل على تؤمٌن عودة آمنة وبضمانات دولٌة للمهجرٌن لسراً من مناطمهم وإنهاء حالة االحتبلل المفروضة  -3

 ودخول لوات دولٌة محاٌدة لحفظ األمن فً المنطمة .

 

السماح بإٌصال المساعدات اإلؼاثٌة اإلنسانٌة إلى كافة المناطك المنكوبة فً الشمال الشوري خاصةً مناطك  -4

ل شرق سورٌا وذلن كونها محاصرة من كافة الجهات وال ٌوجد أي معبر إنسانً رسمً ٌسمح بدخول شما

المساعدات إلى هذه المناطك خاصةً الطبٌة واإلؼاثٌة والسماح وذلن بفتح ممر الٌعربٌة على الحدود العرالٌة 

ً أن المعبر الوحٌد موجود ضمن مناطك سٌطرة الدولة التركٌة وفص ابل المعارضة السورٌة السورٌة علما

 المسلحة التً تمنع وصول تلن المساعدات إلى المناطك المذكور .

 

المطالبة بتركٌز المنظمات اإلنسانٌة المتواجدة على المشارٌع التنموٌة وسبل العٌش ودعم البنٌة التحتٌة  -5

المهجرٌن بالمجتمع المتهالكة فً مناطك شمال وشرق سورٌا للحد من البطالة والتركٌز على التعلٌم ودمج 

 من خبلل حمبلت التوعٌة والدعم النفسً خاصةً داخل المخٌمات .

 

إٌجاد حل لمشكلة حبس مٌاه الفرات ومنع استخدامها كسبلح لتهجٌر السورٌٌن من مناطمهم بحثاً عن مصدر  -6

 للمٌاه التً بات حبسها خطراً ٌهدد حٌاة المبلٌٌن .

 

نب من عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة )داعش( المتواجدٌن داخل مخٌم إٌجاد حل جذري لمشكلة البلجبٌن األجا -7

الهول وروج فً شمال وشرق سورٌا والذٌن باتوا ٌشكلون خطر على المنطمة بسبب تمسكهم بالفكر الجهادي 
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المتطرؾ وإصرارهم على متابعة ودعم فكرة إحٌاء التنظٌم من جدٌد والرتكاب المزٌد من االنتهاكات 

موق اإلنسان فً المنطمة والعالم أجمع ودعوة الدول الستعادة رعاٌاها من عناصر التنظٌم الجسٌمة لح

المتواجدة داخل المخٌمات خاصةً النساء واألطفال منهم وعدم االكتفاء بفكرة استعادة األطفال دون أمهاتهم 

 كونه ٌشكل انتهاكاً لحموق الطفل والمرأة وللمانون الدولً اإلنسانً .

 

دارة الذاتٌة فً شمال وشرق سورٌا لبذل المزٌد من الجهد لدعم المهجرٌن المسرٌٌن من مناطمهم دعوة اإل -8

المحتلة من خبلل توفٌر الخدمات األساسٌة لهم وفرص العمل لتوفٌر متطلبات العٌش الكرٌم والتركٌز على 

نساء كونهم عرضة للخطر تؤمٌن التعلٌم بشكل أفضل لهإالء المهجرٌن داخل المخٌمات وتوفٌر حماٌة أكبر لل

 واالستؽبلل فً المخٌمات المذكورة .

 

مطالبة الدولة السورٌة بالولوؾ أمام التزاماتها فٌما ٌتعلك باألراضً السورٌة المحتلة وسكانها المهجرٌن  -9

لسراً من تلن المناطك من خبلل االعتراؾ الرسمً بعملٌة االحتبلل والتهجٌر والعمل على إنهاء االحتبلل 

 عتراؾ الرسمً بالمخٌمات التً ٌتواجد فٌها هإالء المهجرٌن فً مناطك الشهباء وتل رفعت والجزٌرة . واال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 898من  78الصفحة 
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 Human Rights Organization in Jazeeraمنظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة   

 August 2022 20                                                         2022لعام   آب  13

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تمرٌر عن اإلتجار بالبشر فً مناطك شـمال وشـرق سـورٌا

 

لبٌة داخل فً هذا التمرٌر اتم تسلٌط الضوء على لضٌة اإلتجار بالبشر وأشكاله وأسبابه وآثاره الس

 المجتمع السوري خاصةً على المرأة والطفل .
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 الجهة المعدة للتمرٌر :  -

  :  الجزٌرة فً اإلنسان حموق منظمة -

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

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

 كاستجابة تؤسٌسها وجاء سورٌا وشرق شمال فً المدنً المجتمع لمإسسات المنظمة والموانٌن االجتماعً

 لحموق الفكرٌة المرجعٌة إلى استناداً  والدٌممراطٌة والمانونٌة السلمٌة السبل كافة عبر للولوؾ موضوعٌة

 أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك وكافة اإلنسان لحموق العالمً اإلعبلن فً المتمثلة اإلنسان

 . صدرت جهة أي وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء

 

 

 

 الهدف من التمرٌر : -

اصةً على تسلٌط الضوء على لضٌة اإلتجار بالبشر وأشكاله وأسبابه وآثاره السلبٌة داخل المجتمع السوري خ

 المرأة والطفل .

 

 

 

 

 المرجعٌات و مصادر المعلومات :  -

 : المعلومات  درمص -

 منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة . -

 نشطاء حمولٌٌن وإدارٌٌن فً مإسسات مدنٌة . -

 تمارٌر حمولٌة لعدة مراكز ومنظمات حمولٌة . -

 . TEV-DEMفً حركة المجتمع الدٌممراطً  مكتب المرأة -

 للعدالة االجتماعٌة .مجلس المرأة  -

 

 

 



  

 898من  74الصفحة 
 

 الفهرس : -

 أولا 

 

 انًمذيت

 

74 

ا   ثاَُا

 

 اإلتجار بالبشر فً سورٌا أسبابه وأشكاله

 

75 

ا   ثانثا

 

 استغالل األطفال والنساء السورٌٌن

 

76 

ا   سابؼا

 

 عمل النساء فً أعمال خارجة عن لدرتهن

 

77 

ا   خايسا

 

 االستغالل الجنسً

 

78 

ا   سادسا

 

 تهرٌب البشر

 

79 

ا   سابؼا

 

تجنٌد السورٌٌن من عناصر فصائل المعارضة السورٌة 

المسلحة من لبل الجٌش التركً واستغاللهم فً معارن خارج 

 الحدود السورٌة

 

81 

ا   ثايُا

 

 تجنٌد األطفال

 

81 

ا   تاسـؼا

 

 عمالة األطفال

 

88 

 ػاشـشاا 

 

 التوصٌات

 

84 
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 أوالً : ممدمة : -

  مفهوم االتجار بالبشر : -

وشراء األفراد ألؼراض ترتبط بالعمالة المسرٌة, واالستعباد الجنسً, واالستؽبلل الجنسً ألهداؾ هو بٌع  -

ولد ٌندرج تحت بند االتجار بالبشر توفٌر النساء  نالمنتفعٌالمهربٌن وؼٌرهم من عن طرٌك  تجارٌة

كن أن ٌتم االتجار وٌم واألنسجة, الحمل باإلنابة ونمل البوٌضاتاألعضاء  وتزوٌجهن بشكل لسري, انتزاع

 .(أكثر من دولة )جرٌمة عابرة للحدود الوطنٌة بالبشر فً نطاق بلد معٌّن أو ٌمتد لٌشمل

 

حموق الضحٌة المرتبطة بحرٌة  وٌعد االتجار بالبشر جرٌمة موجهة ضد الفرد حٌث ٌتم خبللها انتهان -

مكن المول أن االتجار بالبشر ما فٌ, االنتمال ناهٌن عن االستؽبلل الذي ٌتعرض له الفرد ألؼراض تجارٌة

, وال ٌجب أن تتضمن هذه العملٌة نمل لؤلفراد من  هو إال عملٌة بٌع وشراء لؤلفراد خاصة النساء واألطفال

, ورؼم الجهود المبذولة دولٌا إلنهاء هذه الظاهرة إال أننا نرى أنها تعود للواجهة بموة , مكان إلى آخر

فً بلدان العالم الثالث داخل المجتمعات الفمٌرة مادٌا حٌث ٌبحث  خاصة أثناء النزاعات المسلحة و

 . األشخاص عن سبل مختلفة للخبلص من الوضع المتردي الذي ٌعٌشونه

 

-  ً  ـ, فإن العمالة المسرٌة )إحدى أنماط اإلتجار بالبشر( تجلب ما ٌمكن تمدٌره ب لمنظمة العمل الدولٌة ووفما

من   لدرت منظمة العمل الدولٌة وجود ما ٌمرب 2014من عام  ابتداءً ا دوالر من األرباح سنوٌ ملٌار 150

% )فً 68 (ةملٌون نسم 14.2ملٌون ضحٌة لما ٌعرؾ بالعبودٌة الجدٌدة. حٌث تم استؽبلل حوالً 21

 2.2%( لد تم استؽبللهم جنسٌا, باإلضافة إلى ولوع 22ملٌون نسمة ) 4.5العمل المسري, بٌنما نجد أن 

والماصرٌن إلى  ل%( ولمد سجلت منظمة العمل الدولٌة تعرض كل من العمال من األطفا10ملٌون نسمة )

 . تحت طابلة السخرة التً تفرضها الدولة أكثر تطرفا من االستؽبلل أخرى صور

 

ملٌون من عمال العالم الٌافعٌن ٌعملون فً عدد من المطاعات  215أن ما ٌمرب من  اإلحصابٌاتوتظهر  -

كما إنه من المتولع أن  بالمخاطر, بما فً ذلن من إجبارهم على ممارسة الجنس, والتسول المسري حاطةالم

من األفراد المنتمٌن لؤلللٌات العرلٌة والجماعات األكثر تهمٌشا أعمال بالمخاطر  ٌمتهن لطاع عرٌض

 . المناجم وممالع األحجار  مضرة بالصحة, كدباؼة الجلود, والعمل فً

 

االتجار  وٌتم إدانة االتجار بالبشر هو أحد أسرع أنشطة الجرٌمة المنظمة العابرة للحدود نمواوٌُعتمد أن  -

بالبشر بشكل واسع فً المحافل الدولٌة باعتباره انتهان صارخ لحموق اإلنسان, باإلضافة إلى خضوع 

 . بالبشر للتوجٌه والرلابة داخل االتحاد األوروبً االتجار
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 شر فً سورٌا أسبابه وأشكاله :ثانـٌاً : اإلتجار بالب -

-  ً من بٌبلروسٌا وإٌران وروسٌا تعد كل  إصداره بواسطة وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة لتمرٌر تم ووفما

بالبشر  باإلتجاروتركمانستان ضمن أسوء الدول عندما ٌتعلك األمر بتوفٌر الحماٌة للممارسات المرتبطة 

 فً سورٌة منذ بدبها إلى األزمةأدت ومن أكثر الدول العرضة لئلتجار هً سورٌا حٌث  والعمالة المسرٌة

لنشوء  المواتٌةتزعزع هٌكلٌات الدعم التملٌدٌة أو حتى زوالها وضعؾ سٌادة المانون مما خلك الظروؾ 

بضة من ل إفبلتهمجدٌدة للمتاجرٌن بالبشر وإمكانٌة  استؽبللمجموعات إجرامٌة منظمة, وبزوغ فرص 

بسبب ضعؾ  لضابٌاً  ومبلحمتهافٌها والحماٌة منها بلوت األفعالالمانون, وانخفاض مستوى التصدي لهذه 

 . للمهارات المتخصصة امتبلكهمالمعنٌٌن أو عدم  اإلتجارلدرة مكافحً 

 

 أهم األسباب : -

اإلتجار انتشاراً فً تعد جرابم االستؽبلل الجنسً وبٌع األعضاء البشرٌة وخاصةً الكلى من أكثر صور  -1

 الوالع السوري.

 ارتفاع معدل جرابم اإلتجار باألشخاص فً المحافظات السورٌة . -2

الفمر والبطالة واالنحبلل المٌمً واالجتماعً من أبرز األسباب التً تمؾ وراء انتشار جرابم اإلتجار  -3

 باألشخاص فً المجتمع السوري .

 خاص فً المناطك الخارجة عن سٌطرة الدولة .عدم وجود هٌبة مختصة بمضاٌا االتجار باألش -

 . هنان العدٌد من أشكال اإلتجار, لكن أحد الجوانب الثابتة هو استؽبلل ضعؾ الضحاٌا المتؤصل -

 ومن أهم أشكال اإلتجار بالبشر: -

 : اإلتداس بانبشش ألغشاض انؼًم انمسشٌ -

األول من البلدان النامٌة. ٌتم استمدامهم تؤتً ضحاٌا هذا الشكل الواسع االنتشار من اإلتجار فً الممام  -

 خاصةً النساء . واإلتجار بهم باستخدام الخداع واإلكراه

 

 :   اإلتجار بالبشر من أجل األنشطة اإلجرامٌة المسرٌة -

ٌسمح هذا النوع من اإلتجار للشبكات اإلجرامٌة بجنً أرباح مجموعة متنوعة من األنشطة ؼٌر المشروعة  -

تنفٌذ مجموعة من األنشطة ؼٌر المانونٌة, والتً بدورها تولد إلى تضطر الضحاٌا  ثالمخاطرة, حٌدون 

 . اإلٌرادات

 : اإلتجار بالنساء لالستغالل الجنسً -

ٌإثر هذا الشكل السابد لئلتجار فً كل منطمة فً العالم, إما كبلد مصدر أو بلد عبور أو بلد ممصد من  -

 . المجتمع فً البلدان المتمدمة البلدان النامٌة, ومن المطاعات الضعٌفة من
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  ثالثـاً : استغالل األطفال والنساء السورٌٌن : -

 

كثٌر من أشكال التحرش الجنسً واالستؽبلل. ال الإلى ٌتعرضون  السورٌٌن المهجرٌنإن النساء واألطفال  -

فً إعبلنهن  2112عن لجنة اإلنماذ الدولٌة عام  تً صدرتإلٌه النساء فً أحد التمارٌر ال ننسى ما أشارت

أّن أبرز أسباب خروجهن من سورٌة هو التنكٌل الجنسً بحك النساء واستخدام االؼتصاب كسبلح حرب. 

بدأت النساء البلجبات البحث عن مكان آمن, لكن ببل فابدة.. سبلت النساء البلجبات عن أكثر هاجروا وحٌن 

حتى منازلهن هً بالنسبة إلٌهن أماكن ؼٌر آمنة.  األمان, فلم ٌعرفن بماذا ٌجبناألماكن التً ٌشعرن فٌها ب

, فً حال نجت النساء من العنؾ الجنسً فً سورٌة, ومن  إذاً  أما الرجال فلم ٌجدوا صعوبة فً تحدٌد ذلن

ه ستؽبلل خارجه. وبعض أشكال االستؽبلل هذاالعنؾ آخر داخل المنزل, فإنهن ٌصبحن عرضة لتحرش أو 

عبّرت عنها نساء وتم توثٌمها فً كثٌر من التمارٌر والدراسات منذ أول أعوام اللجوء. ومن أمثلة ذلن, 

االستؽبلل الجنسً من لبل أصحاب المنازل )المالكٌن(, أو أرباب العمل, أو حتى مزّودي الخدمات 

لشارع, واستخدام لؽة مسٌبة واإلؼاثة, وصوالً إلى التحرش اللفظً أو الجنسً بحك الشابات أو النساء فً ا

ومهٌنة للنساء تسعى إلى تسلٌعهن, أو تمنٌع االتجار بالفتٌات بمناع الزواج المبكر, وفً نهاٌة المطاؾ 

بسبب عدم وجود أي مورد أو معٌل  شالجنس ممابل العٌ إلى ممارسةفً بعض األحٌان اضطرار النساء 

ّن أشكال التمٌٌز واالستؽبلل والتحرش بالنساء فً تفالم بسبب هجرة الرجال والشبان إلى أوروبا , فإو  لهن

ً أبرز األسباب التً تجعل  مستمر وهذا ما أشار إلٌه تمرٌر منظمة العفو الدولٌة الذي صدر أخٌراً, مدرجا

هشاشة  هًالنساء البلجبات من سورٌة  عرضة بشكل مستمر لكثٌر من أشكال التحرش الجنسً واالستؽبلل 

 أوضاع النساء, 

 

 

 

 

وإعالة كثٌرات منهن أسرهن بمفردهن, فضبلً عن الفمر والشح فً المساعدات, كلّها عناصر تحول دون  -

خاصةً داخل المخٌمات بحمهن  , أو دون لدرتهن على التبلٌػ فً حال حدوث أي إساءة شعور النساء باألمان

وفً المناطك الوالعة تحت سٌطرة الجٌش التركً وفصابل المعارضة السورٌة المسلحة فً المناطك المحتلة 

من الشمال السوري حٌث اضطرت العدٌد من العوابل على ترن منازلهم والنزوح خوفاً من تعرض نسابهن 

المبات من النساء واألطفال لبلعتمال  للتحرش واالؼتصاب واالعتمال واإلخفاء المسري حٌث تعرضت

وسوء المعاملة والتعذٌب والعنؾ الجنسً داخل المعتمبلت وحتى داخل منازلهن مما اضطر العاببلت 

 –للنزوح هرباً وحماٌة لعوابلهن وذلن فً سٌاسة ممنهجة إلفراغ المنطمة من سكانها كما حدث فً عفرٌن 

 الحاالت وصلت ببعض النساء إلى حالة االنهٌار واالنتحار . رأس العٌن وتل أبٌض حٌث تم توثٌك عشرات 
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  :عمل النساء فً أعمال خارجة عن لدرتها : رابـعاً  -

 

  الكثٌر من النساء على االنخراط فً سوق العمل بدافع الحاجة سورٌا,أجبرت الظروؾ الصعبة التً تمر بها  -

فً ظل ارتفاع معدالت البطالة فً الببلد بسبب الصراع الدامً  أسرهن ,للحصول على المال, وتدبٌر أمور 

مما دفعها للعمل  وتواجه المرأة فً سورٌا تحدٌات وصعوبات كبٌرة عشر سنواتال ما ٌزٌد عنالناشب منذ 

فً المنازل و المعامل و تحمل ضؽط العمل الذي ٌفوق لدرتها  مما دفع أصحاب المعامل و أصحاب العمل 

ً ممابل الحصول على المال وتعانً المرأة العاملة كثٌراً من ناحٌة تؤمٌن فرص عمل لها الستؽبللها ج سدٌا

والتً أعدتها مكتب المرأة فً حركة وفً إحصابٌة تم توثٌمها فً منطمة لامشلو بشمال وشرق سورٌا 

ؼٌاب / عاملة كلهن بحاجة ماسة للعمل وفً ظل 1122تسجٌل / حٌث تم TEV-DEMالمجتمع الدٌممراطً 

طالتهن حٌث ٌممن بتحمٌل وتنزٌل  علىٌتوجهن الى المٌام بؤعمال تزٌد معظمهن فرص عمل مناسبة فإن 

الحدٌد والرمل واالسمنت وؼٌرها وهذا ٌإثر علٌهن سلباً جسدٌاً وصحٌاً وتعملن بؤجور للٌلة كون الرجل ال 

مرأة فً مثل هذه األعمال بؤجور ٌعمل فً هذه المجاالت إال بؤجور ؼالٌة لذا أصحاب العمل ٌستؽلون ال

متدنٌة وحتى أنها تلجؤ الى العمل فً أي مجال آخر كالعمل فً االراضً الزراعٌة من الصباح الباكر الى 

/ ل . س  للساعة فً ظل هذه الظروؾ االلتصادٌة الصعبة وتعمل فً 322المساء بؤجر للٌل جداً بـ /

ساء دون أخذ لسط من الراحة وأٌضاً وٌتم استؽبلل المرأة / ل . س من الصباح الى الم322المعامل بؤجر /

ً من اللٌل  لساعات كثٌرة وأجور للٌلة فً مجال التحمٌل والتنزٌل وال ٌوجد تولٌت محدد له ٌعملون أحٌانا

حتى مطلع الفجر كما ٌتم اختٌار الورشة التً تكون فٌها المرأة العاملة أصؽر سناً الستخدامها من لبل 

وأحٌاناً الستؽبللهن بخدمة بٌوتهم  مضمن مكان عمله مالشخصٌة  وخدمته مفً تلبٌة حاجاته أصحاب العمل

حتى أنه أحٌاناً ٌتم التحرش بالمرأة العاملة والتً ال تتجاوب معهم ٌتم طردها فوراً لذا تكون المرأة ضعٌفة 

 . وتكتفً بالصمت حٌال هذا األمر ولكً تحافظ على لممة عٌشها

 

 



  

 898من  79الصفحة 
 

 االستغالل الجنسً :خامسـاً :  -

 

تفالم األزمة االلتصادٌة وتضاعؾ نسبة الفمر فً سورٌا تصاعدت ظاهرة استؽبلل النساء فً مجال  مع -

وبالرؼم من التكتم الشدٌد الذي تبدٌه سلطات النظام حٌال تفالم تجارة الدعارة أو ما ٌعرؾ بـ الدعارة 

هذه الظاهرة وتكشؾ  نتشارمن السهل اكتشاؾ مدى ا السٌاحة الجنسٌة, خبلل السنوات األخٌرة, إال أنه بات

بٌن الحٌن و اآلخر عن ضبط شبكات الدعارة حٌث أكدت وجود شبكات  ةوتمارٌر صحفٌمصادر حمولٌة 

 . منظمة تعمل على تسهٌل هذه الظاهرة التً تجبر الفتٌات على ممارسة الجنس ممابل المنفعة المالٌة

 

شبكات الدعارة تزاٌدت خبلل الفترة  , لوله إن ً وزارة العدل السورٌةوكالة أنباء آسٌا نملت عن مصدر ف

 % فً بعض المناطك . 60الماضٌة بنسبة 

 الى االستؽبلل الجنسً للنساء كنوع من الحرب الخاصة على مناطك شمال وشرق سورٌا . ةباإلضاف

بلحظة انتشار بعض الجرابم وهذا االستؽبلل ٌتم من لبل أجهزة استخباراتٌة خارجٌة وداخلٌة وكما ٌتم م

 التجسس(. –الرشوة  -وهً لٌست من طبٌعة المرأة ومنها )الدعارة 

 

 

 

 بأنه : ذكرتوفً لماء مع إدارٌة فً محكمة الشعب فً إللٌم الجزٌرة  -

 

بخصوص حاالت الدعارة وتعامل اإلدارة الذاتٌة معها ٌتم محاكمة المتاجرٌن بها وفك لانون العموبات فً  -

/ سنة وٌتم تولٌفهم ضمن 02-1/ من لانون العموبات التً تعالب بها من /146سورٌا المادة / شمال وشرق

نظارات خاصةً بالنساء أما بالنسبة للنساء اللواتً ٌتركن منازلهن وٌهربن نتٌجة تعرضهن لظروؾ معٌنة 

هٌبة المرأة وحتى كً ال ٌصبحن عرضة لبلستؽبلل خاصةً فً الدعارة ٌتم إٌداعهن فً مراكز حماٌة تابعة ل

فً هذه المراكز ٌتم تدرٌبهن من لبل المإسسات الخاصة بالمرأة والمنظمات اإلنسانٌة تموم هذه المإسسات 

لدر المستطاع وإحاطة جمٌع النساء ضمن المإسسات وخارجها من  ب النساء فكرٌاً وتمدٌم الدعم لهنبتدرٌ

احٌة واستؽبلل م والجهات االستخبارٌة ولنوات إبالحرب الخاصة التً تمارس فً مناطمنا عن طرٌك االعبل

من لد سجلنا ن المرأة هً التً تربً هذا المجتمع وكسر المرأة ٌعنً كسر المجتمع والنساء بشكل خاص أل

/ حالة 11للعدالة االجتماعٌة / وبحسب ما وردنا من مجلس المرأة 12/4/0200ولؽاٌة   1/1/0200تارٌخ 

 دعارة واستؽبلل جنسً .
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 تهرٌب البشـر :سادسـاً :  -

ٌمكن أن ٌمع العدٌد من المهاجرٌن   ترتبط اشكالٌة تهرٌب المهاجرٌن باإلتجار البشري بشكل وثٌك حٌث -

ضحٌة العمل المسري طوال رحلتهم. لد ٌجبر المهّربون المهاجرٌن على العمل فً ظروٍؾ ؼٌر انسانٌة لدفع 

عرضون للتعذٌب بهدؾ استؽبلل الوضع والمطالبة بفدٌة أو لد ٌت ثمن مرورهم ؼٌر المانونً عبر الحدود

 إلطبلق سراح المهاجرٌن ممابل مبالػ مالٌة كبٌرة .

 

 وفماً لممابلة أجرتها منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة مع إداري فً محكمة الشعب فً الجزٌرة أكد بؤنه : -

العموبات فً شمال وشرق سورٌا األشخاص فً شمال وشرق سورٌا ووفماً لمانون تهرٌب  بخصوص حاالت -

ً للمرسوم / / والذي ٌصنؾ حاالت التهرٌب وٌحدد العموبة 14ٌوجد لانون خاص بحاالت التهرٌب فوفما

 المفروضة على المهربٌن والذٌن ٌحاولون الهروب .

 

المادة األولى والثانٌة من المرسوم ٌحدد عموبة من ٌحاول الهروب عبر الحدود وٌعرض حٌاته للخطر  -

/ أشهر باإلضافة إلى ؼرامة مالٌة وفٌما ٌتعلك بتطبٌك هاتٌن المادتٌن ثمة 3صل مدة العموبة للسجن لمدة /وت

تساهل كبٌر مع المولوفٌن بسبب الظروؾ األمنٌة والضؽط الذي ٌدفعهم إلى عبور الحدود بحثاً عن األمان 

ارات ٌتم التساهل واإلفراج عنهم وفرص عمل أفضل ونظراً للعدد الكبٌر للمولوفٌن وضٌك المكان فً النظ

فً المرة األولى ٌتم التساهل معهم واإلفراج عنهم بعد أخذ تعهد بعدم العودة إلى الحدود وتكرار محاولة 

 أشهر . 3العبور لدول الجوار وفً حال التكرار ٌتم التولٌؾ والمحاكمة بالسجن لمدة تصل لـ 

 

/ ٌتم تحدٌد العموبة بالشكل 5+  4+  3/ وفماً للمواد /16م /أما فٌما ٌتعلك بالمهربٌن فً نفس المرسوم رل -

 التالً :

/ إال إذا لام المهرب أثناء تهرٌبه لؤلشخاص 16/ من المرسوم /3تعد جرٌمة التهرٌب جنحة وفك المادة / -

بتعرٌض حٌاتهم للخطر أو تعاملوا مع األشخاص معاملة ال إنسانٌة أو فمد أحد األشخاص حٌاته فً طرٌك 

المرسوم / من 5/ و /4بور أو كان بٌن العابرٌن لاصر تعتبر جناٌة وٌتم الحكم على المهرب وفك المادة /الع

 :/ والمواد هً كالتال16ً/

 

 /الؾ الى ملٌون ل.س .122/ : ٌعالب بالسجن من سنة الى ثبلث سنوات مع دفع ؼرامة من /1المادة رلم / -

الى خمس سنوات مع دفع ؼرامة من ملٌون الى ملٌونٌن / ٌعالب بالسجن من ثبلث سنوات 2المادة رلم / -

 . ل.س

/ ٌعالب بالسجن من خمس سنوات الى عشرٌن سنة مع دفع ؼرامة من ملٌونٌن الى أربعة 3المادة رلم / -

 .مبلٌٌن ل.س
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عملٌات التهرٌب التً تتم وفماً لؤلبحاث والتوثٌمات المتوفرة هً عملٌات ممنهجة إلخبلء المنطمة من المكون  -

الكردي فؤؼلب من ٌتم تهرٌبهم لعبور الحدود هم من الكرد وهً سٌاسة ممنهجة إلحداث تؽٌٌر دٌمؽرافً فً 

 المنطمة .

 

 تجنٌد السورٌٌن من لبل الجٌش التركً :سـابعـاً :  -

مستمرة من لبل كافة األطراؾ المتصارعة باختبلؾ وتفاوت النسب فً الشمال السوري  إن عملٌة التجنٌد -

المناطك الوالعة تحت سٌطرة تركٌا وفصابل المعارضة السورٌة المسلحة ٌتم تجنٌد السورٌٌن بما فٌهم ففً 

المصر ضمن فصابل عسكرٌة داخل سورٌا وخارجها حٌث ٌتم إرسالهم إلى دول الجوار الستؽبللهم فً 

وعفرٌن عبر لالت المصادر إن عملٌة التجنٌد تجري فً إدلب ورٌؾ حلب الشمالً لد و معارن خارجٌة

منشآت فً الدوالر فمط بحجة حماٌة  044اء األشخاص براتب شهري ٌمدر بنحو رسماسرة ٌمومون بإؼ

 . ولم ٌعد أي منهمخارج الببلد متواجدٌن  العدٌد منهمالذي الٌزال ؼٌرها ووا لٌبٌ

 

بٌجان ولٌبٌا, ألؾ سوري إلى ساحات المعارن فً أذر 21فاد تمرٌر حمولً بؤن تركٌا أرسلت أكثر من كما أ -

ألفاً أرسلوا إلى الدول العربٌة فً شمال أفرٌمٌا, مشٌراً إلى انتشار مكاتب لتجنٌد الشباب فً مناطك  11بٌنهم 

 . اخاضعة لسٌطرة فصابل تدعمها أنمرة فً شمال سورٌ

 

 تشابهت مراحل التجنٌد للمرتزلة السورٌٌن ابتداًء من مراكز)ولال المرصد السوري لحموق اإلنسان  -

االنطبلق وطرلها حٌث ٌنتمل المرتزلة المجندون لؤلراضً اللٌبٌة وأذربٌجان من األراضً التركٌة بعد 

تلمٌهم تدرٌبات ضمن معسكرات تركٌة بعد جلبهم من األراضً السورٌة, وٌتم تجنٌد المرتزلة المرسلٌن إلى 

لخاضعة للسٌطرة التركٌة فً طرابلس والمرسلٌن إلى )ناؼورنً لره باغ( فً مكاتب للتجنٌد بالمناطك ا

شمال سورٌا, من لبل الفصابل الموالٌة ألنمرة كالحمزات وؼٌرها بدعم من المخابرات التركٌة واستعانة 

بالشركات األمنٌة التركٌة الخاصة, لكن الفرق فً انتشار المكاتب وعددها, فالمكاتب التً تختص بتجنٌد 

ً فً عملها من تلن التً تختص بإرسال المرتزلة المرتزلة السورٌٌن للٌبٌا كانت أكثر انتشار اً وتوسعا

 . (ألذربٌجان

 

وفً هذا السٌاق, هنان توسع فً عدد مكاتب التجنٌد فً الشمال السوري ضمن مناطك النفوذ التركً  -

مرتزلة, ومنها مكتب عفرٌن شمال حلب, ومكتب تحت إشراؾ فرلة كالستمالة الشباب وإرسالهم للمتال 

تب تدٌره الجبهة الشامٌة, كما افتتح لواء المعتصم مكتباً له فً لرٌة لٌبارٌة, إضافة إلى الحمزات, ومك

 . مكتب تحت إشراؾ لواء الشمال فً حً المحمودٌة حسب المرصد
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, سواء فً أذربٌجان أو لٌبٌا, عدداً من المؽرٌات م الذي تعتزم تجنٌده ٌنالسورٌ نولدمت أنمرة للشبا -

المؽري, فً ولت ٌعانً فٌه هإالء السورٌون من الفمر والعوز؛ حٌث تم تخصٌص والمحفزات, كالراتب 

دوالر لمن ٌجند ضمن المرسلٌن إلى أذربٌجان, عبلوة على تمدٌم خدمات  2111و 1511راتب ٌتراوح بٌن 

دٌن إال أنه كان ثمة شكوى من هإالء المجن إضافٌة تتكفل بها الدولة المضٌفة, ووعود بمنح الجنسٌة التركٌة

 بعدم إعطابهم رواتبهم واستؽبللهم ومنعهم من العودة إلى سورٌا ومعاملتهم معاملة العبٌد .

 

 تجنٌد األطفال : ثامنـاً : -

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

الجٌش الوطنً السوري خاصة ) فرلة السلطان مراد وفرلة السلطان سلٌمان شاه و العمشات ( ولد جمع 

ك درع الفرات نشطاء حمولٌون معلومات عن لٌام فصابل من الجٌش الوطنً بتجنٌد أطفال سورٌٌن فً مناط

وؼصن الزٌتون ونبع السبلم وال ٌتم التمٌٌز بٌنهم وبٌن الكبار فً المهام والواجبات أي أنهم ٌشاركون حتى 

فً األعمال المتالٌة داخل سورٌا وخراجها فً معارن ولد تم توثٌك عدة حاالت من مراكز حمولٌة متعددة 

حمٌمة والعدالة , كذلن وبحسب مكتب حماٌة منها منظمة حموق اإلنسان فً عفرٌن وسورٌون من أجل ال

عاماً خبلل التتال بٌن مجموعتٌن من  12الطفل فً النزاعات المسلحة تم توثٌك ممتل الماصر خالد العبد هللا 

فصٌلة مما ٌشٌر لوجود أعددا كبٌرة من األطفال المجندٌن ضمن الجماعات المسلحة باإلضافة إلى ورود 

أطفال ضمن صفوؾ لوات سورٌا الدٌممراطٌة إال أنه وفً تطور جدٌر  شكاوي عن وجود حاالت تجنٌد

لمنع تجنٌد  0217ٌونٌو  07بالذكر بعد تولٌع اتفالٌة بٌن لوات سورٌا الدٌممراطٌة واألمم المتحدة منذ 

والذي  0216أٌلول  3األطفال وذلن بناًء على أمر صادر من المابد العام لموات سورٌا الدٌممراطٌة بتارٌخ 

سنة تم وضع خطة عمل وإعطاء تعلٌمات تنفٌذٌة  16كد على ضرورة منع تجنٌد من ٌمل أعمارهم عن أ

لمنع عملٌة التجنٌد حٌث تم تشكٌل لجنة لمتابعة تنفٌذ الخطة واالتفالٌة المولعة ونشر بنودها على جمٌع 

اردة بهذا الخصوص تحت المكاتب واألكادٌمٌات العسكرٌة , كما تم إنشاء مكاتب خاصة لتلمً الشكاوي الو

مسمى مكاتب حماٌة الطفل زمن النزاعات المسلحة والتً تعمل على متابعة الشكاوي الواردة ورصد 

المخالفات بهذا الخصوص والمطالبة بمعالبة منتهكً هذه االتفالٌة من المادة العسكرٌٌن ضمن صفوؾ 

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

طفل فً الجزٌرة و  0200و  0201المسرحٌن والذٌن تم استبعادهم عن التشكٌبلت العسكرٌة خبلل عام 

/ طفل فً منطمة الفرات , باإلضافة إلى تسلٌم عدد من األطفال الذٌن ال مكان لهم إلٌوابهم بعد عودتهم 12/

تابع لهٌبة التربٌة فً اإلدارة الذاتٌة باإلضافة إلى التشدٌد على إلى مركز خاص إلعادة التؤهٌل والتدرٌب 

إدارة األرشٌؾ والسجبلت العسكرٌة بالتحمك من موالٌد األعضاء فً لوات سورٌا الدٌممراطٌة وتثبت 

حاالت المخالفة إن وجدت باإلضافة إلى ضرورة إببلغ إدارة المالٌة العسكرٌة ببٌانات األعضاء وإٌماؾ 
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سنة براتب واإلببلغ الفوري فً حال وجود مخالفة لٌتم حلها إن  16عضو ٌمل عمره سنه عن تزوٌد أي 

 وجدت .

 

كذلن ذكر مكتب حماٌة الطفل فً الرلة وجود حاالت ألطفال ٌلجإون إلى الموات العسكرٌة نتٌجة تعرضهم  -

مما دعاهم إلى المطالبة للعنؾ األسري وال ٌجدون ملجؤ لهم سوى التوجه للموات العسكرٌة لطلب الحماٌة 

بتوفٌر دور لحماٌة األطفال فً حاالت العنؾ خاصةً الفتٌات الماصرات واللواتً تجدن صعوبة فً توفٌر 

الحماٌة ألنفسهن فً حال تعرضهن لخطر العنؾ األسري رؼم الحلول والمحاوالت المبذولة لتوفٌر الحماٌة 

ذي ٌصل فً حاالت عدٌدة إلى اإلٌذاء الجسدي والمتل أو إال أنه الزال العدٌد من المصر ٌتعرضون للعنؾ ال

 حتى االنتحار .

العسكرٌة المستمرة وازدٌاد موجات النزوح والتهجٌر المسري أنتجت أعداد هابلة من  والعملٌاتإن المصؾ  -

األطفال المشردٌن واألٌتام ناهٌن عن حالة الفمر المدلع وسوء األوضاع االلتصادٌة خاصةً بعد الحصار 

لمفروض على الببلد ومنذ عدة سنوات لد أدت إلى تشرد العدٌد من األطفال وانتشار ظاهرة عمالة األطفال ا

وفك شبكات منظمة تموم باستؽبللهم باإلضافة إلى حاالت رمً األهل ألطفالهم والتخلً عنهم أمام أبواب 

بالموت بسبب الظروؾ الماسٌة الجوامع أو األماكن المهجورة ولد تم تسجٌل عشرات الحاالت بعضها انتهت 

التً رافمت عملٌة التخلً عنهم من سوء األحوال الجوٌة أو التعرض لخطر النهش من الحٌوانات الشاردة أو 

بسبب الجوع وانعدام الرعاٌة لساعات طوٌلة أي أنه حتى فً األجزاء التً لم تعد خاصةً للمتال النشط ٌستمر 

ببلد خاصةً مع ارتفاع نسبة الجرٌمة وصعوبة ضبط األوضاع األمنٌة العنؾ ضد المدنٌٌن فً كافة أنحاء ال

 خاصةً بٌن النازحٌن داخلٌاً .

 

 تاسـعاً : عمالة االطفال : -

 لدراته وتنمو شخصٌته فٌها تتشكل حٌث , اإلنسان بها ٌمر التً المراحل أهم من الطفولة مرحلة إن -

 واالجتماعٌة , والنفسٌة , والعملٌة , الجسدٌة تٌاجاتهالح وإشباع رعاٌة من له ٌتوفر ما بحسب , وإمكانٌاته

 لٌنمو البلزمة الرعاٌة توفٌر عن األول المسإول إنها حٌث طفلها شخصٌة تشكٌل فً كبٌر دور ولؤلسرة

ً  نمواً   تجاه بمسبولٌاتها أخلت , األسر لبعض االلتصادٌة الظروؾ ظل فً ولكن طبٌعً مسار وفً سلٌما

 . سرةاأل نفمات فً لٌساهم حٌاته؛ من مبكر سن فً العمل سوق إلى به دفعت عندما ذلن ,و الطفل

 

 الطفل تعرض إنها حٌث , بؤسره العالم منها ٌعانً التً الظواهر أخطر من األطفال عمل ظاهرة وتعد -

ٌعتبر عمل األطفال من المشاهد المؤلوفة فً  , عمره نفس من األطفال بها ٌتمتع التً حموله من للحرمان

, وتعتبر سورٌا  لممارسة مهن شالة لعدة أسباب, حٌث ٌضطر عدد كبٌر من األطفال  كثٌر من دول العالم

م, وال 0211ظاهرة عمالة األطفال من لبل اندالع الثورة فٌها عام من إحدى الدول التً تعانً من انتشار 
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, كما هو  تمتصر ظاهرة عمالة األطفال على مناطك النظام فمط, بل تمتد لمناطك أخرى خارجة عن سٌطرته

لشمال سورٌا وشرلها, إضافة للمناطك الخاضعة لسٌطرة المعارضة « الذاتٌةاإلدارة »الحال فً مناطك 

 .المسلّحة المدعومة من تركٌا

 

ً ٌعمل آالؾ األطفال فً مهٍن مختلفة إلعالة أسرهم خاصة الممٌمٌن فً مخٌماٍت  - وفً هذه المناطك أٌضا

 لمحاصٌل الزراعٌة والمهنفً لطؾ اللنازحٌن تمع شمال ؼربً سورٌا وشرلها. وهم على األؼلب ٌعملون 

ً إلحصابٌة لامت بها منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة لعمالة األطفال فً منطمة الصناعٌة  الصناعة وفما

 . ناثإ( طفل وطفلة بٌنهم أربعة 110)حٌث بلػ عدد االطفال العاملٌن مامشلو بإللٌم الجزٌرة ب

 

 

, باإلضافة ألجزاء من  كامل محافظتً الرلة والحسكةالتً تشمل مناطمها «  اإلدارة الذاتٌة »وأصدرت  -

ً ٌتضمن مجموعة من الشروط لضبط  محافظتً حلب ودٌر الزور, أواخر مارس )آذار( الماضً, تعمٌما

 . وتمنٌن عمالة األطفال فً كامل مناطمها

 

ً وحرص مكتب حماٌة الطفل لدى اإلدارة الذاتٌة على منع األطفال دون سن العاشرة من العمل  - .  نهابٌا

وأرؼم أرباب عملهم فً بعض الحاالت التً سمح فٌها بعمالة األطفال إلى مرالبتهم خبلل العمل مع األلارب 

عاماً وأن ال ٌكون العمل خطراً على  13و 12أو األسرة العاملة فً الزراعة بشرط أن تتراوح أعمارهم بٌن 

بة أو المتعلمة بالبناء أو تلن التً تتطلب التعامل صحتهم, كما فً حالة المهن التً تتطلب رفع األوزان الصل

 .مع آالٍت حاّدة

 

فً المابة من أطفال سورٌا ٌستحمون  72وتكشؾ تمارٌر منظمة األمم المتحدة للطفولة )الٌونٌسٌؾ( أن  -

مشكلة واسعة االنتشار وأكثر تعمٌداً »سنوات من الحرب, وتصؾ عمالة األطفال على أنها  12الدعم بعد 

ً أن حوالً من  ملٌون طفل فً  0.23بٌن مشكبلت حماٌة الطفل وورد فً تمرٌر المنظمة الدولٌة أٌضا

فً  22ألؾ طفل سوري إضافً فً الدول المجاورة ال ٌذهبون إلى المدارس, و 532الداخل السوري و

هم أو الدول التً المابة منهم من الفتٌات, وهو ما ٌعنً بماءهم فً المنازل أو دخولهم إلى سوق العمل فً بلد

وإلى جانب عمالة األطفال فً الورشات الصناعٌة, ال تخلو شوارع المدن السورٌة من  لجؤوا إلٌها,

المتسولٌن, حٌث ٌبٌع أطفال ال ٌتعدى عمرهم العشر سنوات, علب المحارم والمٌاه المعدنٌة والعلكة وؼٌرها 

رة وٌمكن مبلحظة أعدادهم التً تضاعفت خبلل من المواد البسٌطة, وهم ٌتسولون المال والطعام من الما

وتتفالم هذه الظاهرة فً مختلؾ المناطك السورٌة, بالتزامن مع ؼٌاب المرالبة والنظام  فترة الحرب

والمإسسات والمنظمات الدولٌة المعنٌة بحموق الطفل نتٌجة العملٌات العسكرٌة التً تشهدها الببلد, حٌث 
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ً لتولؾ بعضها عن العمل, مما أدى إلى شكل خطؾ بعض العاملٌن فً تلن  المإسسات لمرات عدٌدة سببا

ؼٌاب الرلابة عن هذه الظاهرة التً تهدد بضٌاع جٌل كامٍل من األطفال السورٌٌن بعد تولفهم عن التعلٌم 

 .لٌصبح الشارع هو منزلهم ومدرستهم

 

فً المابة  72س كورونا, تدفع وأكدت منظمة الٌونٌسٌؾ فً تمرٌر لها أن الظروؾ التً رافمت تفشً فٌرو -

, خاصة أولبن الذٌن ٌضطرون للعمل مع عاببلتهم فً أعماٍل «نحو حافة الهاوٌة»من األطفال السورٌٌن 

موسمٌة فً الدول المجاورة لسورٌا مثل األردن وتركٌا وُكردستان العراق, ولبنان الذي ٌتحمل فٌه األطفال 

االلتصادٌة الخانمة التً ٌشهدها, فثبلثون فً المابة منهم من الذٌن البلجبون الجزء األكبر من أعباء األزمة 

عاماً, لم ٌدخلوا المدرسة نهابٌاً بعدما انخفض معدل االلتحاق بالمدارس  15سنوات و 4تتراوح أعمارهم بٌن 

 ولتلن. فمط 0201فً المابة فً عام  03عاما بنسبة  12و 4االبتدابٌة لؤلطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 

 ٌشعر ٌجعله مما , عمره سنوات أجمل منه وتسلب الطفل شخصٌة جوانب جمٌع تشمل سلبٌة آثار الظاهرة

ً  السٌا أثرها الظاهرة لهذه أن كما المنوال, بهذا حٌاته مواصلة على المدرة بعدم  لذا ككل المجتمع على أٌضا

 الجهود تلن تمتصر ولم الظاهرة, هذه نم للحد اتفالٌات وعمدت تشرٌعات سنت لد العالم دول جمٌع أن نجد

ً  امتدت بل , فمط الحكومات على  الطفولة بمجال المهتمة المنظمات تسعى حٌث المدنً المجتمع إلى أٌضا

 .لها المإدٌة األسباب على والولوؾ الظاهرة لهذه حلول وضع فً المساهمة إلى
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 : التوصٌات : اً عاشـر -

كافة الموى المتصارعة على  تجار بهم بكافة أشكاله خاصةً التجنٌد من لبلمنع استؽبلل األطفال واإل .1

 .األرض

 

إٌماؾ الحرب الدابرة فً الببلد منذ عدة سنوات والعودة للحل السٌاسً وضمان األمن والتطور االلتصادي  .2

 الذي ٌضمن منع االستؽبلل واإلتجار بالبشر خاصةً عملٌات التهرٌب والتجنٌد خارج الببلد .

 

فرض لوانٌن وعموبات صارمة على كل من ٌموم باإلتجار بالبشر إلٌماؾ هذه الظاهرة خاصةً المهربٌن  .3

 عبر الحدود ومشكلة تجنٌد األطفال .

 

منع استؽبلل النساء فً أعمال خارجة عن لدرتهن أو بعٌدة عن أخبللهن وسلوكٌات المنطمة ومنع الدعارة  .4

 ٌة والمعٌشٌة خاصةً داخل المخٌمات .المسرٌة التً تمارس بسبب األوضاع الماد

 

 توفٌر فرص حماٌة للنساء واألطفال لمنع استؽبللهم سواء بالعمل أو التهرٌب أو العمالة الجنسٌة . .5

 

منع تجارة بٌع األعضاء والتً تمارس بشكل لسري فً العدٌد من الحاالت خاصةً فً المناطك الوالعة تحت  .6

 السورٌة المسلحة . سٌطرة الجٌش التركً وفصابل المعارضة

 

زٌادة حمبلت التوعٌة حول االستؽبلل الذي ٌموم به تجار البسر وتعمٌك المفهوم المانونً لئلتجار بالبشر  .7

 وسبل مكافحتها عبر ورشات عمل ومحاضرات توعوٌة لانونٌة .
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 االنتحار

 تعرٌف االنتحار :        

األنسان حٌث ٌعمد إلى لتل نفسه وهو أي فعل ٌنهً به شخص حٌاته هروباً االنتحار جرٌمة صامتة ٌرتكبها          

من المعاناة و الٌؤس و الظروؾ التً ٌعتمد أنها خارج إرادته و عدم المدرة على السٌطرة و ضبط النفس أذا 

انتشرت هذه الظاهرة بٌن الناس فً اآلونة األخٌرة وال سٌما فً شمال شرق سورٌا و السبب الربٌسً 

نتحار فً سورٌا كافة هو /الحرب/ و تحطم أحبلم أجٌالنا و حرمانهم من ممارسة حٌاتهم بشكل طبٌعً لبل

فمنهم من ٌختار االنتحار كوسٌلة للخبلص من والعهم المرٌر و منهم من ٌماوم و ٌواجه  المشاكل بموة و 

 صبر و أرادة صلبة للتؽلب علٌها .

 

أٌلول / من  12و بالتعاون مع منظمة الصحٌة العالمٌة بان ٌكون / 0221و لد أعلنت الرابطة الدولٌة فً عام 

ً حٌث ٌحتفلون بهذا الٌوم لمنع االنتحار والتركٌز على الولاٌة منه و حث البشر للحفاظ  ً عالمٌا كل عام ٌوما

على ارواحهم مما بلػ بهم الٌؤس و الهدؾ زٌادة الوعً بالسلوكٌات و تعزٌز لدرات الدولة على تطوٌر 

 ٌاستها و خططها لمنعه .س

 

شخص نهاٌة لحٌاته و ٌبدو أن أرلام حاالت محاوالت االنتحار أكبر من ذلن  622,222وفً كل عام ٌضع 

بكثٌر و ٌحدث االنتحار فً أي مرحلة من مراحل العمر و لد صنؾ االنتحار ثانً أهم أسباب الوفاة بٌن من 

 العالمً ./عاماً على الصعٌد  07_ 13تتراوح أعمارهم بٌن /

وال ٌحدث االنتحار فً البلدان المرتفعة الدخل فحسب بل هو ظاهرة تحدث فً جمٌع الالٌم العالم , الوالع أن 

% من حاالت االنتحار العالمٌة حدثت فً البلدان المنخفضة و المتوسطة الدخل , حٌث أنه كل 57أكثر من 

انتحار األشخاص عالمٌة خبلل دلٌمتٌن فمط  / ثانٌة حول العالم ٌموم شخص باالنتحار لٌكون حصٌلة22/

 /منتحرٌن.1/

 

% و تلٌها منطمة جنوب شرق أسٌا بمتوسط بلػ 13,2ولد تصدرت أوروبا مناطك العالم بمتوسط انتحار بلػ 

% ثم أفرٌمٌا 7,6% ثم منطمة األمرٌكٌتٌن بمتوسط 12,0% ثم منطمة ؼرب المحٌط الهادي بمتوسط 11,0

% حٌث تصدرت 1,7جاءت منطمة شرق المتوسط فً ذٌل ترتٌب المناطك بمتوسط  % و أخٌراً 5,2بمتوسط 

م من حٌث حاالت االنتحار فٌما تحتل المرتبة الثالثة و 0200دولة لطر المإشر على المستوى العربً لعام 

 العشرٌن على مستوى العالم .
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أمٌنة لاسٌة و عنٌفة حصلت و بعد انطبلق االحتجاجات السورٌة و ما أعمبها من لبضة  0211وبعد عام 

تؽٌرات هابلة فً التركٌبة االجتماعٌة السورٌة تمثلت عبر نزوح و هجرة و لجوء داخل و خارج سورٌا و 

تحطٌم العبللات االجتماعٌة و خاصة تلن المرتبطة بشبكات العمل , ترافمت تلن المعطٌات مع ارتفاع فً 

/من الذكور و 55/حالة انتحار /121م /0200عام  معدالت االنتحار حٌث سجلت الهٌبة العامة للصحة

/من اإلناث و كانت محافظة حلب فً المرتبة األولى ثم تلٌها محافظة رٌؾ دمشك حٌث جاءت محافظتً 02/

 السوٌداء و الحسكة فً المرتبة األخٌرة من حٌث عدد حاالت االنتحار .

 

مع الظروؾ الراهنة بسبب الظروؾ العوز  و أن سبب ارتفاع حاالت االنتحار فً سورٌا هو عدم التؤللم

الشدٌد و تهالن الخدمات وخاصة فً المخٌمات و ما تفرزه من فمدان لؤلمل و شعور عمٌك بانسداد األفك و 

انعدام الجدوى خاصة مع فمدان حالو األمن و االستمرار فً المنطمة و التهدٌد المستمر باجتٌاح عسكري 

ة النواحً السٌاسٌة و األمنٌة و التعلٌمٌة و حتى االجتماعٌة و ضعؾ األمل محتمل و ضبابٌة المستمبل فً كاف

 بحلول استراتٌجٌة لرٌبة األمد .

 

همال اآلباء أطفالهم مان على الكحول و إومن األسباب التً دفع الشباب إلى االنتحار تعاطً المخدرات و اإلد

المحٌط األول الذي ٌنشؤ و ٌترعرع فٌه اإلنسان منذ  فً فترة المراهمة فٌمع العابك األكبر على العابلة ألنهاء

والدته فالتوعٌة و اإلرشاد من لبل العابلة مهمة جداً لمعرفة مشاكلهم و مشاركتهم بتفاصٌل حٌاتهم لما حدثت 

حاالت االنتحار فً أي بمعة من االرض , أما الفتٌات فالعادات و التمالٌد البالٌة جعلت من الفتاة فً مجتمعنا 

/سنة 13/سنة و /16رة هذه العادات و الزواج المبكر أدت الى زٌادة انتحار و خاصة الفبة العمرٌة بٌن/أسٌ

باإلضافة الى موالع التواصل االجتماعً التً تنشر أخبار عن حاالت انتحار تعتبر تروٌجاً لهذه الظاهرة و لد 

تحت وطؤة الحرب و ما أفرزته من أزمة شهد الوضع االجتماعً فً مناطمنا تصدعاً فً العبللات االجتماعٌة 

حمٌمٌة على كافة األصعدة مما عمك الشعور باإلحباط و الٌؤس لدى الكثٌر من االفراد سوء نساًء و رجاالً و 

ألن المرأة كانت و الزالت صاحبة النصٌب األكبر من هذه الضؽوطات فً األسرة و المجتمع و بالرؼم من 

شرق سورٌا و حصولها على الكثٌر من الحموق و الحرٌات و مشاركتها تزاٌد مكتسبات المرأة فً شمال 

ً ٌتعمك نتٌجة تراكم المشكبلت المجتمعٌة مثل  ً اجتماعٌا الفعالة فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة إال أننا نرى ضؽطا

( و أن ظروؾ الحرب أجبرت مبلٌٌن السورٌٌن على وزواج الماصرات والتفكن األسريالطبلق فمر و)ال

ً الى الداخل السوري او الهجرة الى خارج سورٌا و منهم لم الهجرة  منهم من هاجر إلى مناطك أكثر أمنا

ٌستطع الهجرة فبمً فً مناطك الصراع هذا الشًء الذي أنعكس سلباً على األفراد مما جعل العدٌد من الشباب 

ت التً ٌتعرض لها االفراد من و الشابات باأللدام على االنتحار , حٌث أظهرت تمارٌر حمولٌة حول االنتهاكا

لبل التنظٌمات المسلحة حٌث كان ٌموم تنظٌم /داعش/ بسبً النساء و احتجازهم كسباٌا حرب او الزواج منهم 

 حتى و أن كانوا لاصرات هذا الشًء دفع الفتٌات إلى االنتحار خوفاُ من ان ٌطولهم أمر هذه التنظٌمات .

 

ل النساء أضعافاً فً المناطك المحتلة من لبل االحتبلل التركً مثل/تل وازدادت اٌضاً حاالت االنتحار من لب

أبٌض وعفرٌن و رأس العٌن / حٌث أن المحتل ٌنظر إلى المرأة على أنها جارٌة أو عبدة تلبً متطلبات 

الرجال فمط , فالمرأة منذ المدم و إلى عصرنا هذا تعانً من العنؾ و االضطهاد و التحرش الجنسً و الظلم 

 كل أشكاله فً شتى أنحاء العالم .ب
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ولد سجلت مدٌنة عفرٌن الوالعة تحت سٌطرة فصابل الجٌش الحر و تركٌا فً شمال محافظة حلب حاالت 

/عاماً و المنحدرة من 06انتحار عدٌدة و خاصة فً صفوؾ الفتٌات حٌث ألدمت الشابة البالؽة من العمر /

بة ؼاز حٌث هذا المرص الذي ٌستخدم لتعمٌم المستودعات من لرٌة الحمام على االنتحار و ذلن بتناولها ح

 الحشرات و لد كان دافع االنتحار هو خبلؾ عابلٌة مع زوجها .

 

ولد أعلنت اإلدارة الذاتٌة لشمال شرق سورٌا حاالت لتل و انتحار و إٌذاء بحك النساء فً أطار العنؾ 

حزٌران من  14آذار و لؽاٌة  01اعتباراً من / المنزلً ضمن فترة حظر التجوال و األؼبلق التً فرضتها

م / لمواجهة أنتشار فٌروس كورونا المستجد و لال بٌان ألصدره مجلس عدالة المرأة فً االدارة 0202العام 

/ حالة 14الذاتٌة أن االحصابٌات المسجلة فً مناطك شمال شرق سورٌا جبلل فترة الحظر تشٌر الى ولوع /

 دخل ضمن العنؾ األسري .انتحار و هذه الحاالت ت

 

وفً مدٌنة المامشلً خبلل شهر واحد حصلت عدة حاالت انتحار األمر ملفت و ؼٌر مسبوق ٌستدعً تسلٌط 

األضواء علٌه و كشؾ االسباب و الدوافع التً تإدي إلٌه االنتحار عادة ٌحصل لدى أنسان عندما ٌفمد األمل 

عمٌمة ال حل لها و لكن فً الحالة السورٌة الراهنة فً  فً الحٌاة و العٌش بكرامة و سعادة و هً نتٌجة

محافظة الحسكة و ؼٌرها من المحافظات السورٌة هنان خصوصٌة األسباب أذا أن الحرب لها دور كبٌر و 

مإثر فً حاالت االنتحار و بخاصة بٌن الشباب ذو الطموح و االندماج الكبٌر لئلنتاج و التفاعل و العٌش 

جد نفسه ولد حرم من جمٌع أساسٌات الحٌاة و تعرض للضؽوط و الملك و الصعوبات بحٌاة كرٌمة حٌث ٌ

 المعٌشٌة و تشتت المجتمع و الخذالن داخل سورٌا و خارجها .

 

وٌشهد موسم امتحانات الشهادات أٌضاً حاالت من انتحار طبلب و طالبات عانوا من ضؽوط دراسٌة أو لم 

الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل ملحوظ و نذكر من هذه الحاالت ألدام ٌكونوا راضٌٌن عن نتابجهم حٌث هذه 

طالبة فً جامعة الفرات بمدٌنة الحسكة على االنتحار فً جنوب ناحٌة الدرباسٌة شمالً الحسكة و ذلن بعد 

 طردها من االمتحان .

 

ً بسبب الحرب و الصراع الدابر و المستمر و الفمر و الجوع و تردي مستوى المعٌش ً و عدم أٌجاد وأٌضا

فرص عمل أو مكان لٌمطنوا فٌه  لجؤ العدٌد من األفراد الى المخٌمات لضمان األمان لهم رؼم صعوبة العٌش 

فً تلن الخٌم و عدم تؤمٌن جمٌع متطلباتهم و احتٌاجاتهم الصحٌة و الؽذابٌة , إال ان عدداً منهم استطاع التؤللم 

تعرض لضؽوط و أزمات نفسٌة و تردي الوالع االمنً فً  مع هذا الوضع و هذه الحٌاة و البعض األخر

 المخٌمات و تعرض الفتٌات للتحرش و االضطهاد لذا ٌلجؤن الى االنتحار .

 

/عاماً الهاربة من جحٌم الحرب فً رٌؾ حماة إلى مخٌمات عرسال 03حٌث ألدمت الشابة البالؽة من العمر /

نتحار فً ثبلث محاوالت فً المرة األولى تناول جرعة زابدة الوالعة ألصى الشمال الشرلً فً لبنان إلى اال
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من الدواء و من ثم محاولة لطع شراٌٌن الٌد و أخرها عن طرٌك تناول جرعات زابدة من األدوٌة مما أدى 

 إلى فمدان حٌاتها .

 

ً تنوع االنتهاكات التً تمارسها الدولة التركٌة و المجموعات اإلرهابٌة فً مماطعة عفرٌ ن المحتلة ما وأٌضا

بٌن الخطؾ و المتل و االبتزاز فً ظل االنتهاكات الممنهجة التً ٌمارسها االحتبلل التركً فظهرت حاالت 

االنتحار بٌن المواطنٌن ي طروؾ مشبوهة , حٌث لم ٌكن الشاب خوشناؾ فاٌك حنان البالػ من العمر 

وعات اإلرهابٌة بؤنه وجد منتحراً داخل /عاماً من ناحٌة راجو اخرهم و بحسب ألوال و ادعاءات المجم12/

منزله فً مدٌنة عفرٌن بعد فمدان عابلته االتصال معه و ذكرت عدة مصادر محلٌة أن الشاب لد تلمى تهدٌدات 

 سابمة من لبل عناصر المجموعات اإلرهابٌة كانت تموم بابتزازه و مطالبته بمبالػ مالٌة عالٌة .

 :مال شوق سورٌافً الجزٌرة الخاصة بحاالت االنتحار فً مناطك ش وبحسب إحصابٌة منظمة حموق اإلنسان

 حالث الَتحاس

 /2إلهُى انفشاث / /6إلهُى اندضَشة / 

 ذكور إناث ذكور إناث

2 0 
امرأة 
 واحدة

1 

 - - -  2 يحاونت اَتحاس

 

 

 نذكر منها بعض الحاالت  :

ً بطروؾ ؼامضة ف11/ن العمر انتحرت الشابة البالؽة م 06/6/0200بتارٌخ  -1 ً منزلها فً مدٌنة / عاما

 المامشلً .

 انتحار امرأة دون معرفة السبب فً لرٌة كركدال تابعة لناحٌة دٌرٌن . 12/1/0200بتارٌخ  -0

 انتحار شاب شنماً فً حً المشٌرفة التابعة لمدٌنة الحسكة و هو طالب جامعً . 5/1/0200بتارٌخ  -1

 كر منها :و هنان أٌضاً عدة محاوالت انتحر نذ

محاولة سٌدة لبلنتحار بسبب مشاكل زوجٌة حٌث وضعت السم و بعدها خرجت من  05/4/0200بتارٌخ  -1

 المنزل و فمدت وعٌها لكن تم اسعافها إلى مشفى فً ؼوٌران .

محاولة انتحار سٌدة بتناول كمٌة من األدوٌة و تم اسعافها و إجراء ؼسٌل المعدة لها فً  16/4/0200بتارٌخ  -0

 لً.المامش

 

أن االنتحار ال ٌنتهً عند الموت فمط بل ٌولد خلفه تساإالت كثٌرة حول المنتحر و ماذا كان ٌدور فً عمله  -

من اسباب لوٌة ٌصعب تحملها و أن نظرة المجتمع حول المنتحر هً نظرة ؼٌر رحٌمة إذ ٌتسبب المنتحر 

فمد جمٌع الوسابل المهٌبة للعٌش أو فمدان بوصمة عار ألهله و ذوٌه بعد وفاته و ال ٌدرن المجتمع أن المنتحر 

األمل و المدرة على تحدي أزمات الحٌاة و التصدي للعمبات التً واجهته فً حٌاته و ألن هذه العمبات و 

األزمات التً مر بها ولدت عنده حالة من الٌؤس و فمدان األمل و ٌجب على المجتمع أن ٌؽٌر نظرته الماسٌة 
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ً من الذي حصل و المدرة على اتمام الحٌاة دون  اتجاه المنتحر كً ٌستطٌع أهله و ذوٌه من التعافً نفسٌا

 انعكاس ما حصل علٌهم سلباً. 

 

أننا بكل تؤكٌد لن نستطٌع أن نحد من ظاهرة االنتحار ولكن على األلل محاولة تملٌل نسب حاالت محاوالت 

 االنتحار و ذلن من خبلل :

 ساسٌة لهم و لد تساهم فً الحد من طاهرة االنتحار .الحاجات األظروؾ المجتمع و توفٌر تحسٌن  -1

نسان أذ لم نتابع تعد مرحلة خطٌرة من عمر األ فً  الدعم النفسً و االجتماعً على المراهمٌن ألنها التركٌز -0

 فمد تدفع المراهك لبلنتحار .

تل للنفس و هبلن فً الدنٌا و لنها الخاصة فً توعٌة من االنتحار و أ عبلم الحكومٌة وأشتران وسابل األ -1

 خرة .األ

 زمات .ل فً حل المشكبلت و الخروج من األمثألن االنتحار لٌس الطرٌك اتوعٌة الشباب بؤ -2

أثر كبٌر فً حصر طاهرة بنابها فً الرعاٌة و الدعم النفسً و هذا ٌترن لٌام األسرة بدورها الفعال لتجاه أ -3

 االنتحار. 

 فراد اللذٌن ٌمرون فً موالؾ معنٌة لد تساهم فً االنتحار .توعٌة األن كافة فبات المجتمع فً شتراأ -4

 لدام المتعاطٌن على االنتحار .فً أساسً السبب األ محاربة المخدرات ألنها -5

 دوٌة .االنتحار مثل مبٌدات اآلفات و األسلحة النارٌة و بعض األلى وسابل تمٌٌد الوصول إ -6

 

بز األساسٌة التالٌة :تحلٌل الوضع و التعاون بٌن المطاعات المتعددة و و ٌتعٌن أن تمترن هذه التدخبلت بالركا

أذ كان الوعً و بناء المدرات و التموٌل و الرلابة و الرصد و التمٌٌم و تتطلب جهود الولاٌة من االنتحار 

كالتعلٌم و بالتنسٌك و التعاون بٌن المطاعات المتعددة فً المجتمع و منها المطاع الصحً و المطاعات األخرى 

الزراعة و العمل و العدل و المانون و الدفاع و السٌاسة و األعبلم و ٌنبؽً أن تكون هذه الجهود شاملة و 

 متكاملة أذ ال ٌمكن ألي منهج أن ٌحدث بمفرده أثره على مسؤلة بهذا المدر من التعمٌد مثل مسؤلة االنتحار .

 

حاء العالم األوروبً و العربً متعددة من حٌث وجهة نظرها تعد التشرٌعات و الموانٌن الجزابٌة فً مختلؾ أن -

أتجاه االنتحار فمد كشفت دراسة صادرة عن منظمة متحدون من أجل الصحة النفسٌة أن االنتحار مازال 

/ دولة , و لالت أن محاولة االنتحار فً هذه الدول تعالب ؼلٌها بؽرامات مالٌة بما 02ٌصنؾ جرٌمة فً /

الدوالرات كما فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و فً دول اخرى ٌمكن اعتمال  ؾؽرامات باأللتزٌد لٌمة هذه ال

/ سنوات و محاكمتهم عند األلدام على االنتحار كدولة نٌجٌرٌا و اٌضاً 5االطفال اللذٌن ال تزٌد اعمارهم عن /

 سٌة كدولة برٌطانٌا .ٌوجد دول ال تموم بتجرٌم االنتحار ألنه ٌؤتً بنتابج عكسٌة على الصحة النف

 

وتعد التشرٌعات الجزابٌة فً اؼلب الدول العربٌة متماربة لما لها من مرجعٌة تارٌخٌة مشتركة سواء كانت 

ً او لانونٌا ً لذلن فان الكثٌر منها لد تناول بعض الموضوعات بشكل متشابه مع وجود بعض  ً ثمافٌا أرثا

 االختبلفات ألسباب تتعلك بوضع كل دولة .
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سورٌا ال ٌعالب المانون السوري من ٌحاول االنتحار باعتبارهم مرضى عملٌٌن و بحاجة للعبلج , لكن  ففً

 / من لانون العموبات العام .317ٌعالب الشخص الذي دفعهم لبلنتحار وفك المادة /

ده / كالتالً : من حمل أنسان بؤٌة وسٌلة كانت على االنتحار أو ساع317حٌث نص المانون فً المادة /

د( على لتل نفسه عولب باالعتمال من  -ب  –/ الفمرات )أ 016بطرٌمة من الطرق المذكورة فً المادة /

 خمس سنوات الى اثنتً عشرة سنة اذ تم االنتحار .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تحدٌث الحاالت :

والحاالت  0200وفٌما ٌلً االنتهاكات التً تم توثٌمها فً مجال االنتحار بعد إصدار التمرٌر ولؽاٌة نهاٌة عام 

 ة هً : الموثم

 م ألدم شخص على االنتحار فً مدٌنة عامودا وتعد هذه الحادثة االولى من نوعها .02/7/0200بتارٌخ  -

سنة من حً مرشو فً مدٌنة  15م ألدمت فتاة على االنتحار والتً تبلػ من العمر15/12/0200بتارٌخ  -

 الحسكة .

 ت االنتحار فً مناطك شمال شوق سورٌا :وبحسب إحصابٌة منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة الخاصة بحاال

 حالث الَتحاس

 /2إلهُى اندضَشة / 

 ذكور إناث

 1 فتاة لاصر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Human Rights Organization in Jazeera          اندضَشةيُظًت حمىق اإلَساٌ فٍ 

 November 2022 20                                                    2022نؼاو تششٍَ انثاٍَ  20

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرٌر عن وضع األطفال واالنتهاكات المرتكبة بحمهم فً مناطك شمال وشرق سورٌا بما فٌها 

وطنً السوري التابع لالئتالف المناطك المحتلة من لبل الدولة التركٌة وفصائل الجٌش ال

 السوري وما ٌتعرض له األطفال من أشكال العنف , الخطف واالعتداء والتجنٌد اإلجباري.

 02/11/0200ولؽاٌة  1/1/0200ٌرصد هذا التمرٌر االنتهاكات المرتكبة بحك األطفال منذ تارٌخ 
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 الجهة المعدة للتمرٌر :  -

  :  الجزٌرة فً اإلنسان حموق منظمة -

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

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

 كاستجابة تؤسٌسها وجاء سورٌا وشرق شمال فً المدنً المجتمع لمإسسات المنظمة والموانٌن االجتماعً

 لحموق الفكرٌة المرجعٌة إلى استناداً  والدٌممراطٌة والمانونٌة السلمٌة السبل كافة عبر للولوؾ موضوعٌة

 أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك وكافة اإلنسان لحموق العالمً اإلعبلن فً المتمثلة اإلنسان

 . صدرت جهة أي وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء

 

 الهدف من التمرٌر : -

إعداد تمرٌر عن أوضاع الطفل فً مناطك شمال وشرق سورٌا و االنتهاكات المرتكبة بحمهم خاصةً فً 

المناطك المحتلة من لبل االحتبلل التركً وما ٌتعرض له األطفال من أشكال العنؾ فً زمن النزاعات 

 مهم من لبل المجتمع وما تم توثٌمه عن  تلن الجرابم واالنتهاكات .وؼٌرها من االنتهاكات الصادرة بح

 

 

 المرجعٌات و مصادر المعلومات :  -

 

التوثٌمات واإلحصاءات التً لامت بها كافة فروعها فً الجزٌرة اعتمدت المنظمة فً إعداد التمرٌر على  -

 والفرات ومنبج والرلة ودٌر الزور .

معلومات من مكتب حماٌة الطفل والمٌادة العامة لموى األمن الداخلً لشمال باإلضافة إلى ما وردها من  -

وشرق سورٌا ولماءات مع الضحاٌا وذوٌهم وشهود عٌان على الحوادث المذكورة ومصادر إعبلمٌة ونشطاء 

 حمولٌٌن فً شمال وشرق سورٌا .

إدارة مركز العدل و  -رأة منظمات و مإسسات مدنٌة و إدارٌة فً مناطك شمال و شرق سورٌا ) هٌبة الم -

 –مكتب حماٌة الطفل  –مكتب شإون البلجبٌن  –هٌبة التربٌة  –هٌبة الصحة  –مجلس العدالة  –االصبلح 

 اتحاد المعلمٌن فً شمال وشرق سورٌا ( . –اتحاد المحامٌن فً الجزٌرة 
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 الفهرس : ٌتؤلؾ التمرٌر من : -

 96 انًمذيت أولا 

ا   96 أثناء النزاعات المسلحةحموق الطفل  ثاَُا

ا   ثانثا
آثاره على  –أنواعه  –أسبابه  –العنف ضد االطفال تعرٌفه 

 األطفال
97 

ا   سابؼا

األشكال العامة لمظاهر العنف ضد األطفال زمن النزاعات 
 المسلحة أثناء سٌر األعمال العدائٌة

 انتهاكات تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش بحك األطفال -
+ رواٌة طفلٌن إٌزٌدٌٌن بعد العودة من  تجنٌد األطفال -

 رحلة استعباد دامت لسنوات
االنتهاكات المرتكبة بحك األطفال فً مناطك اإلدارة  -

الذاتٌة من استهداف مباشر لهم على الحدود السورٌة 
االستهداف باستخدام  –حاالت المصف المباشر  –التركٌة 

 التفجٌرات واأللغام –الطائرات المسٌرة 
النزاعات المسلحة على وضع األطفال النفسً زمن تأثٌر  -

 الحرب

 
98 

 
99 

99+118 

 

115 (115 – 

116 – 118 – 

118) 

 
 
 

119 

 

ا   خايسا

األشكال العامة لمظاهر العنف ضد األطفال خارج النزاعات 
 المسلحة

 فً المخٌمات - أ
 زواج الماصرات - ب
 األطفال األٌتام - ت
 حاالت االنتحار بسب العنف - ث
التً تؤدي إلى اإلٌذاء الجسدي  حاالت الخطف والعنف - ج

 وحتى المتل
  األطفال فً مراكز االحتجاز - ح

119 

119 

118 

118 

114 

115 

116 

ا   سادسا

 عمالة الطفال
 اسبابها - أ

 التأثٌرات السلبٌة لعمالة األطفال - ب
 عمالة األطفال زمن النزاعات  - ت

117 

117 

118 

118 

ا   سابؼا
األمراض الوضع الصحً والطفل وظاهرة العنف أثناء انتشار 

 واألوبئة
119 

ا   183 التعلٌم ثايُا

ا   تاسؼا

 المانون والطفل
 تمرٌر عن أوضاع الطفل فً مناطك اإلدارة الذاتٌة الدٌممراطٌة 

 لانون الطفل

184 

184 

186 

 151 التوصـٌات ػاششاا 
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 أوالً :  ممدمة : -

والدتهم وبالتالً البد من التركٌز األطفال هم عبارة عن بشر ولكافة البشر حموق وواجبات ٌتمتعون بها منذ 

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 

كل من الوالدٌن هما المسإوالن عن حموق الطفل أو المسإول عن رعاٌة الطفل فً  أخبللً ولانونً , وٌعتبر

حال ؼٌابهما , وللطفل حموق أساسٌة ٌجب توفٌرها بكافة األحوال وهً كحمه فً التؽذٌة السلٌمة والعناٌة 

الحصول على  الصحٌة و الثمافة الخاصة و الدٌن و اللؽة و الحك فً حرٌة ممارستها و الحك فً عدم التمٌٌز و

 اسم و جنسٌة عند الوالدة و حماٌة الدولة لشخصه و هوٌته .

ولكن وبسبب النزاعات المستمرة والحروب الدابرة حول العالم وما تخلفه من دمار وفوضى ونمص فً الموارد 

التشرد وانهٌار فً النظام الصحً والتعلٌمً و اللذٌن كان لهم أثر كبٌر على الطفولة واألطفال , حٌث انتشر 

والعٌش ببل مؤوى ولجوء األطفال وذوٌهم إلى المخٌمات وحرمانهم من التعلٌم وجمٌع حمولهم وفمدانهم لؤلمان 

داخل ببلدهم وازدٌاد حاالت الخطؾ واإلتجار باألطفال وخاصة فً مناطك النزاعات الساخنة حرم األطفال من 

ت الصحٌة البلزمة حرم الطفل من حموله األساسٌة حمولهم , وانتشار األوببة واألمراض وعدم توفر المستلزما

. 

نوفمبر ٌوماً عالمٌاً إلعبلن حموق الطفل واالحتفال به كٌوم  02ولد اعتمدت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ٌوم 

للتذكٌر بحموق الطفل والعمل على تؤمٌن جمٌع مستلزمات الطفولة حول العالم وللتؤكٌد على أنه للطفل مجموعة 

حموق التً ٌجب أن ٌتمتع بها دون وجود أي عوابك أو لٌود خارجٌة و ذلن كناٌة عن كونه المناسبة التً من ال

أعلنت بها األمم المتحدة تبنٌها إلعبلن حموق الطفل العالمً )اتفالٌة حموق الطفل( و الذي كان بتارٌخ 

ى تؤمٌنها كاملة كالحموق المدنٌة و م و التً ألزمت الدول باحترام  حموق الطفل و العمل عل1767/نوفمبر /02

السٌاسٌة و االلتصادٌة و االجتماعٌة و الصحٌة و الثمافٌة و طالبت جمٌع الدول بالمصادلة علٌها و االلتزام بها 

 بموجب المانون الدولً .

 

-   ً  : حموق الطفل أثناء النزاعات المسلحة : ثانٌا

والتركٌز علٌها والسعً لتحمٌك جمٌع حموق األطفال حول  ٌعترؾ المانون الدولً اإلنسانً بؤهمٌة حموق الطفل

 العالم خاصةً 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 والخبلفات . -

 ٌة المناسبة .تلمً الرعاٌة الصح -

 حك الطفل فً التعلٌم والثمافة . -

 حك الطفل فً اللعب والمرح . -

بسبب النزاعات الدابرة حول العالم ٌتعرض األطفال للحرمان من حمولهم وفمدانهم للكثٌر من حرٌاتهم  -

ذ أكثر وتمٌٌدها خاصةً من الناحٌة الفكرٌة , ولد انتشر العنؾ فً اآلونة األخٌرة فً سورٌا بشكل ملحوظ من

من عمد من الزمن وخاصة ً فً المناطك التً تسٌطر علٌها الفصابل المسلحة التابعة للدولة التركٌة 

 والمناطك الحدودٌة التً تتعرض لبلستهداؾ المباشر من لبل الدولة التركٌة .
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 ثالثاً : العنف ضد األطفال : -
 

ٌعرؾ العنؾ ضد األطفال بعدة طرق مختلفة فهو ٌمثل أي شكل من أشكال  تعرٌف العنف ضد األطفال : -

العنؾ الجسدي أو النفسً واإلهمال وسوء المعاملة سواء كانت ترتكب من األبوٌن أو ؼٌرهما من ممدمً 

الرعاٌة أو األلران , كذلن أي نوع من أنواع االستؽبلل النفسً والجسدي واستعمال العنؾ ضد األطفال 

 إدي إلى إلحاق أضرار نفسٌة وجسدٌة تهدد حٌاة الطفل فً بعض األولات .دوره توالذي ب

 

 أسباب العنف ضد األطفال : -

 

إن الصراع والتوتر فً العبللة بٌن األبوٌن والظروؾ البٌبٌة المحٌطة بالطفل والمشاكل التً تواجه المجتمع 

دان األمان بسبب النزاعات وؼٌر ذلن ٌعد من فمر وبطالة وضعؾ فً العبللات األسرٌة والتفكن األسري وفم

 من أسباب العنؾ الممارس بحك األطفال والتً تتمثل بـ :

 

 أسباب عائلٌة : - أ

تعتبر األسباب العابلٌة هً أهم العوامل التً تإدي إلى استخدام العنؾ مع األطفال ومن الممكن أن ٌمتلن األب 

إلى العنؾ , كذلن الجهل بمٌمة الطفل من جانب الوالدٌن واألم الكثٌر من األفكار فً طفولتهم والتً تإدي 

وسوء المعاملة معهم وعدم معرفتهم أسس التربٌة الصحٌحة , كذلن العزلة االجتماعٌة التً تإثر على الوالدٌن 

والتً تجعلهما ٌعٌشون بمفردهم تإثر على األطفال وتجعلهم منعزلٌن اجتماعٌاً وٌإدي ذلن إلى العنؾ وبالتالً 

 ٌإدي بالطفل إلى الهروب أو االنحراؾ باتجاه جهات لد تسبب األذى له وتستؽل ضعفه .لد 

 

 أسباب اجتماعٌة : - ب

وهً األسباب التً مصدرها ما ٌحدث فً المجتمع الخارجً وٌإثر سلباً على األبوٌن وبالتالً ٌإثر على الطفل 

ٌن وبالتالً ٌنعكس ذلن على أطفالهم وانتشار أٌضاً ,والعنؾ والمسوة فً المجتمع الخارجً ٌإثر سلباً على األبو

حاالت االضطهاد وعدم المساواة تعتبر من أسباب العنؾ األسري ضد هذا الطفل ونتابجه السلبٌة علٌه خاصةً 

الفتٌات بسبب عادات وتمالٌد وأعراؾ خاصةً تلن التً تنمص من لٌمة المرأة وحمولها  وتعتبرها جزء من 

 ٌها سلباً فً العدٌد من النواحً بل وٌجعلها هدفاً خاصةً زمن النزاعات المسلحة .ملكٌة أو بتبعٌة ٌعود عل

 

 أسباب التصادٌة : - أ

إن الفمر الشدٌد واألزمات المالٌة التً ٌمر بها اآلباء تإثر على حالتهم النفسٌة عدم لدرتهم على التعاٌش مع 

على توفٌر السكن المناسب ٌإدي إلى  الوضع االلتصادي وتؤمٌن جمٌع متطلبات الطفل وعدم لدرة اآلباء

 شعورهم بالعجز واستخدام العنؾ ضد األطفال .

ً إلى حرمان الطفل من حموله وتعرضه لبلستؽبلل والعنؾ بؤشكاله  - بالتالً جمٌع هذه المعولات تإدي سلبا

 المختلفة .

 

 أنواع  العنف : -

ة أنواع ربٌسٌة من العنؾ الشخصً تنطوي معظم أشكال العنؾ ضد األطفال على واحدة على األلل من ست

 تحدث عادةً فً مراحل مختلفة من نمو الطفل .
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ٌنطوي سوء المعاملة على عنؾ بدنً وجنسً ونفسً ووجدانً وإهمال الرضع واألطفال والمراهمٌن من  -

 لبل األبوٌن داخل المنزل ولكن أٌضاً فً سٌالات أخرى مثل المدارس ودور األٌتام .

عدوانً ؼٌر مرؼوب فٌه من جانب طفل آخر أو مجموعة من األطفال ؼٌر أشماء التسلط  : هو سلون  -

وٌنطوي على إٌذاء جسدي أو نفسً أو اجتماعً متكرر وٌحدث ؼالباً فً المدارس والموالع اإللكترونٌة 

 التً ٌجتمع فٌها األطفال .

ً فً السٌالات المجتمعٌة بٌن الم - عارؾ والؽرباء وٌشمل العنؾ الذي ٌشمل تسلط الشباب وٌحدث ؼالبا

عً خاصةً فً االعتداء الجسدي باستخدام أو بدون استخدام أسلحة بٌضاء ولد ٌنطوي على عنؾ جما

 .مناطك النزاع المسلح

 

 

 آثار العنف : -

إن العنؾ ضد األطفال له آثار مختلفة على حالة وسلوكٌات األطفال حٌث أنهم الفبة األكثر عرضةً لبلستؽبلل 

اآلثار الصحٌة والنفسٌة والسلوكٌة والتعلٌمٌة الناجمة عن العنؾ والتً تمؾ ضد تمتع األطفال ومن أهم هذه 

 واألسر والمجتمعات المحلٌة والدول بالصحة والعافٌة طٌلة العمر فالعنؾ ضد األطفال لد ٌإدي إلى :

 الوفاة والمتل الخطؤ الذي ؼالباً ما ٌنطوي على أسلحة كاألسلحة البٌضاء . -1

نمو العملً ونمو الجهاز العصبً : إن التعرض للعنؾ فً مرحلة عمرٌة مبكرة ٌمكن أن ٌضعؾ ٌضعؾ ال -0

 النمو العملً وأن ٌضر بؤجزاء أخرى من الجهاز العصبً .

ٌإدي إلى تكٌؾ سلبً وسلوكٌات تنطوي على مخاطر صحٌة ) كاستعمال الكحول والمخدرات واالنخراط فً  -1

 نحو العسكرة ( . سلون جنسً شدٌد الخطورة أو التوجه

ٌسهم فً اإلصابة بطابفة عرٌضة من األمراض ؼٌر السارٌة مع تمدم األطفال بالعمر , وتإدي المخاطرة  -2

المتزاٌدة لئلصابة بؤمراض الملب والسرطان وداء السكري وؼٌرها من األوضاع الصحٌة بدرجة كبٌرة إلى 

 ترتبط بالعنؾ . التكٌؾ السلبً والسلوكٌات المنطوٌة على مخاطر صحٌة والتً

ٌإثر على الفرص السانحة واألجٌال الممبلة :من األرجح أن ٌتسرب األطفال المعرضون للعنؾ واألعمال  -3

العدابٌة األخرى من المدارس كما ٌواجهون صعوبات فً إٌجاد فرص عمل والحفاظ علٌها وٌتعرضون 

 للذات الحماً .لمخاطر متصاعدة بالولوع ضحاٌا لئلٌذاء أو ارتكاب عنؾ شخصً وموجه 

 وبالتالً ٌمكن أن ٌإثر العنؾ ضد األطفال على الجٌل التالً فً جمٌع نواحً الحٌاة .

 

-  ً أثناء سٌر األعمال األشكال العامة لمظاهر العنف ضد األطفال زمن النزاعات المسلحة  :رابعا

 : العدائٌة

للعنؾ من بٌن األشخاص واالنتهاكات فً أولات الحرب والنزاعات المسلحة ٌكون األطفال هم األكثر عرضةً 

 التً ٌتلماها الطفل أكبر بكثٌر من االنتهاكات التً ٌواجهها البالؽون .

فهنالن بعض األطفال تعرضوا لبلنتهان من لبل جنود مسلحٌن للخطؾ واالعتمال والبعض اآلخر تعرض 

ابهم لسرٌاً وآخرون ٌتعرضون لبلؼتصاب وبعضهم إلى الحرمان من األبوٌن بسبب موتهم أو فمدانهم أو إخف

إلى فمدان حمهم فً التعلٌم واألمن وإلى االستمرار , ونظراً إلى ما تتعرض له سورٌا كافةً مناطك شمال وشرق 

سورٌا خاصةً للنزاعات المسلحة من لبل جماعات تهاجم المنطمة من متطرفً الدولة التركٌة والفصابل المسلحة 

طفال ضحٌة لتلن االنتهاكات والنزاعات وصلت لحد ارتكاب جرابم حرب وجرابم التابعة لها ولع العدٌد من األ

 ضد اإلنسانٌة .
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 انتهاكات تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش بحك األطفال : -

 

فمنذ ظهور تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة )داعش( تعرض الكثٌر من األطفال إلى الخطؾ والتعذٌب والحرمان من  -

لتجنٌد اإلجباري فً صفوؾ التنظٌم وتعرضوا لبلستؽبلل الجنسً والتهجٌر التعلٌم وسوق األطفال ضمن ا

ناهٌن عن األطفال المفمودٌن بسبب هذا التنظٌم ولد شهدنا ما حدث من أهوال ارتكبها التنظٌم فً العدٌد من 

ضافة إلى المناطك خاصةً فً شنكال بحك اإلٌزٌدٌٌن الذٌن تم ذبحهم واستبعادهم واستؽبللهم أبشع استؽبلل باإل

ما ناله السورٌون من نصٌبهم من هذه الجرابم التً طالت الجمٌع دون استثناء خاصةً األطفال والذٌن كانوا 

عرضة ألدلجة أفكارهم ودفعهم نحو العنؾ والتطرؾ ومبات األطفال الذٌن ولدوا نتٌجة العنؾ الجنسً 

ً من  الممارس بشكل ممنهج خاصةً بحك النساء كوسٌلة حرب وكذلن الذٌن ولدلوا لوالدٌن متطرفٌن فكرٌا

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 

دنا عشرات الحاالت آخرها كان فً مخٌم الهول حٌث لتلت طفلتان مجهولتا الذي ٌصل لحد المتل ولد شه

 الهوٌة من الجنسٌة المصرٌة دون معرفة الجناة .

 

ً ٌؤوي عشرات اآلالؾ من عوابل عناصر التنظٌم وأطفالهم وذلن بعد حملة  هذا المخٌم الذي أصبح مكانا

د التحالؾ الدولً ولوات سورٌا الدٌممراطٌة ولكن رؼم الباؼوز التً أنهت لوة التنظٌم العسكرٌة المنظمة على ٌ

ذلن اإلنهاء للوجود العسكري المنظم ال ٌزال التنظٌم متواجد ومنتشر على شكل خبلٌا نابمة تموم بعملٌات لنص 

ولتل وتخرٌب وهجمات متفرلة من فترة ألخرى حتى داخل المخٌم نفسه وال تزال لوات سورٌا الدٌممراطٌة 

ولً فً متابعة حثٌثة لهم وتموم بتولٌفهم أو إنهاء تواجدهم المنظم عبر عملٌات متفرلة فً المنطمة والتحالؾ الد

 وداخل مخٌم الهول ذاته حٌث مازال هذا التنظٌم ٌشكل خطراً على المنطمة بفكره وإرهابه .

 

كانون الثانً لعام  02ولد شاهدنا إحدى تلن الهجمات المذكورة فً سجن الصناعة العسكري بمدٌنة الحسكة فً 

وهو أكبر سجن ٌحتجز فٌه أفراد من عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش ومماتلٌن متطرفٌن ما  0200

/ لاصر , حٌث تم مهاجمة السجن من لبل مجموعة من عناصر التنظٌم ولد 522/ فرد  بٌنهم /2222ٌمارب /

لدٌممراطٌة ولوات التحالؾ الدولً وبٌن المعتملٌن أدى االشتبان المباشر بٌن العناصر المهاجمة ولوات سورٌا ا

/ لاصر داخل السجن 522داخل السجن إلى ممتل المبات من كافة األطراؾ وعرضت حٌاة ما ٌزٌد على /

المذكور للخطر , ناهٌن عن تعرض حٌاة آالؾ المدنٌٌن من أحٌاء الزهور والتمدم شرلً ؼوٌران فً محٌط 

لمماتلٌن الذٌن لجؤوا إلى االختباء داخل منازل المدنٌٌن فً األحٌاء المحٌطة السجن للخطر بسبب فرار مبات ا

ولتل العدٌد من المدنٌٌن من الذٌن رفضوا إٌواء المماتلٌن الفارٌن , كما نزح اآلالؾ من أهالً المنطمة بٌنهم 

بات نفسٌة بعد أطفال إلى مناطك مجاورة بعٌدة عن أماكن االشتبان وعانوا من ضؽوطات نفسٌة كبٌرة وصبل

اإلعبلن 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 

وى لفترة حتى تم إعادة بناء ترمٌم األماكن المتضررة وال بعض المنازل أثناء االشتباكات وبمً األطفال دون مؤ

 تزال بعض المبانً المتضررة ؼٌر مرممة حتى اآلن .
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األطفال من عوابل التنظٌم والمحتجزون لدى لوات سورٌا الدٌممراطٌة موجودٌن فً مراكز احتجاز مع الكبار 

ألطفال منهم مركز هوري والذي ٌستوعب ولكن فً مهاجع خاصة بهم أو داخل مراكز مختصة بإعادة تؤهٌل ا

سنة ولكن المشكلة فً مصٌر هإالء األطفال  16/ طفل تتم إعادة تؤهٌلهم حتى بلوغ سنة ال 122كحد ألصى /

سنة مازال  المكان الذي سٌؤوٌهم مجهوالً فالعودة إلى  16سنة وبعد بلوغ سن  16الذٌن تم تولٌفهم لبل سن الـ

علٌهم من عناصر التنظٌم المتطرفٌن وٌمترح افتتاح مراكز إعادة تؤهٌل خاصة بهم السجن سٌشكل خطراً كبٌراً 

وجمٌع هإالء األطفال المذكورٌن ٌعٌشون ظروؾ صحٌة ونفسٌة صعبة بسبب ضٌك األماكن التً ٌتواجدون 

ٌة فٌها خاصةً لبل إعادة تؤهٌل سجن الصناعة وعدم معرفتهم بمصٌرهم المجهول خاصةً من الناحٌة المانون

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 سارٌاً .

 

من / طفل من عوابل التنظٌم داخل مخٌمً الهول وروج بٌنهم أجانب 15222كما ال ٌزال ما ٌزٌد عن /

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 واإلرهاب كوسٌلة للبماء وهذا ما 

م فً شهر تشرٌن الثانً لعام اخل المخٌتسبب بزٌادة جرابم المتل داخل المخٌم كان آخرها ممتل طفلتٌن د

0200. 

 

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 التؤهٌل فً شمال وشرق سورٌا 

بات منهم وتسلٌمهم إلى دولهم كمركز هبلت الذي ٌحوي أطفال ونساء داعشٌات متطرفات ولد تم إعادة الم

/ امرأة من جنسٌات مختلفة هً ) السوٌد , 107و / 0200/ طفل خبلل عام 166نذكر منها حاالت تسلٌم /

 هولندا , روسٌا , ألمانٌا , برٌطانٌا , ألبانٌا , النمسا , بلجٌكا , طاجاكستان , فرنسا , كندا واسترالٌا ( . 

 

وا مفمودٌن والذٌن اختطفهم داعش وهم أطفال الزال مصٌرهم مجهوالً والعدٌد كما أن العدٌد من األطفال مازال

من الشكاوي وردت بخصوص هإالء األطفال والذٌن ٌعتمد ذوٌهم أن أطفالهم الذٌن اختطفتهم داعش هم 

محتجزون لدى التحالؾ الدولً ولوات سورٌا الدٌممراطٌة بعد السٌطرة على داعش عسكرٌاً واحتجاز اآلالؾ 

هم لكن اإلدارة الذاتٌة ولوات لسد تنفً وجودهم وأن العدٌد منهم لامت داعش بتصفٌتهم لبل دخولهم للمنطمة من

والعدٌد من الممابر الجماعٌة التً تكتشؾ من فترة ألخرى فً مناطك الرلة ودٌر الزور تبٌن احتمالٌة فرضٌة 

 الزال مصٌر العدٌد منهم مجهوالً .بٌنما  DNAتصفٌتهم حٌث ٌتم التؤكد من بعضهم عبر إجراء تحلٌل 
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 تجنٌد األطفال : -

 

أن مشكلة استؽبلل األطفال و تجنٌدهم هو أمر شابع خاصة زمن النزعات المسلحة و لد شهدنا هذه المشكلة  -

بشكل مكثؾ فً سورٌا حٌث تم تجنٌد األطفال و استؽبللهم من لبل كافة األطراؾ المتصارعة و التنظٌمات 

المتواجدة على األرض آالؾ األطفال كانوا ضحاٌا هذه السٌاسة التً استهدفتهم بشكل مباشر , المماتلة 

وألسباب متعددة ففً الشمال السوري خاصة المناطك المحتلة من لبل الجٌش التركً و الفصابل السورٌة 

 ً أو تحت مؽرٌات مادٌة  المسلحة ٌتعرض األطفال إلى العدٌد من التهدٌدات من ضمنها السوق إلى التجنٌد الزاما

حٌث ٌتم استؽبلل سوء أوضاعهم المادٌة خاصة ضمن المخٌمات حٌث تم سولهم إلى معسكرات مؽلمة لتدرٌبهم 

على السبلح و تم زرع أفكار متطرفة فً عمولهم , ناهٌن عن تعوٌدهم على المخدرات و استؽبللهم بسبب 

رتباط بهم و كل من ٌعارض ٌتعرض للتعنٌؾ و ٌتعرض االدمان الذي ولعوا فرٌسته لٌكونوا مرؼمٌن على اال

لخطر أنهاء حٌاته و الكثٌر منهم زجوا فً معارن خارجٌة ال عبللة لهم بها خارج الببلد و فمد الكثٌر منهم 

 دٌد منهم عالماً فً تلن المناطك .حٌاتهم و ما زال الع

 

و التً تم مرالبتها بشكل مكثؾ من لبل جهات كذلن شهدنا مشكلة تجنٌد األطفال داخل مناطك اإلدارة الذاتٌة  -

أكثر من مرحلة  علىحمولٌة متعددة و تم تولٌع العدٌد من االتفالٌات لمنع تجنٌد هإالء األطفال و التً طبمت 

األعمال العدابٌة و اكتفوا بتدرٌبهم و اعادة تؤهٌلهم سٌر كانت فً بداٌاتها منع مشاركة األطفال مباشرة فً 

م تولٌع اتفالٌة بٌن لوات سورٌا الدٌممراطٌة 0217درٌبٌة خالٌة من التسلٌح تم الحماً فً عام ضمن معسكرات ت

صدار أوامر بمنع تم إم 0202سنة/ , فً عام 16و األمم المتحدة لمنع تجنٌد األطفال بشكل نهابً تحت سن /

التجنٌد و معالبة كل من ٌخالؾ األوامر كما تم تشكٌل مكتب حماٌة الطفل زمن النزعات المسلحة و الذي كان 

عادة عشرات لذوٌهم فً حال تواجدهم و لد تم إ عادتهمإٌستمبل شكاوي بخصوص تجنٌد األطفال وٌعمل على 

صفوؾ لوات سورٌا الدٌممراطٌة للحد األدنى بعد  األطفال لذوٌهم , حتى وصلت مشكلة تجنٌد األطفال ضمن

 تطبٌك االتفالٌة و المرالبة المشددة على مسؤلة التجنٌد .

 

 

مشكلة التجنٌد الفكري مستمرة عبر الشبٌبة الثورٌة فً مناطك اإلدارة الذاتٌة حٌث العدٌد من  تلكن ال زال -

ٌة و هو ما ٌسبب مشكلة و توتراً كبٌراً لؤلهالً األطفال ٌنمطعون عن ذوٌهم لعدة أشهر فً دورات تدرٌبٌة فكر

 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 االسبلمٌة داعش الذي استؽل األطفال أبشع استؽبلل و جندهم و زرع فٌهم  -

ب فالمتل و الجهاد هو أساس ما ٌجب أن ٌعٌشوا علٌه و فً سبٌل تحمٌك ذلن خطؾ آالؾ التطرؾ و اإلرها

بهم من  أتواتدرٌبهم فً معسكرات مؽلمة فً سورٌا و العراق و حتى فً الداخل التركً حٌث  تم األطفال و

ٌحاول مخالفتهم  بهم على المتال و ٌنهً حٌاة كل منٌررض لٌؽرس فٌهم فكراً متطرفاً و ٌتم تدكافة أصماع األ

الؾ منهم خاصة من و ال ٌزال اآلالؾ من ضحاٌاهم من األطفال مختفٌن و مصٌرهم مجهول و عشرات اآل

متواجدٌن فً مخٌمات مؽلمة فً شمال وشرق سورٌا تعمل نسابهم على االستمرار  عوابل عناصر التنظٌم

تابجه ضمن تلن المخٌمات فكل طفل هو مجند بتجنٌدهم فكرٌاً و تدرٌبهم على المتل و التطرؾ و هذا ما نشاهد ن

م وثمت 0200و مدرب على المتال و اإلرهاب و كل من ٌحاول االبتعاد مصٌره التعنٌؾ أو المتل و خبلل عام 

من األطفال االٌزٌدٌٌن الذٌن تم طفلٌن باإلضافة إلى تحرٌر  طفلتٌنمنظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة ممتل 

اللذٌن تم تحرٌرهم على ٌد لوات سورٌا الدٌممراطٌة و تمت اعادتهم إلى  تجنٌدهم ضمن صفوؾ داعش و

ذوٌهم بعد رحلة عذاب دامت لسنوات من الخوؾ و المهر و االستعباد و فٌما ٌلً ملخص لرواٌة هذٌن الطفلٌن 
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من  أعدها الكاتب جوان زكً سلو تحت عنوان خٌمةو رحلة العذاب التً مروا بها حتى ٌوم عودتهم لذوٌهم , 

 ظالل :

فحٌُح أفعى سوداء صؽٌرة, خرجت من بٌن الصخور والحصى الجامدة على حافة اللٌل, تتلوى حٌناً, تتسلك 

الظبلم حٌنا آخر, تزحؾ, تختبا, تترلّب فرٌستها التالٌة, وبلسانها المشموق تتحّسس الهواء العابك بنسٌم اللٌل 

 ة تتسلّى بفتاٍت ٌابس.البارد, وتسعى وراء رابحة جندب تابه, أو فؤرة بابس

بٌنما كانت تزحؾ بهدوء, بحثا عن طعامها لهذا المساء, التربت من شًء لماشً مهترئ ال لون له, ربما 

اختنك لون ذان الشًء تحت الضوء الخافت للؽروب, وتبلشى مع العتمة التً صارت تلّؾ الكون بصمتها 

 المرٌب.

ه الخٌمة الرمادٌة, خٌمة نُصبت من اللٌل وعذاب, كانت األفعى انسلّْت إلى داخل ذلن الشًء المماشً الذي ٌشب

تسعى فً أثر تلن الرابحة المنبعثة فً ركن من أركانها, لتجد أنها آتٌة من كابن أكبر مما تصورته فً مخٌلتها, 

 لمد كان صبٌّا ٌمضم بؤسنانه النخرة كسرة خبز, كفؤر صؽٌر جابع.

ٌمول آلخر " استعد للهروب من هذا البإس, فموعد انتصاؾ اللٌل  تركته األفعى وراحت تنصت لهمس أحدهم,

 لد الترب".

فً ركن آخر من تلن الخٌمة, ممزلة األوصال, ٌرلد طفل صؽٌر, ٌفترش األرض, وٌتوّسد أحبلمه المتحطمة, 

د, لم ٌعد كان ٌؽّط فً نوم عمٌك, حٌن كلّمه أخوه بهذه الكلمات الممتضبة, فتح عٌنٌه برهةً, وأؼلمهما من جدٌ

خابفا من الظبلم, فلم تزده الوحشة والوحدة إال كرها لنفسه, ألٌامه, ألحبلم طفولته الؽاببة خلؾ أسوار الؽٌاب, 

شعره الطوٌل تهّدل فوق حاجبٌه, بٌنما ثٌابه الواسعة والمتربة جعلته ٌبدو أكبر من عمره الذي ال ٌزٌد عن 

عة أعوام, كان ٌمّسد جبٌنه المتعرق بٌٍد, وٌمسح بٌده األخرى عشر, فً حٌن أن أخاه "صدام" الذي ٌكبره بؤرب

ذراعه المصابة, فما زال أثر السموط بادٌاً على وجهه المصفر, وعٌنٌه الكحٌلتٌن بهالة من السواد واألسى. لال 

 "وسٌم" بشًء من التحّسر: لمد رأٌت أمنّا فً المنام.

 ها "صدام", وهو ال ٌدري كٌؾ ٌواري ابتسامته الحزٌنة.كٌؾ ذلن؟ وأنت كنت صؽٌرا, حٌن تّم خطفنا؟ لال -

ما أذكره من وجه أمً, هً تلن الرابحة التً تنبعث مع ابتسامتها كل صباح, وهً تناولنا رؼٌؾ خبز حار,  -

ٌتصاعد بخارها من أفواهنا الصؽٌرة. لالها "وسٌم" وهو ٌواري وجهه خجبل من "صدام", كً ال ٌشاهد عٌنٌه 

 الدامعتٌن.

انا ٌلعبان معا, أمام أعٌن أمهما الجالسة بباب منزلها, بالمرب من ساحة لرٌتهم )دوكري(, حٌن مالت الشمس ك

للؽروب, وإذا برجال ملتحون ؼرباء ٌطولون ساحة المرٌة, تتلّون وجوههم بابتسامات خبٌثة, لم ٌفهما معناها 

والرجال, إلى مدٌنة شنكال, وما إن دخلت  إال بعد حٌن, حتى وصلت حافبلت أللّت النساء, األطفال, الشٌوخ

 الحافبلت إلى المدٌنة حتى باهْت الحٌاةُ فً وجوه الجمٌع, وماتت الكلمات على الشفاه العطشى.

كانت النٌران المشتعلة تلتهم فً مسٌرها تارٌخ مدٌنة تعّرشْت بجدران منازلها ومعابدها, والدخان المتصاعد 

من العتمة, حجبت الممر عن السطوع, ومنعته من بّث ضٌابه, تولفت  فوق سماء المدٌنة تحولت كسحابة

الحافبلت, وبدأ الجمٌع بالنزول منها تحت تهدٌد السبلح, كانا متعلمٌَن بفستان أمهما, فكل شًء بات تحت 

 سٌطرة العناصر المسلحة الؽرباء, ولم تعد هنان فرصة للهروب أو النجاة, التاد عناصر داعش أهل المرٌة نحو

مدرسة على أطراؾ المدٌنة, وأجبروا األهالً أن ٌمكثوا فً ؼرفة صفٌة, فً إحدى المدارس, وألفلوا علٌهم 
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باب الؽرفة بمفٍل كبٌر, ووسَط ذلن الظبلم الذي ساد كل شًء, راح الجمٌع ٌنوحون ببل تولؾ, ومن بٌنهم 

 صدام وأخٌه.

أو الراحة, فالموت ٌحٌط بهما من كل حدب وصوب,  فً صباح ذلن الٌوم كرٌه الرابحة, لم ٌذق أحد طعم النوم

لمد بات كل شًء رهن إشارتهم, حضن كل واحد منهما اآلخر, ٌحبسان أنفاسهما ودموعهما وخوفهما, على 

ممعد حافلة كبٌرة ستؤخذهم إلى منطمة )تل عفر( العرالٌة مع الحدود مع سورٌا, وكانت هذه هً المرة األخٌرة 

 ل من وراء زجاج الحافلة المظللة بستارة سوداء.التً شاهدا فٌها شنكا

كانت بلدة تل عفر تنتظرهما بؤعبلمها السوداء, التً ترفرؾ فوق أنماض المدٌنة, هنا أٌضا كان الدمار سٌد 

المولؾ, والفوضى ٌعّم المكان, وكّل شًء ٌشً بدنو األجل, ناحْت النسوة, وبكى الرجال من هول المصٌبة, 

 من كان ٌبكً.فسالت دموعهما مع 

تولفت الحافلة عند باب مدرسة ببل سور, حالها كحال المدٌنة السالطة فً أٌدٌهم, ال شًء فٌها سوى الخراب, 

سمحوا لهما أن ٌشتركا النوم فً ؼرفة واحدة مع أطفال لعاببلت أخرى, ومن ثم أُرسلوا جمٌع األطفال فً 

نهاِر الٌوم التالً, حتى أُخرجا مع أهلٌهم وأطفال  المساء إلى لرٌة )بادوش(, وما إن سطعْت علٌهما شمسُ 

آخرٌن من ذلن األماكن, وضع صدام ٌده أمام عٌنٌه لٌحمٌها من وهج الشمس, وهو ٌسٌر وسط جموع ؼفٌرة 

من المختطفٌن, بعد لٌلة لضاها فً ظبلم األلبٌة الحالكة, بعدها لام عناصر داعش بعزل العاببلت عن بعضها, 

جناس وأعداد أفرادها, ومن ثم أبعدوا الرجال والشباب عن عاببلتهم, وبٌن صراخهما بحسب األعمار واأل

 ونواح أمهما وّدعا عابلتهما للمرة األخٌرة.

ما ٌزال صدام ٌتذكر كٌؾ تّم إبعاده وأخٌه عن أمه وأختٌه وأبٌه فً بلدة )كسر المحراب( المرٌبة من الموصل, 

هنان إلى بلدة )ألبو كمال(, حتى لحظة سموط وسٌم من على الجدار, وكٌؾ أن الدموع لد بلّلت خطواتهما من 

فً محاولة هروب فاشلة, أدت إلى كسر ذراعه الٌسرى وتعرض صدام للجلد بسوٍط ال ٌرحم, ال ٌفتؤ صوتها 

 ٌجلد ذاكرته.

خفض  أكملت األفعى زحفها, كلّصٍة تمتفً أثر الرابحة, وانسلّت تحت شرشؾ طفل آخر ٌهمس لصدام, محاوال

عٌنٌه عن ذلن الحارس الذي ٌروح وٌجًء بباب الخٌمة, خٌفةً 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 شببل من أشبال الخبلفة, 

إال بضع كلمات من أؼنٌة, كانت أمه تدندنها على وهو لم ٌتعدى التاسعة من عمره, نسً لؽته الكردٌة, 

مسمعٌه, فبمً محافظا على كنزه, رؼم مرور أربعة أعوام على اختطافه من لرٌة )كوجو(, ٌتلوها كلما أحس 

 بالضٌك, وكؤنها كلمات سحرٌة تتؽلل بسهولة إلى روحه, فتحٌٌه من جدٌد.

لٌمهم, دٌنهم, الدم الذي أراه كل ٌوم ٌسٌل من رإوس لال لصدام: سؤهرب معكما أٌضا, لمد مللُت دروسهم, تعا

تتدحرج ككرات بابسة, انظر إلى وجهً, هل ترى هذه الندبة التً حصلت علٌها من السٌؾ الذي كنت أتدّرب 

 علٌه, حٌن رفعتها ألهوي بها على رأس شاةٍ, حتى أعمت دماإها عٌناي.

لمٌصه, وانتحب بصمت من تحت شرشفه المهترئ, فمنذ أن سمطت نجمتان من عٌنٌه البندلٌتٌن, حّن أنفه بكّم 

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 البإس الذي ٌعٌشونه مدة طوٌلة, وكؤن كل ما عاشوه لم ٌتعدى لٌلة 

ة ال شروق فٌها, وما تبمّى لهم من ذكرٌات, هً بماٌا صور فً مخٌبلتهم الصؽٌرة ألمهاتهم واحدة, لٌلة مظلم

 وأخواتهم ولراهم, منسوجة بكلمات منسٌة, من الصعب تكرارها.



  

 898من  114الصفحة 
 

أخرجت األفعى رأسها من تحت الشرشؾ, ؼٌر مصدلة ما تسمعه من ذكرٌات سوداء, ٌّممْت وجهها شطر 

على نفسه, متدثّر بثوٌه الطوٌل, سمعته ٌشهك, وهو ٌتلو بعض كلمات  كٌان آخر ببل مبلمح, جسد متكّور

مبهمة, دنْت منه محاولة فهم ما ٌموله, لكنها تعّجبت منه, ألنه لم ٌخؾ منها حٌن رآها, بل تجاهل وجودها 

بمربه, ولوى عنمه وأؼمض عٌنٌه المجهدتٌن, وبعد ترّدد مّدد الطفل لدمٌه, وأراح جسده, فانعكس شًء من 

 ضٌاء المصباح األصفر على وجهه الصؽٌر المؽبر, مخاطبا صدام وأخٌه وسٌم:

لٌس باستطاعتكما أن تهربا من دونً, فكٌؾ لكما أن تخططا للهرب وتتركانً هنا أعانً وحدي؟ فكما  -

ا, لم اجتمعنا سوٌة فً ألبو كمال, ومنها انتملنا إلى دٌر الزور, وحتى وصلنا إلى الباؼوز منذ عامٌن, ونحن مع

نفترق لحظة واحدة, أنا أٌضا كانت لً فٌما لبل عابلة, وأنتم عابلتً الٌوم, ال أعرؾ حمٌمة ما حصل لهم منذ 

 أن فّرلوا بٌننا, فؤخذوا أمً ولتلوا أبً أمام أعٌننا.

ن آه كم أشتاق ألبً, هل تعلمون أن أبً الذي كان بنّاًء, ٌجبل التراب بعرق جبٌنه لٌصنع منها جدرانا من طٌ

ولبن, لمد نسٌت كل شًء عن عابلتً, وجوههم, ابتساماتهم, إال وعدهم لً بشراء حمٌبة مدرسٌة حمراء اللون, 

ما زالت تعّن على ذاكرتً, وكؤنه وعٌد لً بالخبلص, وها أنا الٌوم, ألضم أصابعً شولا لهم, ربما ألنً بّت 

, لرٌتً, أو خلؾ سور مدرستً, أو بجانب أرى أشباحهم كل لٌلة فً أحبلمً, ٌبحثون عنً هنان, فً المرٌة

 المعبد, بٌنما أنا حبٌس هنا, فً هذا المكان الموحش, ببل أمل بالخبلص.

تنّهد "مازن جردو" للٌبل, حٌن تناهى إلى سمعه الهمس بٌن صدام ووسٌم, فؤراد أن ٌشاركهما حلمهما بالحرٌة, 

زنه, وحٌدا ٌنتحب, بٌنما جرحه الطازج, ما ٌزال ٌنّز تؤّوه, نادى على أمه من خلؾ ستارة األلم, وحٌدا ٌؤكل ح

لٌحاً, كان ٌتلوى من فرط الوجع, فجسده الضبٌل الذي بات مرتعاً للشظاٌا األخٌرة, جعلته للٌل النوم, فإصابة 

بلٌؽة, لمد أُصٌب عندما كان فً مركز تدرٌب أشبال الخبلفة, لحظة انفجار لذٌفة فً مركزهم, فؤحضروه إلى 

خٌمة, ٌنتظر معهم الموت, فهم لٌسوا إال دروع بشرٌة لعصابة داعش وإخوانهم, لال وصوته ٌتهّدج داخل ال

ألماً: أتذكر أننً كنت فً السابعة من عمري, ٌوم أخذونً مع عابلتً حٌن كنا نسكن لرٌة الوردٌة, إلى مبنى 

جنوب الموصل لنتهم بؤرضه كبٌر فً بلدة تل عفر, وبعد خمسة عشر ٌوما أخذونا إلى مزرعة أحد األمراء 

وببستانه, كالعبٌد, وبعدها بؤشهر للٌلة أرسلونا إلى الرلة, وهنان أبعدونً عن أمً وأبً وأخوتً, ولم أراهم 

ًّ كثٌرا, ومن ثم باعنً إلى رجل آخر ال أوالد له, ولكنه مع زوجته كانا  منذ ذلن الحٌن, باعونً لرجل أساء إل

المصؾ على الرلة, جلبونً إلى هنا وأدخلونً فً مركز تدرٌب أشبال الخبلفة ٌعامبلننً بعنؾ, وعندما ازداد 

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.

معه, أو اختنمت بصمتهم, لمد أحست األفعى بؤلمهم, فاستؽربت من ظلم  سكت مازن عن الكبلم, وسكنت الخٌمة

 اإلنسان ألخٌه اإلنسان, وأكملت زحفها.

كان المصباح ٌتماٌل مع تموجات جسد الخٌمة الرالصة, لٌنعكس ضوء المصباح على أوجه أولبن الصؽار, 

ر جسد أخٌه بالشرشؾ, حٌن وصل إلٌه الذٌن تحولوا إلى ظبلل شبه آدمٌة, عندها اعتدَل صدام فً جلسته, ودثّ 

سعاُل أحدهم الذي اخترق سكون اللٌل, حتى خٌّل إلٌه أن صوت السعال لد بدا واخزاً كحشرة لٌلٌة, وانمطعت 

األنفاس كلها فجؤة, وانمضت مدة زمنٌة طوٌلة فً صمت, تخللته أصوات الرصاص والطلمات والمذابؾ 

ورٌا الدٌممراطٌة, هذه الموات التً عبرت األرجاء كلها, سعٌا المتبادلة بٌن عناصر داعش وبٌن لوات س

لتحرٌر البشر والحجر من سٌطرة عناصر دولة الخبلفة اإلسبلمٌة )داعش(, عندها عبَس صدام, ولضب 

 حاجبٌه, فباَن جبٌنه المتعرق أكثر وضوحا, رؼم الؽبار المتجمع حول عٌنٌه السوداوٌن, همَس فً أذن الرٌح:

 روبنا هً المحاولةَ األخٌرة لنا بالخبلص, ولكنها محاولة تستحك أن نجازؾ بحٌاتنا فً سبٌلها.لد ٌكون ه -
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أدار "ماهر" وجهه صوبهما, ٌلون بؤسنانه المعوجة خبزاً من بماٌا وجبة الصباح, مستهزبا من تلن الذكرٌات 

ا ٌشاء على وجهه, وجلس التً لم ٌعد ٌتذكر منها شًء, بابتسامة نكرة, كان شعره األشعث ٌتناثر كٌفم

المرفصاء أمام صدام ولد تشابكت نظراتهما معا, لتتشابه مبلمحه مع تلن األفعى التً أخرجت رأسها من تحت 

الشرشؾ, وراحت تتابع بصمت ما ٌدور بٌن هإالء الصبٌة من حدٌث, مستؽربة كمٌة الحمد فً للوب البشر, 

 حٌن لال ماهر بلإم:

ا فعله عناصر دولة الخبلفة لكم؟ لمد لاموا بإطعامنا وتدرٌبنا وتعلٌمنا وكؤننا أترٌدون الهروب وتنسون م -

أوالدهم الذٌن من صلبهم؟ إّن هذا إنكار للمعروؾ الذي لدموه لنا, وهذا أمر لن ألبله منكم أبدا. ال تنسوا أننً 

 ا حصل.أٌضا من سكان شنكال, ولكننً اآلن أدٌن بدٌنهم وتعالٌمهم, ولن أحٌد عن دربهم مهم

فً هذه اللحظة أحس صدام بالشفمة على ماهر, وشعَر بؤن ماهر مدٌن بحظه العاثر لهذه االلدار التً ترمً 

 نردها خبط عشواء, ولكنه فكّر بؤخٌه وسٌم الذي تنحنح وسط الظبلم, هامساً: أرٌد أن أعود إٌزٌدٌاً من جدٌد.

مشردة من الخارج, لد جمدتا على نظرة االندهاش كانت عٌنا ذلن العنصر الداعشً الذي كان ٌحرس الخٌمة ال

األخٌرة, والموت ٌختم على للبه المضطرب وجسده المرتجؾ, عندما لدؼته األفعى انتماما لهذه الظبلل 

الصؽٌرة, وخرجت معهم تلوذ بنفسها من هذا البإس, فما إن حّل الفجر, حتى توّجه الصؽار فرادى ٌتخبّطون 

ورٌا الدٌممراطٌة ) لسد ( والذٌن استمبلوهم بكثٌر من الدؾء, ولبل أن ٌنطك أحد بحصى البادٌة صوَب لوات س

 بشًء, همس صدام فً أذن أحد المماتلٌن الكرد, والدموع تبلل خّدٌه: هل شنكال بخٌر؟
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االنتهاكات المرتكبة بحك األطفال فً مناطك شمال وشرق سورٌا من استهداف مباشر لهم على  -

 –االستهداف باستخدام الطائرات المسٌرة  –حاالت المصف المباشر  -الحدود السورٌة التركٌة 

 التفجٌرات واأللغام :

 

المدنٌٌن العزل بهدؾ التهجٌر المسري إن المصؾ العشوابً الذي ٌعتمده االحتبلل التركً بشكل مباشر على  -

وتشرٌد األهالً ٌفمد العدٌد من المدنٌٌن حٌاتهم بٌنهم أطفال وبسبب 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

 

 انتهاكات على الحدود السورٌة التركٌة : .1

 

تعرض العدٌد من األطفال المتواجدٌن فً لرى لرٌبة من الحدود السورٌة التركٌة لئلٌذاء والمنص المباشر  -

سواء كانوا متواجدٌن داخل أراضٌهم المرٌبة من الحدود أو حتى الذٌن حاولوا عبور الحدود بهدؾ اللجوء إلى 

 ولد فمد العدٌد من المدنٌٌن حٌاتهم بسبب هذا االستهداؾ .مناطك أكثر أمناً 
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تعرض لاصران للضرب واالعتداء من لبل حرس الحدود التركً أثناء محاولتهم عبور  00/4/0200بتارٌخ  -

 الحدود السورٌة التركٌة وهما من لرٌة سنجك سعدون فً عامودا .

 

/ عام أثناء محاولتها العبور إلى 14من العمر / اعتملت الجندرمة التركٌة فتاة تبلػ 01/6/0200بتارٌخ  -

 األراضً التركٌة وتم إساءة معاملتها وتعنٌفها .

 

 

أما فٌما ٌتعلك بؤشكال االعتداءات األخرى واالستهداؾ المباشر للمدنٌٌن سواء بالمصؾ المدفعً أو استخدام  -

لى لمستوى جرابم حرب وجرابم ضد الطابرات المسٌرة , نورد فٌما ٌلً حاالت االنتهان الحاصلة والتً تر

 : ر منهااإلنسانٌة نذك

 

 حاالت المصف المدفعً المباشر : -8

/ أطفال نتٌجة المصؾ العشوابً من لبل االحتبلل التركً على مركز تل 2تم إصابة / 13/0/0200بتارٌخ  -

 رفعت فً رٌؾ حلب .

 

وفصابل الجٌش الوطنً السورٌة لرٌة / أطفال نتٌجة لصؾ االحتبلل التركً 2إصابة / 4/2/0200بتارٌخ  -

 األسدٌة .

 

نتٌجة المصؾ التركً والفصابل التابعة لها على بلدة زركان أسفر المصؾ عن إصابة  16/2/0200بتارٌخ  -

 طفلة بشظاٌا وبتر أصابع ٌدها .

 

التابعة  فمد طفل حٌاته أثناء استهداؾ لوات التركً موكب تشٌٌع فً بلدة نبل و الزاهرة 11/3/0200بتارٌخ  -

 لمدٌنة عفرٌن .

 

 إصابة طفلٌن نتٌجة المصؾ التركً على لرٌة أم محرملة التابعة لناحٌة زركان . 0/4/0200بتارٌخ  -

 

 إصابة طفلٌن نتٌجة المصؾ التركً والفصابل المسلحة التابعة لها على ناحٌة تل تمر . 02/5/0200بتارٌخ  -

 

حتبلل التركً لمنطمة الشهباء فً رٌؾ حلب و أعمارهم / فتٌات نتٌجة لصؾ اال3ممتل / 02/5/0200بتارٌخ  -

 ( عام . 15و  12بٌن )

 

 إصابة طفل نتٌجة المصؾ التركً على لرٌة أم محرملة التابعة لناحٌة زركان . 02/5/0200بتارٌخ  -

 

 ا .أصٌبت طفلة جراء استهداؾ ناحٌة تل تمر من لبل الدولة التركٌة والفصابل التابعة له 12/5/0200بتارٌخ  -

 

 / أطفال نتٌجة المصؾ الموات التركٌة والفصابل التابعة لها على عٌن عٌسى .1إصابة / 04/1/0200بتارٌخ  -
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 إصابة طفلٌن نتٌجة المصؾ التركً والفصابل التابعة لها على عٌن عٌسى . 00/1/0200بتارٌخ  -

 

وفصابل الجٌش الوطنً السوري / أطفال من عابلة واحدة نتٌجة المصؾ التركً 2إصابة / 16/3/0200بتارٌخ  -

 على ناحٌة عٌن عٌسى .

 

 إصابة طفل نتٌجة المصؾ التركً على ناحٌة عٌن عٌسى . 2/5/0200بتارٌخ  -

 

 إصابة طفل نتٌجة المصؾ التركً والفصابل التابعة لها على لرى رٌؾ منبج الشمالً . 13/3/0200بتارٌخ  -

 

 المصؾ التركً على منزلهم فً لرٌة بٌر عرب بمنبج .فمدان طفلٌن لحٌاتهما نتٌجة   07/4/0200بتارٌخ  -

 

فمدان طفلٌن لحٌاتهما نتٌجة المصؾ التركً على لرٌة عرب حسن كبٌر بمنبج أثناء لعبهم  0/5/0200بتارٌخ  -

 أمام منزلهم.

 

لتركً على حً جرنن بمدٌنة / أطفال ثبلثة منهم من عابلة واحد جراء المصؾ ا2إصابة / 7/6/0200بتارٌخ  -

 .شلولام

 

/ آخرٌن نتٌجة المصؾ التركً بالمدافع الثمٌلة على 0/ أطفال لحٌاتهم وإصابة /1فمدان / 14/6/0200بتارٌخ   -

 مدٌنة كوبانً .

 

 إصابة طفل نتٌجة المصؾ التركً بالمدافع الثمٌلة على ناحٌة زركان . 14/6/0200بتارٌخ  -

 

إصابتها بجروح بلٌؽة نتٌجة لصؾ االحتبلل  / سنة إثر11وفاة طفلة تبلػ من العمر / 11/7/0200بتارٌخ  -

 التركً لمنطمة الشهباء .

 

/ أطفال 3نتٌجة لصؾ االحتبلل التركً و مرتزلته لمرٌة زركان بالمدفعٌة الثمٌلة تعرض / 05/7/0200بتارٌخ  -

 لئلصابة بشظاٌا و تم نملهم إلى المشفى .

 

نتٌجة لصؾ الجٌش التركً منطمة شٌراوا ( سنوات  2و  1إصابة طفلٌن أعمارهم ) 05/12/0200بتارٌخ  -

 التابعة لرٌؾ عفرٌن .
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 االستهداف باستخدام الطائرات المسٌرة : -3

 

فمدان طفلٌن لحٌاتهما نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة سٌارة فً حً الصناعة بمدٌنة  4/6/0200بتارٌخ  -

 المامشلً.

 

نتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة التابع للدولة التركٌة فً رٌؾ فمدان طفل لحٌاته وإصابة آخر  7/0/0200بتارٌخ  -

 عامودا .

 

 إصابة طفلٌن نتٌجة لصؾ االحتبلل التركً بمذٌفة على مدٌنة كوبانً . 6/1/0200بتارٌخ  -

 

/ سنوات لئلصابة بشظاٌا أدى إلى بتر ساله نتٌجة لصؾ 2تعرض طفل ٌبلػ من العمر / 6/1/0200بتارٌخ  -

 حتبلل التركً .طابرة مسٌرة التابعة لبل

 

/ أطفال نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً لمركز ناحٌة تل 4تم إصابة / 2/6/0200بتارٌخ  -

 ( سنة  13إلى  4رفعت و تتراوح أعمارهم بٌن )

 

تعرضت مدرسة تعلٌم خاصة للبنات تحت رعاٌة األمم المتحدة فً لرٌة شموكة لمصؾ  17/6/0200بتارٌخ  -

 / اخرٌن.2/ فتٌات و إصابة /3مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً مما أدى إلى ممتل /طابرة 

 

 التفجٌرات واأللغام : -

كذلن نذكر حاالت المتل واإلٌذاء التً تعرض لها األطفال وكانوا ضحاٌا مخلفات الحرب داخل األراضً  -

السورٌة فً مناطك شمال وشرق سورٌا والتً أصبحت خطرة بسبب كثرة األلؽام والمذابؾ المزروعة 

 :  0200المنتشرة بٌن  األراضً من مخلفات الحرب وهنا نذكر الحاالت التالٌة خبلل عام 

اصٌب طفل بجروح بلٌؽة فً ٌده إثر انفجار لنبلة من مخلفات االحتبلل التركً  فً  3/1/0200بتارٌخ  -

 .الرٌؾ الؽربً لكري سبً 

/ أطفال بانفجار لؽم أرضً من مخلفات الحرب بمحٌط تل زعٌتر ؼربً 1إصابة / 4/0/0200بتارٌخ  -

 الحسكة .

(سنة جراء انجار لؽم أرضً فً ناحٌة 3,11طفلٌن اعمارهم )إصابة  0/1/0200بتارٌخ- 0/1/0200بتارٌخ-

 الشهباء فً رٌؾ حلب.

 إصابة طفلٌن  04/1/0200بتارٌخ  -

 إصابة طفلٌن و ممتل آخر نتٌجة انفجار لنبلة ٌدوٌة فً مدٌنة المامشلً . 1/2/0200بتارٌخ  -

انفجار لؽم أرضً من مخلفات / أطفال من عابلة واحدة فً كوبانً نتٌجة 2إصابة / 5/7/0200بتارٌخ  -

 الجٌش التركً.
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إصابة  طفبلن بانفجار لؽم أرضً من مخلفات الحرب  فً لرٌة الطابٌة فً دٌر الزور  03/7/0200بتارٌخ  -

. 

سنوات بجروح بفكه وٌده وإصابته بلٌؽة جراء انفجار  7إصابة طفل ٌبلػ من العمر  13/11/0200بتارٌخ  -

 فً رٌؾ عفرٌن .لؽم أرضً من مخلفات الحرب 

ولم تمؾ انتهاكات الدولة التركٌة على هذا النحو فمط , بل لد شملت الترهٌب و التعنٌؾ و التعذٌب بحك 

 المدنٌٌن و خاصةً االطفال منهم :

لامت الفصابل المسلحة التابعة لبلحتبلل التركً فً ناحٌة راجو التابعة لمدٌنة عفرٌن   01/3/0200بتارٌخ  -

/ 5من الكبلب الشاردة للهجوم على االطفال بهدؾ تعذٌبهم و ترهٌبهم ما أدى إلى إصابة /بإطبلق مجموعة 

 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 لئلصابة 

سلوكٌة صعبة مرتبطة بصدمتهم مثل التهٌج العصبً ونوبات الؽضب الشدٌد وعادة ما ٌإدي تضرر بمشاكل 

صحة األطفال النفسٌة والعملٌة إلى خلل وظٌفً ٌعرلل لدرتهم على األداء الجٌد فً المدرسة ,او المٌام 

وبات فً جعل األطفال بالواجبات المنزلٌة, او حتى االنخراط فً العبللات االجتماعٌة وتساهم كل هذه الصع

المصابٌن بصدمات الحروب أكثر صعوبة فً التعامل مع والدٌهم وفً عملٌة التربٌة ,وذلن فً الولت الذٌن 

 .بب تجربتهم المإلمة فً خوض الحرببتطبٌك استراتٌجٌات ابوٌة أكثر عنفاً وإكراهاً بس مٌموم فً اآلباء انفسه

 

د األطفال خارج مناطك النزاع المسلح خاصةً ضمن خامساً : األشكال العامة لمظاهر العنف ض -

 المخٌمات :
 

كثر العنؾ ضد األطفال فً خارج مناطك سٌر األعمال العدابٌة وفً مناطك ٌفترض أن تكون محمٌة ولم 

 ٌمتصر على فبة معٌنة بل شمل اٌضاً الماطنٌن فً المخٌمات خاصةً الفتٌات الماصرات .

 

 األطفال داخل المخٌمات : - أ

األطفال السورٌون الذٌن اضطروا إلى ترن منازلهم نتٌجة للمصؾ المستمر والهجمات العنٌفة على  ٌواجه

ً معٌشٌة صعبة فً مخٌمات البلجبٌن التً لجؤوا إلٌها فً محاولة للبماء على لٌد  مناطمهم فً سورٌا أوضاعا

 الحٌاة .

 

ء الوضع الصحً وصعوبة الحٌاة وانعدام حٌث ٌعانً هإالء األطفال داخل هذه المخٌمات من سوء التؽذٌة وسو

متطلباتها األساسٌة ناهٌن عن الضؽط النفسً الكبٌر الذي ٌكتسبه الطفل من ضؽط العابلة وضؽط المحٌط الذي 

 .فُرض العٌش فٌه 

العدٌد من المخٌمات أنشؤت الستٌعاب هإالء النازحٌن والمهجرٌن لسراً من مناطمهم خاصةً من الداخل السوري 

مناطك التً تم احتبللها فً الشمال السوري من لبل الجٌش التركً والفصابل المسلحة التابعة لها والتً ومن ال
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 –سري كانٌى  –بلؽت عشرات المخٌمات نذكر منها المخٌمات المتواجدة فً منطمة الجزٌرة ) واش وكانً 

الؾ من البلجبٌن العرالٌٌن العرٌشة باإلضافة إلى مخٌمً الهول وروج اللذان ٌحوٌان عشرات اآل –نوروز 

 واألجانب باإلضافة إلى نازحٌن سورٌٌن معظمهم من عوابل عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش (.

 

كذلن المخٌمات فً منطمة الفرات , الرلة ودٌر الزور منها مخٌمات رسمٌة وأخرى عشوابٌة ٌبلػ عددها 

فً بعض المخٌمات بعد دراسة مٌدانٌة أجرٌت لبلطبلع عشرات التجمعات العشوابٌة وهنا نذكر حالة األطفال 

على أوضاع هإالء األطفال فً المخٌمات المذكورة والتً ورد تفصٌلها فً تمرٌر التهجٌر المسري جرٌمة ضد 

 اإلنسانٌة .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-ww.kmmrojava.com/2022/06/21/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1http://w

-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85

%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ففً مخٌم واش وكانً الذي ٌحوي مهجرٌن لسرٌٌن من رأس العٌن لرب مدٌنة الحسكة ٌعانً لاطنوا المخٌم 

خاصةً مع لدوم فصل الشتاء حٌث حتى تارٌخ إعداد التمرٌر لم تمدم أي جهة  من صعوبة فً الوضع المعٌشً

أي دعم ٌذكر فٌما ٌتعلك بؤمور التدفبة واللباس الشتوي أو تجدٌد الخٌم المهتربة أو حتى زٌادة عدد الخٌم حٌث 

 ط./ أفراد فً خٌمة صؽٌرة ال تكفً سوى لثبلثة أفراد فم7ٌتجاوز عدد أفراد العابلة الواحدة /

 

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 .

 

 فٌر المٌاه .و النساء تعانً من صعوبة إدارة أمور العابلة و خاصة فً مسابل النظافة و تو

 وبحسب ألوال أحد اإلدارٌٌن داخل المخٌم فإن :

امرأة (  و  2014طفل( و ) 64005عابلة بٌنهم  )  0133( فرد ٌشكلون  14222:  )ٌوجد داخل هذا المخٌم 

/ عابلة مضٌفة بدون مكان و ٌوجد كثٌر من العاببلت زوجوا ابناهم و بموا ضمن العابلة بنفس 222ٌوجد أٌضاً /

/ أفراد ضمن العابلة و هذه الخٌمة  صؽٌرة ال 7ة لعدم توفر الخٌم لهم , و ٌوجد داخل بعض الخٌم /الخٌم

 1765/ أمتار و عدد الخٌام داخل المخٌم )4/ أمتار و الطول /2تكفٌهم حٌث مساحتها ال تتجاوز العرض /

 خٌمة ( .

وال مطبخ خاصة لكل خٌمة (, الخٌمة نفسها  و منذ لرابة أربع سنوات لم ٌتم تمدٌم مطابخ للمخٌم ) ال مطبخ عام

 هً عبارة عن مطبخ و منامة و معٌشة .

إن مجاالت العمل للٌلة داخل المخٌم و لاطنوا المخٌم ٌعتمدون على المساعدات فمط و ال ٌوجد أٌضاً مشارٌع 

وتوفٌر متطلبات تمكٌن المرأة فمظ توجد ممترحات دون تنفٌذ األمر الذي ٌنعكس سلباً على الوضع المادي 

 األطفال .

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
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
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
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
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/ طفل بحسب إحصابٌة ذكرتها إدارة المخٌم 1222اما مخٌم نوروز الوالع فً منطمة دٌرٌن : ٌحوي المخٌم / -

وهم من سكان منطمة رأس العٌن وتل تمر وأرٌافهما والذٌن نزحوا لسراً بسبب احتبلل مناطمهم واستمرار 

 شكل ٌومً .المصؾ العشوابً المباشر الذي ٌستهدؾ لراهم ب

 

/ طفل وهم من سكان رأس العٌن 4621أما فً مخٌم سري كانٌه  الذي ٌمع فً مدٌنة الحسكة بلػ عدد األطفال / -

والذٌن ٌعانون من أوضاع صحٌة ومعٌشٌة  و تل أبٌض , تل تمر وأرٌافها الذٌن نزحوا بسبب عملٌة نبع السبلم

ؼاٌة فً الصعوبة وخاصةً بالنسبة لؤلطفال اللذٌن حرموا من ابسط حمولهم نذكر على وجه الخصوص لضٌة 

 . التعلٌم التً تعتبر أساسٌة بالنسبة لؤلطفال

 

لطعت عنهم / طفل وهم من نازحً الداخل السوري والذٌن 7243كذلن الوضع فً مخٌم العرٌشة الذي ٌحوي / -

 المساعدات اإلنسانٌة منذ أكثر من عام . 

 

/ طفل بٌنهم عدد كبٌر من األطفال األجانب من جنسٌات مختلفة فهم 11002وفً مخٌم الهول الذي ٌضم / -

 ٌعٌشون أوضاعاً صحٌة ومعٌشٌة وأمنٌة ؼاٌة فً الصعوبة .

 

/ طفل , مخٌم تل أبٌض 1560وي /أما بالنسبة لمخٌمات المنطمة الشرلٌة نذكر مخٌم أبو خشب الذي ٌح -

/ طفل , ومخٌم الطواحٌنٌه 0420/ طفل , مخٌم تل السمن ٌحوي /3123/ طفل , مخٌم الطبمة والرلة /0420/

/ طفل والتً تعانً نمص شدٌد فً المساعدات الصحٌة والؽذابٌة والمٌاه الصالحة للشرب 1222ٌحوي /

محمٌة لمحو األمٌة تضمن فبات عمرٌة مختلفة ناهٌن عن والحرمان من التعلٌم األساسً واالكتفاء بصفوؾ 

 .مشكلة عمالة األطفال واستؽبللهم انتشار

 

/ فرداً أي ما ٌعادل 262وكذلن الحال فً مخٌمات الشهباء التً تمع فً رٌؾ منطمة عفرٌن والتً تستمبل / -

رى والبلدات المجاورة بعد عابلة معظمهم نساء وأطفال , ناهٌن عن انتشار اآلالؾ من األطفال فً الم 121

 تهجٌرهم لسراً من مناطمهم .

 

 : 0200حصابها داخل المخٌمات خبلل عام كر أبرز حاالت االنتهان التً تم إونذ

/ سنوات بطلمة طابشة فً مخٌم سري كانٌى بالتزامن مع 3إصابة طفل ٌبلػ من العمر / 13/2/0200بتارٌخ  -

 أطبلق النار فً مدٌنة الحسكة .

 

تعرضت الطفلة للحرق أثناء لٌام خبلٌا نابمة من تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش فً مخٌم   05/6/0200بتارٌخ  -

 الهول بحرق خٌم فً المخٌم .

 

 أصٌب طفل بشظاٌا فً مخٌم واش وكانً إثر انفجار دراجة نارٌة داخل المخٌم . 10/7/0200بتارٌخ  -

 

المصرٌة فً لطاع المهاجرات بظروؾ ؼامضة فً مخٌم ممتل طفلتٌن من الجنسٌة  13/11/0200بتارٌخ  -

 الهول.
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 زواج الماصرات : - ب

 

إن مشكلة زواج الماصرات هً مشكلة ترتكب بحك الفتٌات وتعد جرٌمة بحسب اتفالٌة حموق الطفل التً تمنع  -

ارات زواج المصر وتإكد على ضرورة منع هذا الزواج والتركٌز على مسابل التربٌة والتعلٌم وتنمٌة المه

والمدرات والحماٌة ولكن رؼم الجهود المبذولة لحل المشكلة إال أنها الزالت فً تفالم خاصةً أثناء النزاعات 

المسلحة وذلن بسبب نمص الوعً والثمافة وهذه المشكلة ال تزال منتشرة فً العالم وخاصةً فً العالم العربً 

واج الماصرات فً مناطك األزمات والحروب بشكل كبٌر بسبب العادات والتمالٌد البالٌة , ولد تفالمت أعداد ز

وفً الفترة األخٌرة أصبحت سورٌا تعانً من ارتفاع نسبة زواج الماصرات خاصةً داخل المخٌمات حٌث ٌموم 

األهل بتزوٌج الفتاة للتخلص من عبء التربٌة أو بسبب خوفهم من التعرض للخطؾ أو االعتداء علٌهّن من لبل 

ة فالزواج هو الحل األمثل بالنسبة لهم ولكنهم ال ٌعرفون مدى الخطورة على حٌاة اولبن الجماعات المسلح

 الفتٌات فهم ٌحطمون أحبلمها وٌدمرون كٌانها من الداخل  وٌنهون حٌاتها وطفولتها .

 

  

ارة أما فً مناطك شمال وشرق سورٌا ورؼم دعم حرٌة المرأة فً اتخاذ لراراتها وسعٌها إلى هدفها ودعم اإلد -

/ حالة 110تم توثٌك ما ٌمارب / 0200الذاتٌة لها إال أن مشكلة زواج الماصرات ال تزال منتشرة , ففً عام 

 . 0200زواج للماصرات كما ورد فً إحصابٌة لدور المرأة لعام 

التفكن األسري وضٌاع األطفال ونمص الوعً , ولد تلجؤ بعض  –وهذه الظاهرة لها آثار سلبٌة كثٌرة كالطبلق 

الفتٌات إلى االنتحار بسبب التعنٌؾ من لبل الزوج أو من لبل األهل إلجبارها على الزواج وهذ الشًء ٌنعكس 

 سلباً على الفرد والمجتمع .

 

اج الماصرات أما فً مدٌنة / حاالت لزو3وكما أفاد مركز المرأة و التوعٌة فً مدٌنة المامشلً أن هنان /  -

 / حالة .22الحسكة فمد بلػ حاالت زواج الماصرات إلى /

 

 العنف ضد األطفال األٌتام : -ج 

 

لم تخلؾ الحرب الجهل والفمر والجوع فمط بل خلفت المتل والتشرد والنزوح فمد مزلت لؤلطفال أحبلمهم كما 

 سرلت للبعض والدٌهم .

 

 ً من حاالت نفسٌة صعبة جداً فمنهم من ال ٌستطٌعون نسٌان صوت الصاروخ الذي  ٌعانً األطفال األٌتام عموما

لتل والدٌهم أو مشهد لصؾ لطابرة مسٌرة أودت بحٌاة أسرته بالكامل وأصبح وحٌداً , أو مشهد لذٌفة المدفع 

 .التً انهت حٌاة أمه ولام والده بالزواج من أخرى فرفضت تربٌتهم وبدأت معاملتها الماسٌة معهم 

 

ً اتجاه هذا الطفل الٌتٌم حٌث ٌتعرض للتنمر والكبلم الماسً من لبل البعض  ً أٌضا إن المجتمع لم ٌكن رحٌما

أماكن العمل حٌث ٌعمد صاحب العمل على توبٌخه كونه لم ٌعد ٌوجد وٌتعرض أٌضاً للعنؾ فً المدرسة أو فً 

معنؾ وٌجعله طفبلً ٌمٌل إلى سلون االنعزال شخص ٌسنده وٌموم بحماٌته فهذا الشً ٌنعكس سلباً على الطفل ال

ولحماٌة األطفال األٌتام فً مناطك شمال وشرق سورٌا تم افتتاح عدة دور إلٌواء هإالء األطفال نذكر والوحدة 

 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 ٌإدي إلى إصابتهم بحبلت من االكتباب وإلى ضعؾ عبللتهم 
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ستوى الشعور بالضؽوط النفسٌة االجتماعٌة مع اآلخرٌن وشعورهم بالحرمان االجتماعً والعاطفً وارتفاع م

 باإلضافة إلى عدم االطمبنان والصراعات النفسٌة الداخلٌة .

 

منذ أ بدأ الهجوم عل كوبانً ظهر على األطفال عبلمات الملك والحزن والتعب حٌث تركت هذه الحرب آثار 

الروابط ألسرٌة ونمص كبٌرة علٌهم وتؤثر العدٌد من األطفال الذٌن فمدوا ذوٌهم بالعنؾ والنزوح وانمطاع 

الوصول إلى الخدمات الحٌوٌة بسبب الدمار الهابل الذي ألحك بالمنطمة لذلن أنشؤت دار الستٌعاب هإالء 

األطفال األٌتام الذٌن فمدوا ذوٌهم هذه الدار تدٌرها ولفة المرأة الحرة فً كوبانً أما بالنسبة لهٌبة المرأة فهً 

للتبنً وذلن ضم شروط محددة أو فً حال انضمام أي طفل لٌس لدٌه تشرؾ على الدار فً حال وجود حاالت 

أهل إلى دار األٌتام وهذه الدار هً دار اإلٌواء الوحٌدة لؤلطفال األٌتام فً المنطمة , أما بالنسبة لعدد األطفال 

ر / طفل تتؽٌر األعداد من منطمة ألخرى بحسب ظروؾ التبنً وأعمار األطفال فً الدا12فً الدار هو /

 تتفاوت ما بٌن ٌوم إلى سبعة عشر عاماً .

 أما فٌما ٌتعلك بمسؤلة تجنٌد األطفال فلم ٌسك أن حصل أي حالة تجنٌد لؤلطفال من داخل الدار .

بالنسبة للوضع الصحً لؤلطفال داخل الدار تموم هٌبة الصحة بإعداد زٌارات صحٌة ولابٌة وهً ضرورٌة 

اإلرضاع والطفولة المبكرة كذلن فترة المراهمة وتساعد فً الولاٌة من لتعزٌز صحة األطفال خاصةً فً مرحلة 

 ما ٌعلك بمرض الكولٌرا والكورونااألمراض عن طرٌك إعطاء اللماحات الروتٌنٌة والتثمٌؾ الصحً خاصةً فٌ

 فً الدار ال ٌوجد أطفال مصابٌن بؤمراض مزمنة كذلن ال ٌوجد مشفى مختص لؤلطفال فً المنطمة . 

  

ثمة دار إلٌواء األطفال األٌتام فً مدٌنة الحسكة هذه الدار تابعة إلدارة هٌبة المرأة وفً ممابلة مع كذلن 

المسإولة عن هٌبة المرأة وهً الرباسة المشتركة فً إللٌم الجزٌرة ذكرت : إن لئلدارة الذاتٌة ٌوجد دور لؤلٌتام 

كوبانً ٌوجد دار وفً الرلة ٌوجد دار حماٌة حٌث ٌوجد فً منطمة الجزٌرة دار رعاٌة وحماٌة لؤلطفال وفً 

 لؤلطفال لذوي الشهداء.

واألطفال المتواجدٌن داخل دار رعاٌة الطفولة بالجزٌرة  0213دار الرعاٌة فً الجزٌرة تم افتتاحها منذ عام 

ل معظمهم األطفال لد ولودوا نتٌجة حاالت العنؾ الجنسً أثناء النزاعات المسلحة خاصةً االعتداء من لب

عناصر داعش على نساء وفتٌات إٌزٌدٌات أو أطفال مجهولً النسب أو أطفال ؼٌر مصحوبٌن مع ذوٌهم نتٌجة 

التخلً عنهم بعد حدوث حاالت طبلق بٌن األبوٌن أو أطفال أٌتام فمدوا أبوٌهم ولم ٌتم استبلمهم من لبل ذوٌهم 

ن تستمبل الدار أطفاالً تعرضوا للعنؾ واإلٌذاء من الدرجة األولى أو حتى من الدرجة الثانٌة أو الثالثة , كذل

الجسدي والنفسً من لبل األهل أو أحد الوالدٌن أو حتى زوج األم أو زوجة األب نذكر هنا حالة كانت لد فمدت 

سنة تلن  13االتصال بٌن ثبلث فتٌات ووالدتهم وهّن من عفرٌن جاإوا إلى دار األٌتام أكبرهّن تبلػ من العمر 

ٌن داخل الدار لفترة ال ٌعلمّن أٌن أهلهّن وبعد السإال عنهم تم الوصول إلى والدتهم المتواجدة فً الفتٌات بم

المامشلً والتواصل معها وتم تسلٌمها اثنٌن من بناتها وتم إعادة الفتاة الثالثة إلى جدها فً مماطعة الشهباء , كما 

عمارهم من سنة إلى سبع عشرة سنة وتسعى هٌبة / طفل لحٌن إعداد هذا التمرٌر تتراوح أ25ٌوجد فً الدار /

سنة لضمان حٌاتهم  16المرأة ومكتب حماٌة الطفل إلى إٌجاد حل لؤلطفال الذٌن سوؾ تتجاوز أعمارهم 

 ومستمبلهم و تؤمٌن مؤوى وعمل مناسب لهم وتؤمٌن آلٌة مناسبة لمتابعتهم حتى بعد تركهم للدار .

 م التعامل معهم وفك الترتٌب اآلتً :األطفال فً دار الرعاٌة المذكورة ٌت

 

األطفال من عمر سنة إلى عمر ثبلث سنوات ٌمدمون لهم الرعاٌة الصحة والمعٌشٌة والترفٌهٌة بكافة أشكالها 

أما من عمر ثبلث سنوات إلى ست سنوات ٌتم إرسالهم  إلى حضانة ضمن الدار حٌث تمدم لهم خدمات تعلٌمٌة 

ٌتم إرسالهم إلى مدارس التعلٌم األساسً التابع لئلدارة الذاتٌة فً المناطك وترفٌهٌة أما بعمر ست سنوات 

المحٌطة بهم وتم تخصٌص مواصبلت خاصة لهم وٌتم متابعة أمورهم التعلٌمٌة والصعوبات التً ٌواجهونها من 
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ة عملٌة الصعوبات خاص إدارة المدارس التً ٌردونها والتعاون لحل تلنمع  لبل المشرفٌن علٌهم فً الدار 

 االدماج وتمبل األخرٌن لهم

ا ٌتعلك بموضوع الرعاٌة البدٌلة لؤلطفال فإنه تم فتح باب التبنً وثمة طلبات للتبنً ولد ازداد اإللبال على مفٌ 

 :حٌث ان الدار وضعت شروط وآلٌات لنجاح التبنً ابرزها 0215عملٌة التبنً منذ عام 

 لادرٌن على اإلنجاب بسبب وضع صحً أو عمم ان ٌكون سبب التبنً أن هإالء األشخاص ؼر  .1

 أن ٌكون هذا الشخص لدٌه دار لتؤمٌن المسكن المناسب للطفل .0

 أن ٌكون وضعه المادي جٌد  .1

 ٌشترط علٌه تعلٌم الطفل  .2

 أن ٌموم بوضع الطفل المتبنً على أسم العابلة فً السجبلت المدنٌة وتسلٌم نسخة للدار  .3

الطفل بعد تبنٌه والسإال عن وضعه لدى العابلة وعن وضعه الصحً والتعلٌمً كما أن الدار تموم بمتابعة حالة 

 وهل هذِه العابلة لد استطاعت تؤمٌن جمٌع مستلزماته .

أما بالنسبة لؤلطفال اللذٌن ٌرؼب ذوٌهم باستعادتهم سواء كان األب أو األم أو المابم على رعاٌة الطفل من أحد 

ل إلى ذوٌه ) والده , أمه , جده أو  ...... ( على أن تتوفر له جمٌع ألربابه فإن الدار تفضل عودة الطف

احتٌاجاته وهنا تموم الدار بعمل تعهد من لبل العابلة بعدم تعرض الطفل لئلٌذاء سواء كان إٌذاء جسدي أو لفظً 

المرأة التً تكون طرفاً  وعند إثبات أٌة حالة إٌذاء ٌتم محاسبتهم لانونٌاً بتمدٌم ببلغ إلى النٌابة العامة باسم هٌبة

 مدعٌاً .

إن الرعاٌة والحماٌة هدؾ هٌبة المرأة لذلن فمد أنشؤت مراكز تنموٌة متعالدٌن مع منظمات حٌث تموم بتوعٌة 

فً المامشلً ومركز  األم بكٌفٌة التعامل مع الطفل داخل وخارج المنزل , ثمة ثبلث مراكز توعوٌة مركزٌن

, كذلن تشرؾ هٌبة المرأة على متابعة المكاتب التً تتابع مسؤلة عمالة األطفال المدنٌة منها فً المحطانٌة

كالمكاتب التً تدٌرها حركة المجتمع الدٌممراطً التً ترالب وضع عمالة األطفال , كذلن هٌبة الثمافة والهبلل 

فً إعداد مسودة لانون حموق الطفل  الذهبً تعمل على تنمٌة لدرات األطفال ثمافٌاً , كما شاركت هٌبة المرأة

 0200مع هٌبات ومراكز إدارٌة ومنظمات مدنٌة ولد أصدر المانون المعروؾ باسم لانون حماٌة الطفل عام 

وتمت المصادلة علٌه  , كما تموم هٌبة المرأة بمتابعة لضاٌا منع تجنٌد األطفال عبر مكتب حماٌة الطفل وتتلمى 

 ع وتتابعها مع مكتب العبللات لموات سورٌا الدٌممراطٌة .    الشكاوي الخاصة بهذا الموضو

 حاالت انتحار األطفال بسبب العنف : -ت 

 

لم ٌمؾ االنتحار على الرجال والنساء والشباب فمط فمد وصل هذا األمر إلى صفوؾ األطفال , ففً األزمة  

اهرة انتحار األطفال وذلن بسبب األخٌرة فً سورٌا والمستمرة منذ أكثر من عمد من الزمن لد انتشرت ظ

الخبلفات األسرٌة بٌن الوالدٌن أو فمدان الطفل ألحد والدٌه وعدم المدرة على التؤللم والعٌش فً بٌت لد تفكن 

أسرٌاً أو بسبب التعنٌؾ من لبل األهل سواء كان تعنٌفاً جسدٌاً أو لفظٌاً أو حتى تعرضه لبلنتهان على ٌد لوات 

 الطفل إلى االنتحار كوسٌلة للهروب من الوالع المرٌر كما فً الحاالت التالٌة : وفصابل مسلحة , ٌلجؤ

 

 شوهدت فتاة لاصر مشنولة وسط منزل فً ظروؾ ؼامضة لم تعرؾ أسبابها فً عفرٌن . 2/3/0200بتارٌخ  -

ً فً منزلها وذلن 12الدمت فتاة لاصرة تبلػ من العمر / 02/3/0200بتارٌخ  - بسبب /عام على االنتحار شنما

 ظروؾ ؼامضة فً مدٌنة عفرٌن.

 ماً فً حً مرشو فً مدٌنة الحسكة ./ عا15انتحار فتاة تبلػ من العمر / 15/12/0200بتارٌخ  -



  

 898من  115الصفحة 
 

 حاالت الخطف والعنف التً تؤدي إلى اإلٌذاء الجسدي وحتى المتل : -ح 

 

حد اإلٌذاء الذي ٌوصؾ ولم ٌمؾ تعنٌؾ الطفل عند حد الضرب أو الحرمان من حموله بل لد توصل األمر إلى  -

لانونٌاً بالجناٌة من لبل األهل او أحد األلرباء أو حتى الجماعات المسلحة المسٌطرة على بعض المناطك ونذكر 

 : 0200أهم الحاالت الموثمة خبلل عام 

 

/ سنة وهً من موالٌد حلب و تسكن فً ناحٌة رأس 11تم خطؾ فتاة تبلػ من العمر / 11/1/0200بتارٌخ  -

 . وتعرضت لتعنٌؾ شدٌد من لبل فصابل المعارضة السورٌة المسلحةالعٌن 

 

 .مها بعد تعرضها لبلؼتصاب فً منبجتم توثٌك ممتل طفلة بعمر خمس سنوات على ٌد شمٌ 05/1/0200بتارٌخ  -

 

/ سنوات من حً ؼوٌران فً مدٌنة الحسكة من لبل جماعة 2اختطاؾ طفل ٌبلػ من العمر / 4/1/0200بتارٌخ  -

 / آالؾ $ واألمر ترن آثار نفسٌة كبٌرة على الطفل .12لهوٌة و طلب فدٌة /مجهولً ا

 

 تم خطؾ شمٌمتٌن من لبل شخصٌن بعد رفض األهل من تزوٌجهن لهم فً لرٌة الرشٌدي . 1/2/0200بتارٌخ  -

 

 /عام . 11لام اب باالعتداء الجنسً على ابنته التً تبلػ من العمر / 01/2/0200بتارٌخ  -

 

/سنوات للضرب واالعتداء الوحشً من لبل احدى مماتلً 12تعرض طفل ٌبلػ من العمر / 7/3/0200بتارٌخ -

  فرلة العمشات فً لرٌة كافرة التابعة لمدٌنة عفرٌن .

 

 فمدت طفلة حٌاتها إثر إطبلق نار بشكل عشوابً فً مدٌنة الحسكة . 13/3/0200بتارٌخ  -

 

ة واحد و إصابة الثانً فً جٌرانه بالخطؤ و النتٌجة وفاشاب ٌطلك النار على طفلٌن من  13/3/0200بتارٌخ  -

 .المشفى

 / سنة ترافك والدتها لمراجعة الطبٌب فً مدٌنة المامشلً .10خطؾ طفلة تبلػ من العمر / 16/3/0200بتارٌخ  -

 

 ممتل طفلة بعمر سبع سنوات على ٌد إحدى لرٌباتها طعناً بالسكٌن . 02/3/0200بتارٌخ  -

 

/سنوات فً منطمة الشٌخ 2لدمت امرأة على اختطاؾ طفلة ولتلها والتً تبلػ من العمر /ا 5/4/0200بتارٌخ/ -

 ممصود بحلب .

 

 وفاة فتاة من أهالً كوبانً تعٌش فً الرلة نتٌجة طلك ناري عن طرٌك الخطؤ . 12/4/0200بتارٌخ  -

 

الحدٌد وحبسهم لام احد االشخاص بتعذٌب اطفاله الثبلثة عن طرٌك حرلهم  بسٌخ  02/4/0200بتارٌخ  -

 وحرمانهم من الطعام وهو من مسلحً فرلة المعتصم .
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 / سنة نتٌجة التحام لص لمنزلهم فً مدٌنة الطبمة .11إصابة طفل ٌبلػ من العمر / 12/5/0200بتارٌخ  -

 

 وفاة فتاة نتٌجة إصابتها بالرصاص العشوابً . 11/5/0200بتارٌخ  -

 األطفال فً مراكز االحتجاز : -د 

من مخٌم مبات األطفال من عوابل داعش ٌتم احتجازهم فً مراكز تولٌؾ أو مراكز اعادة تؤهٌل ٌتم نملهم 

عادة تؤهٌلهم أولد ٌتم نملهم مع أمهاتهم اللواتً ٌرتكبن جرابم ضمن مخٌم الهول إلى الهول إلى تلن المراكز إل

زرع أفكار متطرفة فً عمولهم من لبل مراكز احتجاز ٌتوفر فٌها مراكز اعادة للتؤهٌل للتخفٌؾ من ضرر 

الصناعة حدى تلن المراكز )سجن التً تجعل منهم أطفاالً عنٌفٌن ٌإذون أنفسهم كما ٌإذون اآلخرٌن إذوٌهم و 

/ طفل ٌصنفون خطرٌن من الناحٌة الفكرٌة و هم بحاجة 522ؤوي ما ٌزٌد على /( فً مدٌنة الحسكة و الذي ٌ

فً ظروؾ معٌشة صعبة و أمنٌة مشددة لخطورة تعرضهم لهجوم آخر لد  ماسة إلعادة التؤهٌل و ٌعٌشون

 .إن سبك أن تعرض السجن المذكور لهجوم عرض حٌاة مبات المصر للخطر  ٌعرض حٌاتهم للخطر

/ طفل بٌنهم أطفال ارتكبوا جناٌات من أطفال عوابل داعش 122كذلن نذكر هوري الذي ٌحوي ما ٌزٌد على /

 وا جنح و جناٌات مدنٌة .و اخرٌن مدنٌٌن ارتكب

 ٌتهم و اعادة تؤهٌلهم فكرٌاً و نفسٌاً حسب االمكانات المتوفرة .اعتتم ر

و نذكر أٌضاً مركز هبلت و هو مركز إلعادة تؤهٌل أطفال داعش المصحوبٌن مع أمهاتهم اللواتً ارتكبن 

 / سنة .11سنتٌن إلى عمر/ رات أمنٌاً المركز ٌستمبل أطفال من عمرجرابم داخل مخٌم الهول و ٌصنفن خطٌ

المركز تابع لهٌبة المرأة و األطفال ؼٌر مفصولٌن عن أمهاتهم المحتجزات و ٌبمون فً المركز من الساعة  -

 بعد الظهر بعدها ٌعودون للمهاجع مع أمهاتهم . 1:22حتى الساعة   6:12

المركز حٌث ٌتم تسلٌم عدد األطفال فً الدار ٌختلؾ من فترة ألخرى حسب دخول و خروج األطفال إلى 

ً إلى ذوٌهم عبر مكتب  بعضهم إلى مخٌم روج بعد بمابهم لفترة فً المركز مع أمهاتهم لٌتم تسلٌمهن الحما

 العبللات لهٌبة الخارجٌة فً الجزٌرة .

/ أناث و هم من جنسٌات 21/ ذكور و /14/ طفل داخل المركز بٌنهم /65خبلل شهر تشرٌن الثانً كان ثمة /

أندونٌسٌٌن _ هنود _ باكستانٌٌن _ هولندٌٌن _طاجاكستانٌٌن _ برٌطانٌٌن _ داؼستانٌٌن _  –روس مختلفة )

سورٌٌن _ مؽاربة _ مصرٌٌن _ تونسٌٌن _ فرنسٌٌن _ المان ( معظم هإالء األطفال مع أماتهم ٌفضلون 

هم و بالتالً ابتعادهم عن البماء داخل مخٌم الهول ألن االبتعاد عن المخٌم ٌعنً أن ٌضعؾ تؤثٌرهم على أطفال

 فكر داعش و اضعاؾ لدرتهم على ترهٌبهم و بمابهم متمسكٌن بالفكر الداعشً المتطرؾ .

بحسب ممابلة مع أحدى المشرفات فً دار هبلت فؤن األطفال ٌبلحظ علٌهم أنهم منظمون فكرٌاً بشكل جٌد و  -

أمهاتهم و امكانٌة التؽٌٌر و التعامل مع هإالء متمسكون بؤفكارهم المتطرفة و عمٌدتهم التً ؼرستها فٌهم 

األطفال صعبة بسبب تشدد أمهاتهم و تعنٌفهم لهم بالرؼم من كل ما ٌمدم لؤلطفال من ترفٌه و محاولة للتخفٌؾ 

من التشدد و النفور من التعامل فؤن نسبة التؽٌٌر لدٌهم لٌست كما هو المطلوب بسبب تؤثٌر األمهات علٌهم و 

 ألذى الجسدي الذي ٌتعرضون له فً حال التجاوب .الترهٌب و ا

 

األطفال بدأت تظهر علٌهم عبلمات التؽٌٌر من خبلل تمبل الموسٌما التً كانوا ٌرفضونها بداٌة و لبولهم مشاهدة  -

 التلفاز و كذلن بدأوا بتمبل الرسم هم ظاهرٌاً ٌدعون عدم التؽٌٌر لكنهم فً داخلهم ٌرٌدون هذا التؽٌٌر .
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ؼم االمكانٌات البسٌطة متوفرة ٌعمل على إعادة تؤهٌل هإالء األطفال طوال فترة تواجدهم داخل المركز ر -

 المركز .

و المركز بحاجة للدعم اللوجستً و ولود التدفبة و مكتب صحً ثابت بسبب خطورة نمل األطفال إلى مراكز 

 طبٌة خارج الدار ألنهم لد ٌتعرضون لهجوم ٌعرض حٌاتهم للخطر .

مركز بحاجة إلى كرفانة خاصة لتمدٌم الطعام )مطعم( كما أن المركز بحاجة إلى حدٌمة و مساحة حدٌمة كذلن ال

 للطفل لتؤمٌن مكان للترفٌه ٌكون آمن .

األطفال لٌس لدٌهم أي أوراق ثبوتٌة و مشاكلهم المانونٌة مع بلدانهم معلمة خاصة فٌما ٌتعلك بؤثبات الهوٌة , 

 سمه األولً فمط .سجل فً المركز باالطفل  ٌ

كما أن اإلدارٌٌن المشرفٌٌن على األطفال بحاجة إلى دورات تدرٌبٌة فً مجال إدارة الحالة و النشاطات و 

 تدرٌبات فً مجال المانون الدولً اإلنسانً .

/ سنوات أنه لد تعرض للتحرش الجنسً فً المخٌم لبل لدومه إلى 2و ذكر أحد األطفال فً المركز و عمره /

 ز و كان ٌعانً من أزمة نفسٌة بحاجة للعبلج النفسً و الدعم .المرك

فً المركز لم تسجل أي حاالت اعتداء على األطفال و المشرفات ٌممن بمرالبة األطفال بشكل مكثؾ لمنع 

 حدوث أي حالة إٌذاء ألي طفل . 

 

 سادساً : عمالة األطفال : -
 

عمالة األطفال هً استؽبلل 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 

 وه الجسدي والنفسً .المزدوج المتمثل بالدراسة والعلم وتعرض حٌاته للخطر وتؤثر على نم

 

ولد انتشرت هذه الظاهرة فً اآلونة األخٌرة بشكل كبٌر وخاصةً فً دول العالم الثالث والمناطك التً تعانً من 

 الصراعات والحروب .

 

 

 أسباب عمالة األطفال : -

دخل انتشار الفمر والجهل بٌن األهالً فً معظم المجتمعات ووجود حاجة إلى عمالة الطفل للحصول على  -1

 ٌإمن احتٌاجات العابلة .

 الظروؾ االجتماعٌة وااللتصادٌة الصعبة التً تمر بها العابلة . -0

 عدم إدران األهالً اآلثار السلبٌة الضارة الناتجة عن عمالة األطفال فً سن مبكر. -1

 ارتفاع أعداد البطالة بٌن البالؽٌن من األسر . -2

 على عمل األطفال .انتشار بعض األفكار الثمافٌة الخاطبة التً تشجع  -3

 المشاكل المالٌة والدٌون المتراكمة التً تعانً منها بعض العاببلت مما ٌدفع الطفل للعمل لسداد الدٌون . -4

 التسرب المدرسً وانتشار الجهل . -5
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 زٌادة الهجرة . -6

 الكوارث الطبٌعٌة التً تحدث والتً تإثر بشكل كبٌر على توفر أهم احتٌاجات العابلة . -7

 لحروب واألزمات .االستعمار وا  -12

 

 

 التأثٌرات السلبٌة المدمرة لعمالة األطفال : -

 

منع األطفال الذٌن ٌعملون فً عمر مبكر من طفولتهم ومن حمهم فً التعلٌم وحمهم فً الحصول على  -1

 المهارات االجتماعٌة التً تجعلهم ٌستطٌعون العٌش فً هذا العالم الذي ٌتطور باستمرار .

 

 مس بكرامته وباألخص حاالت االستؽبلل الجنسً .تهدٌد أخبلق الطفل وال -0

 

التطور والنمو الجسدي حٌث تتؤثر صحة الطفل نتٌجة الجروح والكدمات الجسدٌة أو الولوع من أماكن  -1

 مرتفعة وؼٌرها من األمور التً ٌتعرض لها أثناء العمل .

 

 

 عمالة األطفال فً زمن النزاعات المسلحة : -

 

اآلونة األخٌرة فً العالم العربً بشكل ملحوظ جداً وخاصةً فً مناطك الحروب انتشرت عمالة األطفال فً  -

 كسورٌا والعراق ولٌبٌا والٌمن .

 

ومع بداٌة األزمة السورٌة وسٌاسة الممع والتجوٌع المتّبعة من لبل المسإولٌن والفصابل المسلحة أدت جمٌع هذه 

العٌش لهذا السبب ٌسعى األهل إلى جعل الطفل ٌموم األمور إلى ازدٌاد الطلب على العمل لتؤمٌن مستلزمات 

 بالعمل حتى وإن كان هذا العمر خطٌر .

 

بلػ عدد  0200ومن خبلل الجوالت واإلحصابٌات التً لامت بها منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة لعام 

الصناعٌة فً إللٌم / طفل فً المناطك 122األطفال الذٌن ٌعملون فً جمٌع المجاالت وتم إحصابهم بما ٌمارب /

الجزٌرة ولد واجه فرٌك العمل الكثٌر من الصعوبات للوصول لهإالء األطفال أو إلى ذوٌهم بسبب سوء أماكن 

العمل أو الرفض التام من أصحاب العمل بإعطاء أٌة معلومات عن هإالء األطفال الذٌن ٌتحملون أعباء كبٌرة 

من التعلٌم وتعرضهم للخطر والجهل والتطرؾ واللجوء إلى لفترات عمل طوٌلة وبؤجور بخسة ممابل حرمانهم 

 المخدرات وحتى التجنٌد واالستؽبلل الجنسً .
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 :ف أثناء انتشار األمراض واالوبئةسابعاً : الوضع الصحً للطفل و األشكال العامة لمظاهر العن
 

البشر وخاصةً فً مناطك إن انتشار األمراض واألوببة حول العالم شّكل حاجز من الخوؾ والذعر عند  -

الحروب حٌث الوضع الصحً المتردي وللة فً الكوادر الطبٌة ونمص حاد فً الدواء جعل األشخاص فً حالة 

من الخوؾ والتوتر النفسً , هذا الشًء الذي انعكس سلباً على األطفال حٌث ٌحرص األهل على إبماء أطفالهم 

من خارج المنزل كالوجبات السرٌعة خوفاً علٌهم من انتمال فً المنازل وعدم السماح لهم بالحصول على شًء 

 المرض لهم , هذا الشًء أدى إلى خلك توتر لدى األطفال واألهل مما ٌلجؤ األهل إلى تعنٌؾ أطفالهم .

كما أن هنالن األطفال ذوي اإلعالة والذٌن هم أكثر عرضةً للعنؾ بؤربعة أضعاؾ ؼٌرهم من األطفال ؼٌر  -

 المعولٌن .

 

من العوامل التً تعرض األطفال ذوي اإلعالة للعنؾ من وجهة نظر األهل وفك استبٌان لامت به منظمة و

 حموق اإلنسان فً عدة مناطك بشمال وشرق سورٌا :

االفتمار إلى الدعم االجتماعً لمن ٌموم برعاٌة هإالء األشخاص  –الجهل باإلعالة  –التمٌٌز  –وصمة العار 

ولكن عند إزالة العوابك وتمكٌن األشخاص ذوي اإلعالة من المشاركة الكامنة فً الحٌاة المجتمعٌة فإن المجتمع 

 ٌستفٌد بؤكمله .

 

ن الوصول إلى اتفالٌة حموق األشخاص ذوي اإلعالة بؤن وجود الحواجز هو مكون أساسً للعجز وإ وتمر

األشخاص ذوي اإلعالة ودمجهم فً المجتمع بالحموق األساسٌة ٌزٌد من تطور المجتمع , حٌث تسعى اإلدارة 

تؤمٌن أماكن مناسبة فً ولذوٌهم معالٌن عن طرٌك تمدٌم المساعدات الذاتٌة لتؤمٌن متطلبات جمٌع األطفال ال

 ودمجهم بالمجتمع كؤلرانهم من األطفال . المدارس لهإالء األطفال كً ٌستطٌعوا مواصلة تعلٌمهم

ولجمٌع األطفال الحك فً الحصول على فرص البماء والنماء والتطور فً سٌاق السبلمة البدنٌة والعاطفٌة  -

واالجتماعٌة بما ٌكفل له تحمٌك لدراته كاملةً ولبلطبلع على الوضع الصحً للطفل فً مناطك شمال وشرق 

 فً هٌبة الصحة فٌما ٌتعلك بالوضع الصحً للطفل .سورٌا جاء على لسان المسإولة 

 

إن حك الطفل فً الصحة ال ٌمتصر على تمدٌم الخدمات فً مجاالت الولاٌة واإلرشاد الصحً والعبلج والتؤهٌل 

وتخفٌؾ األلم بل ٌشمل أٌضاً حك الطفل فً النماء والتطور لتحمٌك لدراته كاملةً والعٌش فً ظروؾ تمكنه من 

 توى صحً .بلوغ أعلى مس

 

ولذلن ٌسعى المطاع الصحً فً شمال وشرق سورٌا إلى نشر الوعً والتثمٌؾ الصحً وتؤمٌن جمٌع 

المستلزمات الصحٌة لجمٌع الفبات العمرٌة وخاصةً األطفال فهً تسعى جاهداً للحد من تفشً األمراض 

 :واألوببة من خبلل فرض الرعاٌة منذ المراحل العمرٌة األولى للطفل من خبلل 

 

 . إعطاء التطعٌمات البلزمة لجمٌع األطفال حسب جدول التطعٌمات البلزمة 

 . فحص دوري شامل لؤلطفال لمتابعة النمو الجسدي واإلدراكً والكشؾ المبكر لؤلمراض والتدخل لعبلجها 

 . تثمٌؾ األمهات من خبلل الندوات واإلرشادات الذي ٌمدمها لطاع الصحة 

  للرعاٌة الثانوٌة للمتابعة والعبلج .تحوٌل الحاالت الؽٌر طبٌعٌة 
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لكن مع ازدٌاد الضؽوطات على الببلد واالنتهاكات من لبل دول الجوار ٌسعى المطاع الصحً للبماء فً أفضل 

 حاالته لتمدٌم المساعدة .

 

حٌث ٌتم تمدٌم العبلج فً مناطك شمال وشرق سورٌا بالمجان عن طرٌك المشافً التً لامت اإلدارة الذاتٌة 

ومشفى الشعب الذي ٌموم باستمبال جمٌع الحاالت المرضٌة وإعطاء العبلج المناسب  17 -ببنابها كمشفى كوفد 

 بالمجان .

 

كما لامت الصحة بفتح عٌادات الشعب بؤسعار رمزٌة لٌتسنى للطبمة المتوسطة الدخل متابعة عبلجها وتؤمٌن 

اص والذي ٌخضع لرلابة مستمرة من هٌبة الصحة متطلباتها الصحٌة باإلضافة إلى توفر المطاع الصحً الخ

 واالتحادات الصحٌة .

 

حٌث تسعى الصحة دابماً لمرالبة المشافً التابعة للمطاع الخاص لضمان المطاع الصحً وعمل جوالت حول 

 الصٌدلٌات للكشؾ على أسعار الدواء وعدم التبلعب به من لبل األطباء .

 

 اللٌم الجزٌرة بعد إجراء ممابلة معها :كذلن أوضحت ناببة هٌبة الصحة فً  -

أنه ٌوجد عدد من المشافً التابعة لئلدارة الذاتٌة و التً تشرؾ علٌها هٌبة الصحة و هً ) مشفى الشعب فً  -

المالكٌة وعامودا و الدرباسٌة و الحسكة ( ولد تم افتتاح مإخراً مشفى الشعب فً الشدادي وهذه المشافً تضم 

 ة األطفال و النسابٌة جمٌع األلسام و خاص

وٌوجد عدد كبٌر من المستوصفات التً ٌتواجد داخلها أطباء أطفال و ٌتوفر فٌها بعض العبلجات و االسعافات 

 األولٌة البلزمة و مستوصفات ال ٌتواجد فٌها كوادر متخصصة بؤمراض األطفال .

بالكامل لبلستمبال جمٌع الحاالت ولد أشارت أٌضاً إلى أنه ٌوجد مشفى لؤلطفال فً الحسكة البناء جاهز 

 المرضٌة المتخصصة باألطفال .

م فتح مشفى فً المامشلً تكون 0201ومن المشارٌع التً تسعى هٌبة الصحة إلعادة العمل علٌها فً عام 

متخصصة فً أمراض األطفال و النسابٌة حٌث ٌكون هذا المشروع ضمن االختصاصات و المجاالت الؽٌر 

ة )كعملٌة طفل األنبوب ( هذا المشروع تم البدء العمل علٌه فً السنوات السابمة لكنه بسبب متواجدة فً المنطم

( و انتشار الكولٌرا ناهٌن عن نمص الدعم المادي الممدم من لبل المنظمات المختصة 17جابحة كورونا )كوفٌد

 والتهدٌدات المستمرة باجتٌاح المنطمة هذا العام تم إٌماؾ المشروع مإلتاً .

تموم هٌبة الصحة بتسجٌل جمٌع الحاالت المرضٌة لدٌها و جمٌع حاالت الوالدة بجمٌع المشافً التابعة  و

 لئلدارة الذاتٌة .

وفً العام الماضً حصل نمص باألدوٌة بسبب المٌزانٌة و كانت األدوٌة األكثر توفراً هً أدوٌة الطوارئ و لد 

ربو و السرطان انتشاراً كبٌراً و تحتل منطمة الجزٌرة المرتبة انتشر أٌضاً فً الثبلث السنوات األخٌرة مرض ال

األولى فً سورٌا بعدد حاالت اإلصابات خاصةً لدى األطفال وتسعى الصحة بالعمل مع المطاعات األخرى 

ً بسبب التلوث كثرت حاالت  للحد من التلوث البٌبً الذي أدى إلى تسارع انتشار هذه األمراض و أٌضا

 نساء و والدة أطفال مشوهٌن .اإلجهاض عند ال
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وفً هذا العام انتشر مرض الكولٌرا بشكل كبٌر خاصة بٌن األطفال و لامت هٌبة الصحة باإلجراءات البلزمة 

للحد من انتشار هذا المرض حٌث أعلنت هٌبة الصحة حالة الطوارئ منذ تسجٌل أول حالة للمرض , و تم 

 ت ./ حالة إصابة والعدٌد من الوفٌا622تسجٌل /

ولد تم تخصٌص لسم فً مشفى الشعب فً الحسكة الستمبال مرض الكولٌرا و عزلهم عن األشخاص و تمدٌم 

 العبلج لهم.

انتشرت الكولٌرا فً ثبلث مناطك فً مدٌنة الحسكة بشكل كبٌر وهً )العزٌزٌة و ؼوٌران و النشوة( حٌث تم 

حً , وتم التعاون مع منظمة عالمٌة لتدرٌب كادر عزل هذه األحٌاء و تعمٌمها و فحص المٌاه الداخلة لهذا ال

طبً لئلشراؾ على عبلج المصابٌن و التعاون أٌضاً مع منظمة لتعمٌم المٌاه و اآللٌات الداخلة لؤلحٌاء المتواجد 

فٌها المرض وكان نمص المٌاه سبب أساسً فً انتشار المرض بعد لٌام الدولة التركٌة بخفض منسوب مٌاه 

 ل من ربع الكمٌة المتفك علٌها وكذلن لطع مٌاه محطة علون عن سكان مدٌنة الحسكة وأرٌافها .نهر الفرات ألل

لامت هٌبة الصحة بإجراء حمبلت توعٌة فً المدارس و اجراء محاضرات للتعرٌؾ بهذا المرض و توعٌة 

رٌة فً الهبلل األحمر األطفال و كٌفٌة الولاٌة منه كذلن تم تمٌٌم الوضع الصحً من خبلل إجراء ممابلة مع إدا

الكردي والمنتشر فً معظم مناطك شمال وشرق سورٌا حٌث ذكرت أن المطاع الصحً ٌعانً من صعوبات 

كثٌرة خاصةً بالنسبة باألطفال ومشكلة تؤمٌن اللماحات وسوء الوالع الصحً فً المناطك المحتلة ولد تم ذكر 

 ة بحسب ما هو موثك ومتابع لدٌهم وهً :أكثر األمر األمراض المنتشرة بٌن األطفال فً المنطم

  

كما تم إدراج جدول ٌذكر الحاالت المرضٌة من األطفال التً راجعت المراكز الصحٌة للهبلل األحمر الكردي 

 : 0200من شهر كانون الثانً ولؽاٌة نهاٌة شهر تشرٌن األول لعام 
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 ثامناً : التعلٌم :

منها سكان مناطك شمال وشرق سورٌا بمً التعلٌم مركز اهتمام أساسً خاصةً رؼم الصعوبات التً ٌعانً هو 

فٌما ٌتعلك بمضٌة التعلم باللؽة األم لكافة مكونات المنطمة وكانت اللؽة الكردٌة والعربٌة والسرٌانٌة هً لؽات 

 أساسٌة للتعلم ألطفال المنطمة كل حسب لؽته األم .

ؾ علٌها التربٌة والتعلٌم فً شمال وشرق سورٌا كان تحلٌل الوضع وفك أما بالنسبة للوضع التعلٌمً الذي تشر

 ما جاء على لسان هٌبة التربٌة والتعلٌم فً شمال وشرق سورٌا كما ٌلً :

,  0201 – 0200أصدرت هٌبة التربٌة و التعلٌم لشمال و شرق سورٌا تعمٌماً ٌتضمن بداٌة العام الدراسً 

.                                                                                     16/7/0200, و بدء دوام التبلمٌذ و الطلبة فً  0200 / 7/  11بدء الدوام اإلداري فً 

  0201 – 0200تبٌن لنا مع بداٌة العام الدراسً الجدٌد مدى االلبال على المدارس المسجلٌن للعام الدراسً 

, و استحداث عدة مدارس فً الرلة و كوبانً , و تم استمبال الطبلب و التبلمٌذ عبر  تلمٌذ و تلمٌذة  163266

 معلمة و معلم .                                       22724مدرسة بكادر تدرٌسً بلػ  2315

ل عام و الشن فٌه ٌعتبر لطاع التربٌة و التعلٌم من أكثر المطاعات تضرراً من الحرب الدابرة فً سورٌا بشك

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 

المى درسً و ؼٌرها من ممومات العملٌة التعلٌمٌة , والمنفمة لتؤمٌن الكتاب المدرسً و بناء و ترمٌم البناء الم

الوضع االلتصادي و الوضع معاشً  بظبلله على الوالع التربوي من خبلل تسارع وتٌرة الهجرة و االستماالت 

و للة الكتاب المدرسً  و الحاجة الماسة إلى البناء المدرسً التً تمدر بالمبات من كوادر التدرٌسٌة و اإلدارٌة

األسوار و للة آلٌات النمل و الحاجة إلى اآلالؾ من المماعد و صٌانة شبكات المٌاه و بناء (  ج الٌونٌسٌؾمنها) 

مدرسة على األلل لحاالت السرلة و  142حٌث تعرضت  مازال ٌد اإلرهاب تطول المطاع التعلٌمً للمدارس و

 .                             التخرٌب خاصة فً دٌر الزور

 

 معالجة مدارس الحكومة السورٌة و ما هً االلتراحات من أجل التعلٌم .مشكلة 

توجد المدارس التابعة لوزارة التربٌة السورٌة فً المربعٌن األمنٌٌن فً مدٌنتً الحسكة و لامشلو و ال شؤن 

طك لهٌبة التربٌة و التعلٌم بها كون حل هذا الموضوع مرتبط بالحل السٌاسً فً سورٌا , و لكن ضمن منا

سٌطرة اإلدارة الذاتٌة لشمال و شرق سورٌا ٌمنع تدرٌس منهاج وزارة التربٌة التابعة لحكومة دمشك , وعلى 

 ضوء تم اؼبلق جمٌع المدارس الخاصة التً تعتمد هذه المناهج .

 

 عدد المدارس المدمرة فً الحرب و خارج الخدمة ألسباب متعددة .

مدرسة , و المدارس  147رسة و عدد المدارس المدمرة جزبٌاً مد 162بلػ عدد المدارس المدمرة كلٌا ً 

مدرسة , و المدارس   32مدرسة و المشؽولة من لبل جهات مدنٌة 110المشؽولة من لبل جهات عسكرٌة 

 مدرسة . 125المشؽولة كمراكز أٌواء للنازحٌن 
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 وضع الطالب و التالمٌذ فً المخٌمات 

تلمٌذ و طالب للمراحل الدراسٌة المختلفة ٌتوزعون فً  00230مات بلػ عدد الطبلب و التبلمٌذ فً المخٌ

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 

لؽرض , بسبب الكثافة تعددت األفواج منها  ثبلثة أو أربعة أفواج , و تفتمد كل هذه المخٌمات للدعم من لبل با

 المنظمات الدولٌة التً تُعنى بالتربٌة و التعلٌم و تهتم بشإون الطفولة .

 

 عدد المدارس التً استخدمت كممرات عسكرٌة و تم ارجاعها .

مدرسة و معظمها تمع على خط الجبهة مع لوات  110الموات العسكرٌة  بلػ عدد المدارس المشؽولة من لبل

االحتبلل التركً والفصابل المسلحة التابعة لها , المشكلة تكمن فً استمرار التهدٌدات على مناطمنا و المصؾ 

المستمر مما ٌخلك حالة من عدم االستمرار تم إخبلء عدة مدارس من لبل الوات العسكرٌة لكن الظروؾ 

مٌدانٌة تجبر هذه الموات للعودة لذلن خبلل الفترات الماضٌة تم استعادة عدة مدارس و لكن كما ذكرنا خاضعة ال

العتبارات الوالع المٌدانً , بالممابل فً مناطك الداخل البعٌدة عن خطوط الجبهة تم استعادة بما ال ٌمل عن 

 اعشً و االعتبارات األمنٌة سٌدة المولؾ . عشرة مدارس فً مختلؾ المناطك و أٌضا ٌبمى خطر اإلرهاب الد

 

 عدد المدارس التً تمت صٌانتها بعد الدمار 

معظم مدارس شمال و شرق سورٌا طالتها ٌد الصٌانة , و تم خبلل الفترات السابمة بناء عدة مدارس فً الرلة 

الزور و الرلة سواء كانت و إللٌم الفرات و ترمٌم المدارس المدمرة جزبٌاً فً معظم المناطك و خاصة دٌر 

على نفمة اإلدارة الذاتٌة أو بدعم من المنظمات االنسانٌة العاملة فً لطاع التربٌة و التعلٌم لكن تبمى الحاجة إلى 

ً فدعم المإسسات الدولٌة مهم  ً و جزبٌا الترمٌم ضخمة على ضوء الوالع حٌث عشرات المدارس المدمرة كلٌا

 واجه المطاع التربوي فً شمال و شرق سورٌا  .جداً لمواجهة التحدٌات التً ت

 

 

 تاسعاً : المانون و الطفل : -

 

 تمشَش ػٍ أوضاع انطفم فٍ يُاطك اإلداسة انزاتُت انذًَمشاطُت -
رشرمٟ إٌٝ ِغزٜٛ )ؽشٚة أ١ٍ٘خ( ٚثبٌٕز١غخ  خاٌّغٍؾ خاٌذاخ١ٍ بدإْ اعزّشاس اٌؾشة فٟ عٛس٠ب ٚرفبلُ إٌضاػ -

إٌٝ عٓ اٌجٍٛؽ.. رجذأ ِٓ ؽشِبٔٗ ِٓ  بػغىشح اٌّغزّغ وبْ ٌٗ اٌزأص١ش األوجش ػٍٝ شش٠ؾخ األطفبي ثغ١ّغ فئبرٙ

ؽك اٌؾ١بح ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌظؾخ ٚاٌشػب٠خ إٌٝ اعزٙذافٗ وضؾ١خ ؽشة ثبعزخذاَ األعٍؾخ اٌزم١ٍذ٠خ إٌٝ رٙغ١شُ٘ 

اٌغ١ئخ اٌظ١ذ فٟ ٌجٕبْ ٚأسدْ ٚاعزغالٌُٙ فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ أٚ اعزغالي ظشٚفُٙ ٚصعُٙ فٟ اٌّخ١ّبد 

 ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌغٛسٞ وىً ... ِٚأعبرٗ  اٌطفً  ؽٛي ٚضغصٚاط اٌمبطشاد ٚاٌمبئّخ رطٛي اٌظؼجخ ِضً 

 

رؾذ ؽىُ اإلداسح اٌزار١خ ٠خزٍف و١ٍب ػٓ اٌٛضغ اٌغٛسٞ ٠أخز ِٕخٝ آخش  ٌىٓ ٚضغ اٌطفً فٟ اٌشّبي اٌششلٟ  -

ثشىً ػبَ ٚػ١ٍٗ رُ اطذاس ػذح لٛا١ٔٓ ٠خض سػب٠خ اٌطفً أٚ ٠ؼبٌظ ٚضغ اٌطفً فٟ داخً االعشح ِٓ خالي 
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إضفبء ٔٛع ِٓ اٌزّب٠ض اإل٠غبثٟ ٌٛضغ اٌّشأح فٟ لٛا١ٔٓ اإلداسح اٌزار١خ ِٚىبٔزٙب فٟ اٌّغزّغ ِٚٓ خالي رجٕٟ 

زار١خ فٟ ١ِضبق اٌؼمذ االعزّبػٟ لٛا١ٔٓ ؽمٛق االٔغبْ ِٓ ضّٕٙب ؽمٛق اٌطفً )١ِضبق ؽمٛق االٔغبْ اإلداسح اٌ

  ( ٚاٌؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اٌغ١بع١خ ٚاٌّذ١ٔخ(.. 1945

فٟ عٛس٠ب ٚفٟ ع١ّغ  اٌظشاع ٚاٌؾشةلذ ٠ىْٛ رطج١ك ثؼذ اٌمٛا١ٔٓ رؾزبط إٌٝ اٌّض٠ذ ِٓ االعزمشاس ٚأٙبء  -

اٌّغزّؼ١خ اٌذ١ٌٚخ ٚؽّب٠خ  ٚاٌزم١ذ ثبٌم١ُ ٌٚىٓ ٠جمٝ اٌزٛعٗ اٌؼبَ ٌذٜ عٍطبد اإلداسح اٌزار١خ ..اٌؾىُ اٌزارٟ إٌّبطك

 ..أوضش ا٘زّبِب ٚرطٛسا ثبٌّمبسٔخ ِغ إٌّبطك االخشٜ االعشح ٚاٌطفً

 

ؽّب٠خ »ػٍٝ لبْٔٛ « اٌّغٍظ اٌؼبَ فٟ اإلداسح اٌزار١خ ٌشّبي ٚششق عٛس٠ب»طبدق  30/6/2022ثزبس٠خ ؽ١ش  -

ّْ اٌمبْٔٛ دخً ؽ١ض اٌزٕف١ز ِٕز ربس٠خ طذٚسٖ ػٓ اٌّغٍظ. ٠زأٌف اٌمبْٔٛ اٌزٞ « اٌطفً خالي عٍغٍخ اػز١بد٠خ ٚأ

/ ِبدح رششػ ؽّب٠خ اٌطفً ٚاٌّغبٌظ اٌّخزظخ ثشػب٠زٗ، ٚششٚط رشغ١ً 85َ ِٓ /2022/ ٌؼبَ ٠7ؾًّ اٌشلُ /

ي األطفبي، ٚاٌ ّٛ ؼذ٠ذ ِٓ اٌغٛأت اٌّزؼٍمخ ثُٙ؛ فٙٛ األطفبي ِٓ ؽ١ش اٌغٓ ٚعبػبد اٌؼًّ ا١ِٛ١ٌخ، ِٕٚغ رغ

ّْ اإلداسح اٌزار١خ  ِٕغض لبٟٔٛٔ ٘بَ. رجٕٟ اٌمبْٔٛ وبفخ االرفبل١بد ٚاٌّٛاص١ك األ١ِّخ اٌخبطخ ثبٌطفً ٚاالٌزضاَ ثٙب ٚأ

اٌؾفبظ ػٍٝ ؽك اٌطفً فٟ اٌؾ١بح ٚاٌجمبء ٚإٌّبء ٚرٛف١ش وً »رىفً االٌزضاَ ثؾمٛق اٌطفً اٌٛاسدح ف١ٙب، ٚػٍٝ 

وً إٔغبْ ٌُ ٠زُ اٌضبِٕخ ػششح ِٓ »ٚػّشف اٌطفً أٔٗ «. ٌالصِخ ٌزغ١ًٙ رٌه ٚاٌزّزغ ثؾ١بح ؽّشح ٚإِٓخاٌفشص ا

ٚعبء فٟ ِزٓ اٌمبْٔٛ: ))رىفً اإلداسح اٌزار١خ أ٠ٌٛٚخ اٌؾفبظ ػٍٝ ؽ١بح اٌطفً ٚرٕشئزٗ رٕشئخ عبٌّخ إِٓخ «. ػّشٖ

ألػّبي اٌؾشث١خ ٚاٌؼغىش٠خ، ٚرىفً اؽزشاَ ثؼ١ذح ػٓ إٌضاػبد اٌّغٍؾخ، ٚضّبْ ػذَ أخشاطٗ ٚرغ١ٕذٖ فٟ ا

ؽمٛلٗ فٟ ؽبالد اٌطٛاسا ٚاٌىٛاسس ٚاٌؾشٚة ٚإٌضاػبد اٌّغٍؾخ، ٚرزخز وبفخ اٌزذاث١ش ٌّزبثؼخ ِٚؼبلجخ وً 

ِٓ ٠شرىت فٟ ؽك اٌطفً عش٠ّخ ِٓ عشائُ اٌؾشة ٚاإلثبدح اٌغّبػ١خ أٚ ِٓ اٌغشائُ ضذ اإلٔغب١ٔخ أٚ اٌزغ١ٕذ ػٓ 

 زشغ١ت أٚ اٌزش١٘ت ٚرؼذ ثّضبثخ االػزذاء اٌّجبشش ػٍٝ اٌطفً((.طش٠ك اإلعجبس أٚ اٌ

 29ٚأ٠ضب وبْ لذ ٚلّغ اٌغٕشاي ِظٍَٛ ػجذٞ لبئذ لٛاد عٛس٠ب اٌذ٠ّمشاط١خ ٚثّظبدلخ ِٓ اإلداسح اٌزار١خ، ثزبس٠خ  -

بَ ٌألُِ َ، ثّمّش األُِ اٌّزؾذح فٟ ع١ٕف، ِغ ))فشع١ٕ١ب غبِجب(( اٌّّضً اٌخبص ٚٚو١ً األ١ِٓ اٌؼ2019ؽض٠شاْ 

اٌّزؾذح اٌّؼ١ٕخ ثبألطفبي ٚإٌضاع اٌّغٍؼ، ػٍٝ خطخ ػًّ ِٓ أعً إٔٙبء ِٕٚغ رغ١ٕذ األطفبي دْٚ عٓ اٌضبِٕخ 

ػششح. ٚإرا وبٔذ إؽذٜ األػزاس ٟ٘ فمذاْ ثؼضُٙ ٌٍشػب٠خ األعش٠خ ٚثبٌزبٌٟ سغجزُٙ فٟ االٌزؾبق ثبٌذٚساد، فئْ 

  ػ١خ.اٌمبْٔٛ ٠ؾ١ً األِش إٌٝ ِؤعغبد اٌشػب٠خ االعزّب

ٔبلش ف١ٗ  10/11/2022وّب اطذس  اٌّغٍظ اٌزشش٠ؼٟ فٟ إل١ٍُ اٌغض٠شح ِؤخشا لبْٔٛ االعشح ثغٍغزٗ ثزبس٠خ  -

ٚضغ اٌؾضبٔخ ٚاٌّؾضْٛ ٚاٌشػب٠خ االعش٠خ ٚاِز١بصاد اٌشػب٠خ ٚ٘زا أ٠ضب ٠ذي ػٍٝ رٛعٗ اإلداسح فٟ ِٕؼ 

العشح ِٕٚغ رششد االعشح ٚرؼذاد اٌضٚاط اٌّض٠ذ ِٓ اال٘زّبَ ثخظٛص اٌطفً ٚاٌشػب٠خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌؾظبٔخ ٚا

 ٚاٌزفش٠ك ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ ؽمٛق اٌطفً ِضً ِٕؼ ؽك اٌزٍّه إٌّضي ٌٍّؾضْٛ..
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 عاشراً : التوصٌات : -
 تؤمٌن الحماٌة لؤلطفال السورٌٌن كافة وفً مناطك شمال وشرق سورٌا خاصة المناطك المحتلة منها . -1

المستمرة لشمال وشرق سورٌا باجتٌاح عسكري جدٌد والذي لم ٌتولؾ عملٌاً منذ احتبلل  إٌماؾ التهدٌدات -0

 عفرٌن , ورأس العٌن وتل أبٌض والتهدٌد بنزوح جدٌد والتعرض لكارثة إنسانٌة جدٌدة .

 إنهاء احتبلل المناطك المذكورة والسماح لؤلهالً بالعودة إلى مناطمهم بحماٌة دولٌة . -1

األطفال من عوابل داعش األجانب فً مناطك شمال وشرق سورٌا لدولهم لتتكفل  الضؽط إلعادة كافة -2

 برعاٌتهم وتسوي أوضاعهم المانونٌة .  

 . خاصةً داخل المخٌمات األطفال رعاٌة خدمات و مرافك و مإسسات تطوٌر -3

 الخاصة باألطفال دون تمٌٌز . االحتجاز أماكن فً لؤلطفال خاصتٌن رعاٌة و حماٌة توفٌر -4

 ٌتمتع أن ٌجبتفعٌل لانون حموق الطفل الصادر عن اإلدارة الذاتٌة فً شمال وشرق سورٌا ألن الطفل  -5

 و الجسمً نموه إلتاحة البلزمة التسهٌبلت و الفرص الوسابل من ؼٌره و بالتشرٌع ٌمنح أن و خاصة بحماٌة

ً  نمواً  االجتماعً و الروحً و الخلمً و العملً ً  طبٌعٌا  مصلحته تكون و الكرامة و الحرٌة من جو فً سلٌما

 . الؽاٌة لهذه الموانٌن سن فً االعتبار محل العلٌا

 . الطفل على االعتداء أشكال جمٌع عموبات تشدٌد -6

 االجتماعً العمد مٌثاق و تتنافى ألؼراض الطفل استؽبلل إلى هادؾ سلبً نشاط اي على الرلابة تفعٌل -7

 حموق اتفالٌة و اإلنسان لحموق العالمً اإلعبلن و للحموق الدولٌٌن العهدٌن و المتحدة األمم مٌثاق و المحلً

 ذات الدولٌة المواثٌك و العهود كافة و الدولٌة العمل اتفالٌة و بها المرتبطٌن االختٌارٌٌن الملحمٌن و الطفل

 . الصلة

 منع تجنٌد واستؽبلل األطفال بكافة أشكاله ولكافة األطراؾ المتصارعة فً سورٌا . -12

استخدام الطابرات الحربٌة والطابرات المسٌرة فً سماء شمال وشرق سورٌا والتً تعرض حٌاة حظر  -11

 المدنٌٌن خاصةً األطفال من الخطر ومحاسبة مرتكبً تلن الجرابم بحك األطفال فً المحاكم الدولٌة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تحدٌث الحاالت :

والحاالت  0200وفٌما ٌلً نذكر االنتهاكات التً تم توثٌمها فً مجال الطفل بعد إصدار التمرٌر ولؽاٌة عام 

 الموثمة هً :

مدٌنة سنة فً  10م استهدؾ االحتبلل التركً بطلك ناري طفلة تبلػ من العمر 05/11/0200بتارٌخ  -

 كوبانً ومما أدى إلى إصابتها و تم نملها إلى مشفى كوبانً .

/ أطفال نتٌجة لصؾ االحتبلل التركً بالمذابؾ على لرٌة المجٌبرة برٌؾ 2م أصٌب /1/10/0200بتارٌخ  -

 تل تمر .

/ طفل بحروق نتٌجة حرٌك نشب فً مدرسة فً مخٌم تل السمن فً 11م إصابة /4/10/0200بتارٌخ  -

 ة .مدٌنة الرل

سنة نتٌجة إطبلق رصاص عشوابً من لبل  11م إصابة طفل ٌبلػ من العمر 13/10/0200بتارٌخ  -

 االحتبلل التركً برٌؾ كوبانً .

سنة على ٌد أحد مرتزلة السلطان مراد بسبب خبلؾ  15م ممتل طفل ٌبلػ من العمر 14/10/0200بتارٌخ  -

 بٌنهم فً تل أبٌض .

بطلك ناري نتٌجة إطبلق الرصاص العشوابً من لبل عناصر الدفاع م إصابة طفل 15/10/0200بتارٌخ  -

 الوطنً فً بلدة العشارة التابعة لمدٌنة دٌر الزور .

سنة نتٌجة االستهداؾ االحتبلل التركً على لرٌة  10م ممتل طفل ٌبلػ من العمر 15/10/0200بتارٌخ  -

 الرلاص فً كوبانً .

هدؾ االحتبلل التركً على لرٌة الطوٌل جنوب ناحٌة م إصابة طفلة نتٌجة است02/10/0200بتارٌخ  -

 المحطانٌة .

سنة نتٌجة إطبلق النار العشوابً احتفاالً برأس  10م إصابة طفل ٌبلػ من العمر 11/10/0200بتارٌخ  -

 السنة فً مدٌنة الحسكة .

 ٌنة المامشلً .م إصابة طفلة نتٌجة إطبلق النار العشوابً احتفاالً برأس السنة فً مد11/10/0200بتارٌخ  -
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تمرٌر عن االنتهاكات المرتكبة بحك المرأة و جمٌع أشكال العنف فً مناطك شمال شرق سورٌا 

المناطك المحتلة من لبل الدولة التركٌة و فصائل المعارضة السورٌة المسلحة و ما بما فٌها 

 تتعرض لهن النساء من لتل و خطف و اعتداء و انتحار و اغتصاب 

 02/11/0200و لؽاٌة  1/1/0200ٌرصد هذا التمرٌر االنتهاكات المرتكبة فً المناطك المذكورة من تارٌخ 

 



  

 898من  154الصفحة 
 

 الجهة المعدة للتمرٌر: -

 منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة : -

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

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

 كاستجابة تؤسٌسها وجاء سورٌا وشرق شمال فً المدنً المجتمع لمإسسات المنظمة والموانٌن االجتماعً

 لحموق الفكرٌة المرجعٌة إلى استناداً  والدٌممراطٌة والمانونٌة السلمٌة السبل كافة عبر للولوؾ موضوعٌة

 أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك وكافة اإلنسان لحموق العالمً اإلعبلن فً المتمثلة اإلنسان

 . صدرت جهة أي وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء

 

 

 

 الهدف من التمرٌر : -

المرأة فً شمال شرق سورٌا و خاصة فً إعداد تمرٌر عن االنتهاكات و جرابم العنؾ التً ترتكب بحك 

 زمن النزاعات المسلحة و توثٌك تلن الجرابم و االنتهاكات .

 

 

 

 المرجعٌات و مصادر المعلومات :  -

اعتمدت المنظمة فً إعداد التمرٌر على التوثٌمات واإلحصاءات التً لامت بها كافة فروعها فً الجزٌرة 

 والفرات ومنبج والرلة ودٌر الزور .

 

إلضافة إلى ما وردها من معلومات من مكتب حماٌة المرأة والمٌادة العامة لموى األمن الداخلً لشمال با -

وشرق سورٌا ولماءات مع الضحاٌا وذوٌهم وشهود عٌان على الحوادث المذكورة ومصادر إعبلمٌة ونشطاء 

 حمولٌٌن فً شمال وشرق سورٌا .
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 ٌتؤلؾ التمرٌر من :الفهرس : 

 

 أولا 

 

 انًمذيت

 

856 

 ثاَُاا 

 

 تعرٌف العنف ضد المرأة

 أشكال العنف ضد المرأة

 أسباب العنف ضد المرأة

  آثار العنف ضد المرأة

 

157 

157 

158 

159 

 161 فً مناطك شمال شورق سورٌا والع المرأة ثانثاا 

 سابؼاا 

 

 والع المرأة فً النزاع المسلح

 

178 

 خايساا 

 

 والع المرأة فً المخٌمات

 

181 

ا   سادسا

 

 والع المرأة فً المناطك المحتلة

 

183 

 سابؼاا 

 

 الحلول لولف العنف ضد المرأة

 

189 

 

 ثايُاا 

 

 191 إحصائٌات االنتهاكات المرتكبة بحك المرأة فً شمال وشرق سورٌا

 تاسؼاا 

 

الموانٌن و العموبات الخاصة بالعنف ضد المرأة فً اإلدارة 

 الذاتٌة

 

191 

 شاا ـػاش

 

 السوري الخاص بالعنف ضد المرأةالمانون 

 

191 

 شـإحذي ػش

 

 ضد المرأة المعاهدات الدولٌة الخاصة بمناهضة العنف

 

193 

 اثُا ػشـش

 

 التوصٌات 

 

193 
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 أوالً : ممدمة : -

 

إن ظاهرة العنؾ ضد المرأة أبشع طرٌك النتهان حموق األنسان عامة و حموق المرأة خاصة , فالمرأة هً 

العنؾ المرتكب ضدها له تارٌخ طوٌل للؽاٌة و ٌعد أحد أكثر انتهاكات حموق اإلنسان انتشاراً عصب الحٌاة و 

 و استمراراً.

 

م بؤن هذا العنؾ لد ٌرتكبه 1771كما نوه اإلعبلن العالمً لمناهضة كل أشكال العنؾ ضد المرأة الصادر عام 

 ى الدولة ذاتها .أو العابلة أو حتمهاجمون من كبل الجنسٌن أو أعضاء فً األسرة 

 

تعمل حكومات و منظمات حول العالم من أجل مكافحة العنؾ ضد المرأة و ذلن عبر مجموعة مختلفة من 

/ نوفمبر من كل عام كٌوم عالمً للمضاء على العنؾ ضد 03البرامج منها لرار أممً ٌنص على اتخاذ ٌوم /

 المرأة و تهدؾ إلى زٌادة الوعً العام بتلن المضٌة .

 

 

% من المرتبطات 12نت احصابٌة حدٌثة لمنظمة الصحة العالمٌة بـؤن ثلث إجمالً عدد النساء فً العالم وبٌ -

 بعبللة مع الشرٌن ٌتعرضن للعنؾ الجنسً أو الجسدي على ٌد أزواجهن .

 

 

 أما بالنسبة لوضع المرأة فً سورٌا التً تعانً من أزمة إنسانٌة وأمنٌة خانمة منذ أكثر من عمد من الزمن -

ً فً كل مرة بؽاٌة كسر إرادة الشعب  كونها منطمة صراع لعدة لوى على األرض كانت المرأة فٌها هدفا

وتفكٌكه من خبلل تدمٌر األسرة وتشتٌتها وبالتالً تدمٌر المرأة نفسٌاً , فالذعر والخوؾ المستمر من إمكانٌة 

سري واإلتجار واالستؽبلل وحتى تعرضها وأسرتها لخطر الهجوم والمتل والنزوح المتكرر والتهجٌر الم

ً لتحطٌم إرادة تلن المرأة رؼم محاوالتها المستمرة  التعرض للعنؾ النفسً والجنسً والجسدي كان كافٌا

بالتؤللم مع الوالع والنهوض من جدٌد إال أن االستهداؾ الممنهج للمرأة ككٌان لادر على إدارة المجتمع 

إلحداث تؽٌٌر ملموس فً كافة المناطك السورٌة مع اختبلؾ النسب من  واألسرة والدفاع عنه كان عابماً كبٌراً 

منطمة ألخرى بحسب السٌاسة المتبعة فً كل منطمة اتجاه المرأة والمناطك األكثر تؤثٌراً والتً تتبع العنؾ 

كسٌاسة ممنهجة بحك المرأة كانت فً المناطك الوالعة تحت سٌطرة تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش ومناطك 

الشمال السوري الوالعة تحت سٌطرة الدولة التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري وؼٌرها من الفصابل 

المسلحة المسٌطرة على المنطمة حٌث سٌاسة تهمٌش المرأة وتجمٌد ودورها فً إدارة وبناء المجتمع 

اعتبارها سلعة ٌمكن أن واعتبارها ملكٌة ٌمكن التصرؾ بها بحسب االحتٌاج وحتى اإلتجار بها واستؽبللها و

تُباع وتُشترى تحت مسمى الزواج وحتى البٌع والشراء واستؽبللها بالدعارة التً باتت تجارة رابجة , كما أن 

استؽبلل المرأة كٌد عاملة منتجة لساعات طوٌلة من العمل وفً أولات ؼٌر مناسبة وبؤجور بخسة ودون أي 

كامل مجال العمل فً كافة المناطك السورٌة وبنسب لد تختلؾ ضمانات صحٌة أو تؤمٌنٌة وهو أمر منتشر فً 

 من منطمة ألخرى .  
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 تعرٌف العنف ضد المرأة :ثانٌـاً :  -

 

نه ٌمارس موم على أساس التعصب للجنس , أذ أٌمكننا تعرٌؾ العنؾ ضد المرأة بؤنه السلون العنٌؾ الذي ٌ

 بها .ضد المرأة فٌلحك األذى النفسً و الجسدي و الجنسً 

 

ثم إن حرمان المرأة من حمولها و التحكم فٌها و تهدٌدها بؤي طرٌمة كانت أفعال تعد من ممارسات العنؾ, 

 فهو ٌعٌك حرٌتها و ٌشكل عابماً ٌمؾ فً وجه حصولها على حمولها المشروعة و البدٌهٌة .

المجتمع بؤكمله بدءاً من فضبلً عن أن آثاره السلبٌة ال تمؾ عند المرأة فحسب بل تنعكس بشكل سلبً على 

األسرة و العنؾ ضد المرأة ظاهرة عامة ال عبللة لها بمجتمع محدد أو ثمافة ما وال ترتبط بطبمة اجتماعٌة 

 بعٌنها .

 

 

 

 أشكال العنف ضد المرأة : -

 

وذلن بمحاولة االعتداء على جسد المرأة و محاولة لمسها و ٌمع ضمن هذا النوع / العنف الجنسً :  -1

وهو شابع خاصةً زمن النزاعات المسلحة حٌث ٌستخدم كوسٌلة ممنهجة للحرب وكسر إرادة  االؼتصاب/

 .الشعب

 

هو أكثر األشكال وضوحاً و ٌشمل أي استخدام للموة الجسدٌة ضد المرأة  )كالركل و  العنف الجسدي : -0

زاع المسلح خاصةً فً وهو  أٌضاً منتشر فً مناطك النالصفع و الضرب بؤدوات تسبب األذى للجسد ( 

 .أماكن االحتجاز وداخل مراكز اإلٌواء والمخٌمات واألسر التً تعانً من مشاكل عابلٌة متسمرة 

 

ٌرتبط هذا العنؾ بسابمه , فالمرأة التً تتعرض لعنؾ جسدي , ستترن كل ضربة أو  العنف النفسً : -1

فً كل نواحً حٌاتها و فً شخصٌتها ,  لكمة أثراً نفسٌاً كبٌراً فً نفسها و روحها , و سٌإثر ما ٌحدث

ً , عبلوة على األثر الذي  ً و للما ً و خوفا فٌملل من إمكانٌاتها و ٌضعؾ ثمتها بنفسها و ٌسبب لها اكتبابا

وهو أسلوب متبع  سٌتركه فً مستوى تمدٌرها لذاتها , و عجزها عن السٌطرة على األمور من حولها

 . لكسر المرأة وفرض السٌطرة علٌها

 

كما ٌإثر العنؾ الجسدي فً نفسٌة المرأة , فؤن للعنؾ اللفظً األثر الواضح و األكبر فً  لعنف اللفظً :ا -2

صحتها النفسٌة , ومن أمثلة هذا النوع من العنؾ )الصراخ علٌها فً األماكن العامة  و استخدام عبارات و 

 ألفاظ تملل من شؤنها و تحمرها أمام الناس ( .
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ٌعود السبب فً هذا العنؾ إلى عدم لدرة المرأة بحصولها على المال , و بسبب  العنف االلتصادي : -3

تبعٌتها المالٌة لزوجها فهً ؼٌر لادرة نتٌجة لذلن على أتخاذ أي لرار مالً , و ال حتى اإلدالء برأٌها فٌما 

المعٌل لها  أو فً حال فمدان ٌتعلك باألمور المالٌة و ذلن على اعتبار أن الرجل هو من ٌموم بتحصٌلها

وتحملها أعباء تدٌر األمور المالٌة لنفسها وألسرتها مما ٌضطرها لتحمل أعباء مضاعفة فً إدارة أمور 

األسرة وتؤمٌن متطلباتها المدٌة مما ٌعرضها لبلستؽبلل وٌفرض علٌها أعباء وضؽوط نفسٌة كبٌرة 

رأة المٌام بها ولد ال تتناسب مع لٌمها وٌدفعها للمبول بعرض تنتهن حمولها وتجعل تمبل بؤعمال لم تعتد الم

 . حتى لدراتها 

 

أي فعل ضار ٌستهدؾ أفراد أو جماعات على أساس الجنس كالعنؾ  العنف المائم على النوع االجتماعً : -4

 الجنسانً أو العنؾ المنزلً أو االتجار بالبشر أو زواج الماصرات و الزواج المبكر و الخطؾ .

 

الزواج  –التجنٌد  –الخطؾ  –لصد به زمن الحرب ) االؼتصاب المسلح : العنف الجنسً فً النزاع  -5

 تجارة األعضاء (. –االستؽبلل الجنسً  –المسري 

 

 أسباب العنف ضد المرأة :  -

 

المشكلة األساسٌة فً تركٌبة المجتمع و مجموعة من المعتمدات و العمابد التً اتفك علٌها األسباب االجتماعٌة : -

فالسلطة الذكورٌة و أفضلٌة الرجل على المرأة و حك الرجل فً التحكم فً تصرفات النساء و ؼالبٌة أفراده, 

 اختٌار العنؾ ضدها كوسٌلة لحل الخبلفات و جمٌعها من المعاٌٌر السابدة فً الكثٌر من المجتمعات .

 

ٌله إلى سلون عام ال بناًء على ذلن فؤن لؤلعراؾ االجتماعٌة دورها الواضح فً تعزٌز العنؾ ضد المرأة و تحو

خجل منه , لكن الشًء المحزن فعبلً أن تؤثٌر هذه األعراؾ ال تتولؾ على عمول الرجال فمط بل ٌتعداه لٌصل 

إلى عمول النساء و خاصة الزوجات اللواتً أصبحن ٌعتمدون أن تعرضهن للضرب و العماب الجسدي و 

علٌها وٌجب أن تمبل به كوسٌلة للتربٌة والتعامل  بل وٌرونه حك من حموق الرجل التعنٌؾ اللفظً أمر طبٌعً

 . وتمارسه بدروها وتفرضه على أسرتها ممتنعة أنها وسٌلة ناجحة لتحمٌك الهدؾ التربوي

 

و ضمن سٌاق األمور أذ تسعى المرأة جاهدة إلى ٌومنا هذا لدفع الظلم و االضطهاد من نفسها و تناضل و تكافح 

ضرر األكبر بسبب فهً المت مع وجود النزاعات والحروبلسلطوٌة و لكن للتخلص من الذهنٌة الذكورٌة ا

التشرد و بسبب معاناة  العسكرٌةآسً و االنتهاكات إضافة إلى الظروؾ  الصعبة و الهجمات ملعنؾ و الا

 .التهجٌر و الفمر 
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مجتمعاتنا بسبب الدولة هً المسإول األول و األخٌر فً وجود حاالت العنؾ بكثرة فً األسباب السٌاسٌة :  -

عدم جدٌة الدولة و التعامل مع لضٌة خطٌرة و كبٌرة مثل لضٌة العنؾ ضد المرأة فبل تصدر لوانٌن رادعة و 

 ال تضع عموبات صارمة لمن ٌموم بهذا الفعل و فً حال وجود مثل هذه الموانٌن ال نجد تطبٌماً فاعبلً لها .

خبلل لوانٌنها و ممارستها تظهر و كؤنها متسامحة و مبررة  فالدولة ال تؤخذ مولفاً واضحاً ضد هذا العنؾ من

 لما ٌحدث .

الخلل المادي الذي ٌواجهه الفرد أو األسرة أو التضخم االلتصادي الذي ٌنعكس على األسباب االلتصادٌة :  -

 ً  المستوى المعٌشً لكل من الفرد أو الجماعة و من الصعب الحصول على لممة العٌش ٌجعل من الرجل عنٌفا

وٌفرض على المرأة المبول بالكثٌر من شروط العمل الصارمة المجحفة بحمها والتً تصل لحد االنتهان لحمولها 

 . األساسٌة

 

ترجع األسباب النفسٌة من األساس الى التنشبة االجتماعٌة منذ الطفولة فكثٌر من الدراسات  األسباب النفسٌة : -

تإكد أن أؼلب المجرمٌن العنٌفٌن تعرضوا فً طفولتهم لسوء التربٌة والعماب الجسدي الشدٌد وللة االهتمام 

تشكل لدٌه شخصٌة ضعٌفة سس التربٌة العنٌفة تنشؤ وتولد لدٌه العنؾ إذ تجعله ضحٌة فأ وؼٌاب الرعاٌة ,

وتابهة وؼٌر واثك فالعنؾ ٌولد العنؾ كما ٌمول علماء النفس )العنؾ انتاج الؽضب الذي ٌحدث بسبب الٌؤس 

 .(ن الذي ٌواجهَ اإلنسان فً حٌاتهواإلحباط والخذال

 

رجل تضطر كثٌر من النساء إلى السكوت عن العنؾ الممارس ضدهن بدافع الخوؾ من ال األسباب الشخصٌة : -

اوالً فً حٌن ٌكون سكوتها بالدرجة الثانٌة ألسباب مرتبطة بشكل مباشر بما سبك ذكره من أسباب كعدم وجود 

وعدم وجود تمبل أو دعم لها سواء من األسرة نفسها أو حتى من المجتمع والسلطة  خاصٌة اجتماعٌة لها

 .  الحاكمة

 آثار العنف ضد المرأة :  -

 

  : بات هضمٌة نتٌجة تعرضها للتعنٌؾ اضطرمرأة بالصداع أو أمراض عصبٌة أو اتصاب الاآلثار الصحٌة

عبلوة على اإلصابات التً لد تتعرض لها كالحروق و الجروح و الكسور و لد تسبب لدٌها تشوهات فً 

 بعض األحٌان .

 

 : د تمدم المرأة كاالكتباب و مشكبلت النوم و صعوبات تمبل الطعام و فً الحاالت الشدٌدة ل اآلثار النفسٌة

 على االنتحار إلنهاء عذابها .

 

 : لد تصل المرأة بسبب العنؾ الذي تتعرض له إلى العزلة التً تبعدها عن األنشطة و عن  اآلثار االجتماعٌة

 المشاركة فٌها , و تجعلها ؼٌر لادرة على العمل فتفمد فرحتها فً تحصٌل االستمبلل المادي.
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 : خاصةً فً ظل وجود تنظٌمات إرهابٌة استهدفت المرأة بشكل مباشر ع المسلح والع المرأة فً النزاثالثاً :  -

 

عانت المرأة السورٌة خبلل تجربة النزاع المسلح السوري المستمر منذ عمد من الزمن من انتهاكات جسٌمة فً  -

سفً و اخفاء مجال حموق اإلنسان و لد تعرضن ألبشع أنواع االنتهاكات من لتل و إصابة و تعذٌب و اعتمال تع

لسري و االستهداؾ المباشر و الضؽط النفسً الكبٌر نتٌجة العنؾ الممارس بحمهن و بحك أسرهن و ال زلن 

 ن من آثار هذا العنؾ الممنهج الممارس بحمهن لبل و أثناء و بعد الهروب من مناطك المتال .ٌٌعان

 

تعرضن للتمٌٌز المابم على النوع االجتماعً  ناهٌن عن تجربة النزوح الرهٌبة و فمدان األمن و االستمرار حٌث -

و العنؾ الجنسً و الزواج المسري و الزواج المبكر و الحمل المسري و االجهاض المسري و االتجار و 

التعذٌب و االستعباد الجنسً , لكن و رؼم كل ذلن كان للمرأة دور فً تحمل هذه الظروؾ و الكفاح من أجل 

لتمٌٌز بحمها بسبب جنسها خاصة فً المناطك التً ٌنتشر فٌها فكر اٌدٌولوجً دٌنً البماء رؼم ما عانته نتٌجة ا

متطرؾ ٌفرض حٌاة لاسٌة و لٌود كبٌرة على المرأة و حٌاتها و هذا ما شهدناه فً الشمال السوري خاصة فً 

ً تنشط فٌها المناطك الوالعة تحت سٌطرة الجٌش التركً و فصابل المعارضة السورٌة المسلحة و المناطك الت

وازداد بحمها  خبلٌا تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة المعروؾ ب)داعش( حٌث كانت المرأة ضحٌة الفكر و التطرؾ

االنتهان من خطؾ و لتل و استعباد جنسً و ال زالت النساء االٌزٌدٌات وما عانٌّن منه بسبب ممارسات 

المرأة و التً دفعت ثمناً باهضاً لصراع لم ٌكن  التنظٌم المذكورة أكبر دلٌل على سٌاسة الممنهجة المتبعة بحك

لها أي دور فً نشوبه و التً ال تزال نتابجه حاضرة حتً ٌومنا هذا رؼم الجهود التً بذلت لمكافحة هذا الفكر 

و أثاره , هنا نذكر جهود التحالؾ الدولً و لوات سورٌا الدٌممراطٌة فً محاربة هذا التنظٌم حٌث تم تحرٌر 

م بحسب احصابٌات اوردها البٌت اإلٌزٌدي فً 0217ة اٌزٌدٌة داخل األراضً السورٌة خبلل عام / امرأ122/

م وتم توثٌك تحرٌر امرأتٌن إٌزٌدٌتٌن خبلل 0202/ نساء إٌزٌدٌات خبلل عام 5المامشلً و تم توثٌك تحرٌر /

 م .0200/ نساء إٌزٌدٌات خبلل عام 1تم توثٌك تحرٌر / 0201عام 

 

 األربعة للنساء اإلٌزٌدٌات التً تم تحرٌرهّن : ونذكر الحاالت -

ً كانت 17لامت لوات سورٌا الدٌممراطٌة بتحرٌر فتاة إٌزٌدٌة تبلػ من العمر / 12/1/0200بتارٌخ  - / عاما

 مخطوفة من لبل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش .

مرأة بتحرٌر فتاة إٌزٌدٌة تبلػ لامت لوات سورٌا الدٌممراطٌة بالتعاون مع وحدات حماٌة ال 04/6/0200بتارٌخ  -

 / عاماً كانت مخطوفة من لبل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش .02من العمر /

ً كانت 02لامت لوات سورٌا الدٌممراطٌة بتحرٌر فتاة إٌزٌدٌة تبلػ من العمر / 1/12/0200بتارٌخ  - / عاما

 مخطوة من لبل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش .
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عبله خبللها لصة الفتٌات المذكورات أ ٌروي الكاتب جوان زكي سلووفٌما ٌلً نورد ملحك ثمافً بملم  -

ٌروي فٌها معاناة الفتٌات اإلٌزٌدٌات المحررات من براثن التنظٌم وما مروا به من  تحت عنوان تحت خط المهر

 أهوال فً رحلة االستعباد حتى تم تحرٌرهن وعودتهّن لذوٌهّن .

مأطؿوممالمثقبًوماظلقادمعـمجعؾمطّؾف،ماظؽقنمسؾكمعؾبلدلفبمزبؿؾلٌّمدؿورفبمظؾقدود،مسوبرًامصقفماظلؽقنمطونمصقػقي،مؾٍؼضمليلُة

م.بوظـػقرمأرواحـومعألتماظيتماظعؿؿيمظقؽلرماظظفقر،مسؾكماٌؼدرةمميؾؽمعـماظؼؿرموحدهمظف،

معـف،مترجكمصوئدةمالمذوحى،مضؿرفبموظؽقبفمترتاضص،ماظـفقمموحقظفماظلؿوء،مضؾقبيمؼبمععّؾٍؼمطؼـدؼٍؾماظؼؿرماظؾقؾي،مطونمتؾؽمؼب

مضدماظـػقسمزالممطلنقبمزؾؿًي،مدؾبؾؾـومؼزؼدماآلنمبوتماظؼرؼي،مبققتمبنيمدؾقؾـومظـومؼضلءمعضكمصقؿومطونماظذيمصشعوسف

م.اجملفقلمإظبمسـومعؾؿعدامورحؾمضقوءه،ماعؿصقب

مطر)مضرؼيمؼبماٌؿقاضعمعـزظـومدطحمسؾكمصراذفؿمظصغوريمعددتؾبمظقؾَيم-أغوموضقيمسربممشقمم-دريةمسذابوتلممبدأت

ماخؿػقؿوماظؾؿنيمذػؿقفمبنيمووضعفومبؾعوبف،محقاصفوموأظصؼمظّػفو،ماظيتمدقفورتفمؼدخقبـموزوجلمصراذل،مجبوغى(مزؼرك

معـمآتقًيموػـوك،مػـومتؿعوظبماظطؾؼوتمأصقاتمغلؿعمطـومحقـفوماٌعؿقبؼ،مدخوغفمؼـػٌموراحمطوظؾقؾ،مأدقدمذوربلبمخؾػ

مبعضمتؿؾقمغغػق،مأنمضؾؾمطوغًموذػوػـومايدودؼي،مدـفورمجؾولمودطمحقهلو،ماظؼرؼؾيمعـو،موعومذـؽولمعدؼـيمجفي

قبمذلغفومعـماظيتماألدسقي اظدوظيماإلدالعقيمؼبممتـظقؿمدقطرةمحقلمتدورمأحودؼــومبقـؿومغػقدـو،مؼبماظطؿلغقـيمعـماظؼؾقؾمب

ماظلقداءمراؼوتمدوظؿفؿمورصعمهلؿ،ماظعربمذققخفومعؾوؼعيمحبفيمظـو،مورةاجملوماظؼرىمبعضمسؾكماظعراقمواظشومم)داسش(

مأػؾفومظقكربماإلؼزؼدؼي،ماظؼرىمإظبمبرجوظفماإلدالعلمؼردؾماظؿـظقؿمػذاموأنقبمبف،مظـومسؾؿمالمألعٍرموادؿعدادػؿمبققتفؿ،مصقق

م.هلؿماٌؾوؼعيمؼعؾـقنمداعقامعومظألذى،مؼؿعرضقاماظؽردماإلؼزؼدؼنيمظـماٌقارـنيموأنمبلعون"،م"أغقبفؿ

ؾب مؼبماألدرؼـوظنيموؼـريمخالظـو،معـمؼعربمثؼقؾمدوخـمبفقاءمذوسرًةمعؼدارػو،مأدريمالمضصريةمشػقةمبعدمسقينقبمصؿق

ؾبمسروضـو، مبـو،مؼعصػمواظرتضىماًقفمطونمظؼدماٌعومل،معؾفؿمظشلءلبماظلؿعمؼلرتقمزوجلمألجدمصراذل،معـمادؿؼؿ

ماظرؼػل،مبقؿـومبوبمسؾكمصوخؾيلبمررضوتلبمصقتممسعـومحؿكميظوت،مإالمػلمعومسؾقـو،متلوؤالتماٌرؼىمبصؿؿبؿفكبموؼطرح

مبفموإذاماظغرؼى،ماظزائرمػذامسـماألذعٌمبرأدفمؼلؿطؾعمزوجلمراحماظلطحمصققموعـماظقرقؽي،مايفرؼيماىدرانمذي

م...اظدواسشمإغقبفؿ:مظلمػؿسمعؿؾعـؿومسؾقف،مبودؼيمواظصدعيمظؾكؾػ،مبلرسيمؼرتاجع

ؾبمطلغين ؿبمسوٍل،مجؾؾمضؿيمعـمدؼط ؿبماظلؼقط،مإثرمسظوعلمصقفومهطؿ مضؾيبمرقوتفومبنيمهقيماظيتمأضؾعلموتفشقبؿ

ؿبماٌضطرب، مسؾقفؿمأصقحمصقفومطدتؾبمضرؼؾو،مدققدثموشرؼىمعرؼىمذلءمصفـوكماظلؿوء،معـماظؾوػؿيماظـفقممواخؿػ
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معوغعومصؿل،مسؾكمؼدهمصقضعمأتفقرمأنمضؾؾمدؾؼينمزوجلمأنمإالمواظصدعي،ماًقفمصرطمعـموجففؿ،مؼبمصقتلمبلسؾك

ماهلوغه،ماظـقممعـمحبرمؼبمشورضنيمؼزاظقنمعوماظذؼـمصغورغومإظبمعشريامحدقبجين،ماىوحظؿنيموبعقـقفماظصراخ،معـمإؼقبوي

ؾب مابـيتموغبؾًمأبـوئل،مأؼؼظًموبلرسيمظذظؽمسؾقـو،ماظؼؾضماظغربوءمػمالءمؼؾؼلمأنمضؾؾماهلروبمسؾقـومأنقبمعـفمصفؿ

مبقًمإظبموتقجفـومبعضو،مبعضفؿومبقدممتلؽونماظصغريتونموابـؿويماآلخر،مابــومزوجلمغبؾمبقـؿومصدري،مسؾكماظرضقعي

ماظظالم،مودطماظطرؼؼموأطؿؾـومظؾؿـزل،ماًؾػلماظشورعمإظبمغزظـوموعـفومبقؿـو،مدطحمععمدطقفمؼؿالصؼماظذيمجورغو

ماظرضقعيمابـيتمبؽًمسـدػوممتوعو،مخورجفوموأصؾقـوماظؼرؼي،مبققتمسربغومحؿكمواظلؽقن،مبوظعؿؿيمعؿلرتؼـ مصؽلرم

م.اٌعوملمعؾفؿمشدلبمسؾكمطؾـومغـقحمورحـوماظؾقؾ،مدؽقنمصقتفو

معػوجلةمظـومطبؾهماظصؾوحمطونموضؿفومذـؽول،معـماظؼرؼؾيموردؼيمضرؼيمإظبموصؾـومحؿكمسؾقـو،مبطققرهماظػفرمذؼشؼمإنمعو

ؿبمطؿـمسشقاء،مخؾطمعلريغومؼبمغؿكؾقبطمجعؾؿـومعػوجلةماظـؼقؾ،ماظعقورمعـمطؾرية معـف،مخالصمالمظزجمرنيمؼبمأضداعفمشوص

ؾبماظغرق،معـمخقصومبفومظـؿؿلقبؽمضشيمسـمتؾقٌمأسقــوموبوتً مبرجولمصفلةماعؿألمضدمطونماظذيماٌؽونمؼبمبـظريمجؾ

موصوضًمعالربـو،مسؾكمبودلبمواظذسرمحقظلمعـماظصغورمأوالديمهّؾؼؽبمحقـفومسبقغو،معصقبيمبـودضفؿموصقػوتمعؾؿقني

م.اظعذابمؼبمرحؾؿـومبدأتمػـوموعـمواظصراخ،مبوظدعقعمأسقــومععمأرواحـو

مػذه،ماظضقوعمرحؾيمؼبموجفوتـومأوظبمػلماظعراضقيماظلقرؼيمايدودمعـمواظؼرؼؾيماٌقصؾ،مضضوءمعـمتؾمسػرمعدؼـيمطوغً

مبوظـقاحمصؾدأغوماألدك،معـممبزؼدماظلقداءمراؼوتفؿمادؿؼؾؾؿـومحؿكماٌدؼـي،مودطمعدرديمأعوممايوصالتمعـمترجقبؾـومإنمصؿو

ؽبمضدماظؾقاتلمأعفوتـومبصقتمحزؼـمشـوءمودط قبمظؿؾبذطرغومضؾؾ،مصقؿومزروفمػؽذامسش مأربعمعـمسوغكمذعىمبؿورؼخمأشوغقف

ماظزعـمذوذيمسؾكماٌؿؽررةمحؾؼوتفمسرضمؼبمؼلؿؿرماٌلدوويماٌلؾلؾمػذامؼزالموعومحبؼف،مجرتؿبمعذحبيمودؾعني

م.طوظشؿسمواضقًومبوتمذلءمصؽؾمضرؼؾو،مدؿقدثمأحداثوموؼرويماظعفقؾي،

موسؾكموزبووصـو،مدعقسـومبؽؾمطؾـومهؿقؼـومبوتًماآلنمظؽـفومسؾؿ،مرالبمهقيمضؾؾمصقؿومطوغًمصغريةمصػققبيمشرصي

مظـو،مطؿؾقػوماظيتماظؿؽػريمسؾوراتمودطماجملرعني،مػمالءمضفؼفوتمارتلؿًماٌؿزضيمطلرواحـوماٌؿشؼؼيماًضراءمدؾقرتفو

مطؾفؿمزوجلمسوئؾيموأرػولمغلوءماجؿؿعًماظضقؼماٌؽونمػذاموؼبمظؾؿفزرة،مظؿقضريغومادؿعداداماظغرصيمغدخؾمأنمضؾؾ

م.جدامشوعضمعلؿؼؾؾمؼبمؼػؽرونمرطـفومؼبماظرجولمبقـؿوماظؾوطقني،مصغوريماحؿضـمععفـموطـً

مدونمطؾفومايقوةمعرارةماظؼفرمصـفونمعـمسبؿللماٌؾؿفؾي،موحلراتـومبؾفوثـوماٌكؿـؼيماظغرصيمتؾؽمؼبموسبـمعضًمدوسوت

مصؿحمحؿكمطوظصؾور،مصدورغو،مؼبماٌؿؾؼلماألوطلفنيمرئوتـومعـموؼؾؿفؿماىوصي،محـوجرغومعـمؼلطؾمبوظعطشمغشعرمارتقاء،

معضطرب،مبعقؼؾمسؾقفؿمغـؿقىموترطقغوماظغرصي،معـمطؾفؿماظرجولموأخرجقامسؾقـو،ماظؾوبماٌلؾقنيمسـوصرػؿمأحد
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ماظغرصيمؼدخؾقنمبرجوظـوموإذامسـو،مرشؿوموجقػـومغؾطؿمصلصؾقـومعـفو،مذذراتموصؾؿـوماىدرانمخؾػمعـمآػوتمتصوسدتؿب

ؾبمواظؼفر،ماظغقظمعـمعؽػفرةمووجقػفؿمواحدا،مإال موجفلمؼدؼفمبؽؾؿومعلؽمحؿكمحملينمإنمعوماظذيمزوجلمسبقمرطض

م:وضولمعرة،مألولمؼراغلماٌؿؽدر،موطلغف

م.عصريغومعـماٌقتمصننموإالمبلالم،مغعقشمؼدسقغـومحؿكمإدالعـومغؾبشفرمأنمأخربوغوم-

ؿبماظذيمايزنمسؾلقبمشؾىموضدمأجؾؿف ماٌقت،معـمسوئؾؿـومضبؿلمإدالعفؿمطونمإن:ماظلقداوؼـمسقينقبمهًمعالربفمبوغ

مووجقػـومذـؽول،مؼبمظؼؾؾؿـومإالمترطعمظـموضؾقبـومودالم،مإميونمعـمغػقدـومؼبمعومربقمؼلؿطقعقامظـموظؽـفؿمذظؽ،مصؾقؽـ

م.اظشؿسمرؤؼيمعـممتـعـومظـماألدقدمبرضعفؿمخؾػمدؿكؿػلماظيت

ؿبماظرجول،مسـماظـلوءموصصؾقاماٌدردي،مدوحيمؼبموعّبعقغوماظغرف،معـماظلالحمبؼقةمأخرجقغو مغلقةمسبقغوموتؼدع

مسؾكمعـفمبؾعضموميلحماٌوءمبعضمؼرتشػمحملؿفماظذيمزوجلموطذظؽماظشفودة،مغـطؼمطقػمسّؾؿؿـومبوظلقاد،معؿشقوت

مبالمضؿقالماظظالم،مضوعمؼبماألعؾمظلؼقطمسـقاغومإالمظقلًماٌؿلوضطيماظؼطراتمتؾؼطمطوغًمؼؿقضل،مطلغفموجفف،موسؾكمؼدؼف

م.ممذفودة

مبؼقـوماألضؾمسؾكموظؽــومسشـوه،ماظذيماظؼفرمورشؿمسوغقـوه،ماظلماٌعوغوةمرشؿمسـو،مبلعقولموابؿعدماظـقممجػوغوماظؾقؾيمتؾؽمؼب

مؼرصضمطونمعـمضؿؾمإظبموسؿدواماظعوئالت،مبنيمصرضقامصؼدمشريغو،مععمصعؾقامطؿومسـو،مبعقدامزوجلمؼلخذواموملمععو،

مأعوممضؿقالمصلردوهمإدالعفؿ،مإذفورمرصضمحنيمؼدؼفؿمسؾكماٌقتمتؾؼكماظذيماظضقوؼومأولمػقمزوجلمأخقموطونمأعرػؿ،

م.اظصؾوحمذظؽمعـذمسؾقفمتـؿقىمزوجؿفموطوغًماظؼرؼي،مورجولمإخقاغفمأسني

مادؿعداداماًشؾقي،معؼوسدػومبنيماهلزؼؾيمأجلودغوموهصرماألجقف،مبطـفومؼبمظؿؾؾعـومتـؿظرغومطوغًمغقاصذ،مبالمحوصالت

ؿبمواظيتماٌقصؾمظؼضوءماظؿوبعيماظؼرؼيمتؾؽماحملراب،مطلرمضرؼيمإظبمظـؼؾـو مراؼوتمورصعًمدوطـقفو،مطؼؾقبمبوظلقادموؿقبؾ

م.مممممممماىرائؿمأبشعماهللمبودؿمميوردقنموػؿمخفؾ،مدومنومسؾقفوماهللمادؿمطؿؾً

مأرواحـو؟مؼبمايرؼيمأذعيموتــرماظظالم؟مودطمتشرقمأنمظؾشؿسمطقػمأسؾؿمالماٌقت؟مودطمايقوةمدؿزػرمطقػمأدريمال

مبنيمتؾؿؼؿماظؼرؼيموأنمرأس،مبلظػموحشمإظبمهقلمضدمعضكمصقؿوماظقادسيماظؼرؼيمػذهمدؽـمعـمطؾمأنمندموسبـ

مبصدورماٌلؾحمدؼـفؿمغلؿؼؾؾمأنمسؾقـوموجىماظذؼـمضقوؼوػومسبـمطـومسؿقوء،مدقوديمضقوؼومعـو؟ماظؽـريؼـمأدـوغفو

معـؾـوماظؾؾدؼي،معرطزمأعوممؼـؿظروغـومػـوكمطوغقامغعؿمواألرػول؟ماألبرؼوءمبدعوءمتؿفؿؾمأنماظطقؾيماألرضمهلذهمطقػمرحؾي؟

ماألدقد؟مػقماٌقحدمثقبـومعوداممظؾـقوب؟محوجؿـومصؿومأطؿوصـو،مسؾكمػؿقعـومسبؿؾمعؿوع،مبالمطوغقاماظذؼـماظؽـريؼـمطؿـؾ
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مبؿقجقفـومضوعقامايوصالت،معـمغزوظـوموصقرمعالعح،مبالمحقظلمعـمذلءمطؾمجعؾمضدموجفلمؼغطلماظذيماظربضعموذظؽ

ماظـؾٍمعـمبؼوظىموذعرتمععدتلمتؼؾصًمحقـفومسوئؾؿـو،مأصرادموسددمأمسوءغومبؿلفقؾمؼؼقعقامطلمشرصفومإحدىمسبق

مالمرجولمبؾفوثمطبؿـؼماٌؽونمألجدماظصغرية،مسوئؾيتمععماظغرصيمتؾؽمداخؾمإظبمأتؼدمموأغومطقوغل،مداخؾمظقلؿؼرمؼفقي

معدقبموطؾرية،مصغريةمبنيمتػرقموالمبـو،متؾؿقؼمذفقاغقيموغظراتمخؾقـي،مابؿلوعوتموجقػفؿمسؾكمترتلؿماظرغبي،مؼعرصقن

معـمظضربيمحقـفومتعرضمظؽـفمعـعف،موأرادمسؾقفمؼدهمزوجلمصرصعمزوجل،مأعوممجلديمظقؿقلسمسبقي،مبقدهمأحدػؿ

ؾًبموجفف،معـماظدعوءمودوظًمأرضو،مأدؼطؿفمآخرمرجؾمبـدضقيمأػبص معؿقدؾيمؼؾؽقن،موأرػوظلمأصرخموأغومسؾقفمارمتق

موأجربوغوموجقػـو،مؼبمأدؾقؿفؿموأذفروامبـومصرخقامػـومتشعر؟مضؾقبماظرجولمهلمالءمػؾمظؽـموذلغـو،مؼرتطقغومأنمإؼوػؿ

م.اظرؤوسمهلومتشقىماظيتماألػقالموغلؿعمغرىموسبـمرقؼؾي،مظلوسوتماظغرصيمرطـمؼبمغؼػمأن

مألجلودػـمجوربيمرشؾيمؼبمخوصي،مشرفمؼبمواظػؿقوتماظـلوءموصبؿعقنمبعضفو،مسـماظعوئالتمبؿػرؼؼمؼؼقعقنمطوغقا

مظؾلؿوء،متعؾقمصرخوتفـمغلؿعمطـومسبقػـ،ماظشفقةمبراطنيمضؾقبفؿمؼبمصؿـقرمأسقـفؿ،معـمتؿؼطرماظشفقةموغظراتماظغضي،

قبمإغفـمحؿك م.اجملرعنيمأؼوديمأبداغفـمؼدغسمأنمضؾؾمعرةمأظػماٌقتمعؿؿـنيمظؾضرب،مؼؿعرضـمط

مطوغًمواظيتماظؼرؼيمعـمضرؼؾيمعزرسيمإظبمترحقؾـومغـؿظرماظؾؾدؼي،مدوحيمؼبمغزالمعومطـوموسبـمظؾغروبماظشؿسمعوظً

مسدةمسؾكمهؿقيمطؾريةماٌزرسيمطوغًمظؼدمععـك،معـماظؽؾؿيمهؿؾفمعومبؽؾمطعؾقدمصقفومغعؿؾمطلمأعرائفؿ،مإلحدى

مؼبمطكودعيموزقػيتمطوغًمبقـؿوماألدؾقع،مؼبمظقؾيمدقىمأراهمأطـمملماىقاعقس،محظريةمإظبمزوجلمأخذوامطؾرية،مزبوزن

مهقلمحؿكماظلؾوؼو،مػمالءمبنيموؿعماظيتماظلؿيماىؿولمطونمظؼدمودؾوؼوه،مجورؼفمتعددتماظذيماألعريمػذامعـزل

قبمإغفـمحؿكمسؾقـو،موبواًلماىؿول مطونمظؼدمأطـر،مؼدصعمعـمظؽؾمصرادىمأومعبعومبقعفـمظقؿؿماظؼصرمشرفمؼبمصبؿعـمط

م.ؼشوءمطؿومذـؽولمبؾـوتمؼؿوجرمظؾـكودي،مدقضومػذامضصره

مطوغًمعفؿومحقـفوماإلذسون،مراؼيموترصعمروحؽمتلؿلؾؿمسـدعوماغفقوركمؼؾدأمظؽـماًورج،معـمهطقؿؽمؼلؿطقعمذلءمال

م.سؾقفمتلؿـدمعومودمملمألغفومتـفورمصلقفمضقؼي،محصقغؽ

مظؾؿلروضوتمزبزغومطوغًماظيتماألعريمزبوزنمإحدىمجبوغىمشرصيمؼبمأرػوظلمأحؿضـمطـًمحنيماظؾوردةماظؾقوظلمإحدىمؼب

مغوصذتلمزجوجمخاللمعـمغظرتموئقدة،مخطقاتممسعًمؼرؼد،مطؿومؼؾقعفوموراحماإلؼزؼدؼنيمضرىمعـمرجوظفمدرضفوماظيت

ماظؾقؾ،مدجكمواطؿلًماًقفمعـمتعرقبتمخطقاتماظرؼح،مبػعؾمتؿقطؿمأنموتؽودمروحفو؛ماغؽلورمؼبمتشؾفينماظيت

مأصوبمضدماظصرقبماظرؼحموتؾؽماٌقت،مذراسلمبنيمطونموظقمصقفمطوغًمممومبشوسيمأذدمؼؽقنمظـمذبفقلمإظبمسبقي،مدبطق

مبوِلمسؾكمدبطرمملمععوغوةمطبؿصرمداممووجفمهؿضر،مبلغػوسماظؼدعني،محوصقيمترتغحمطوغًموذرتف،مصـكرتفمروحفومجذع
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مإالمعقضعمؼقجدمالمأغفمرشؿمأٌومتصرخمطوغًمتؽلره،مأنمصؽودتمطوحؾفومظقتؿبمحػرةمضدعقفومإحدىمابؿؾعًموضدمبشٍر،

مأعوعفومذراسلموأظؼقًمصقف،مايقوةمغؾضمؼؿقضػمؼؽودمبصدرماحؿضـؿؾبفومظألرض،مغػلفومتلؾؿمأنموضؾؾمبوألمل،موؾبذؿؽبموضد

م.عؾؽمروووسمؼو:مضوئؾيمتـوديموػل

ماظقجفمععوملمؼؿؾنيمأنمؼلؿطقعمسـفؿو،مالمغزعمضدمجؾدمهًماٌؿؼقحميؿفؿومزفرمضدموؼدانماظلقاد،مششوهمصغريمجلد

موبصقتمدبػلمممومأطـرمصؿظفرمعزضًمضدمدقداءمسؾوءةمتؾؿقػمصؿوةمإغفومتغطقفو،ماظيتمواظؽدعوتماظؿقرعوتمعـمجقدا

م!!مدوسدوغل،مأغؼذوغلمأرجقطؿ:متؼقلمعؿلوضطيمودعقعمعؾققح

مضدمضقدمآثورمسرضقبقفومصققمزفرمضدمايوصقؿنيمضدعقفومهًمبؼعومظقصـعمؼؿلوضطماظذيمبوظقحؾمعدغليمعالبلفومطوغً

مطؾىمبراثـمبنيمعـمصرقبتموطلغفومعؿـؾؿ،ممبعقلمعـفؿومطؾمسؼؾمهػرماٌؿقجليماظؿلوؤالتمعوزاظًمداعقيمسالعيمترك

مسؾكمبوظًمضدمأغفومأممعوء،مبرطيمؼبماظػؿوةمتؾؽموضعًمػؾمأدريمالمبوظقحؾماحملؿؾماظؾزجماٌوءموػذامذئى،مأومعؿقحش

م!غػلفو؟

مطؼطيمصؿؿؽقرمظؾعضفؿوموصكذؼفومذراسقفوموتضؿمصؿفو،معـممبؼربيماظصغريتنيمؼدؼفومتضعموراحًمؼديمبنيمعـماغلقؾً

م.اظصغريماظطػؾمبقدماًؾزمضطعيمإظبمتـظرمأجػوغفوماغؿػوخمعـمعطؿقديمتؽقنمتؽودموبعققنماظشؿوء،مبردمأصوبفومضد

مظؽمأجفزمثؿمأوالمألغظػؽمتعوظل:مهلوموأضقلماألرضمسـمرصعؿفومبوآلخرمبقـؿومذراسل،مبنحدىمجذسفومألحقطماسبـقً

م.رعوعو

م.ايؿوممإظبمأخذتفومثؿمععلمظؿؿشلمسؾلموتلؿـدمسـؼلمحقلمؼدػومتضعمثؿمبصعقبيمتؼػمأنمهوول

ؾبماظلوخـي،ماٌقوهمصـؾقرمأدرتؾب مسؾكمعؿكـرةمطوغًماظيتمواظدعوءمبوظطنيماٌصؾقغموذعرػوموجففو،مسؾكمبقديمأعلقبدمورح

ؾبمجلدػو، معـفمغزعمضدمصوحؿمبشعرمسشرة،ماظرابعيمتؿعدمملمظطػؾيمجلدمظقظفرمسـفو،ماٌؿلكيماألمسولمػذهمأزؼؾمرح

ؿبماظيتماٌرتعشيماظشػوهموتؾؽمذعرػؿومأزؼؾمضدموحوجؾنيمصورشي،مصصورتمعـورؼ م.سطشكمطصقراءمصؾدتمجروحفومتقؾقبل

مسؾكماظدعوءمظؿـزظؼميظيمصرتاجعًمصكذؼفو،متؾقثماظدعوءمعـمطؿؾيمصؿـدصعموؼدؼفومبذراسقفو،مغػلفومظؿلرتماظػؿوةمتـقين

ماالسؿداءموآثورموجـؿقفومسؾكمواظؾـػلفقيماظزرضوءماظؽدعوتمتؾؽمعـماظػؿوةمظؿلنقبموجففو،مغوسؿيمبػقريمغظػؿفومأرضقي،

م.مجلدػومطؾمسؾكماظقحشل

م.اظقجعمحؿكمبوظدمموتغضقبـماظقؼؾمرأىماظذيماظغضمجلدػومسؾكمذرصؿفومدوخـيمدعقع
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معـمأجزاءمظقرتكمععظؿفماجؿٌماظذيمذعرػومعـماظؾوضلماىزءمعشطًمثؿمعالبللمعـمبعضوموأظؾلؿفومتـظقػفومعـماغؿفقً

م.بقرمطلرضمرأدفو

م.وجلدػوموجففومأصوبماظذيماظعؾبقؽبارمػذامهًمعبقؾيماظػؿوةمبدتمظؾشعر،مشطوءمأظؾلؿفو

مجلدػومآالممعـمصصرخًمأغبؾفومأنمأردتمأغو،مأسقشفماظذيماٌزؼػمبوألعونمواإلحلوسماظدفءمععمؼؿـوضؾمرأدفومبدأ

م.بوظراحيمضؾقالمتفـلموترطؿفوماظؾقن،مأزرقمبؾقوفمصدثقبرتؾبفومعؽوغفو،مؼبموغوعًماٌـؿفؽ،

ماظلؿعمظؿلرتقمسقـقفوماظغرؼؾيمػذهمصؿقًمايظرية،مؼبمزوجلموطونمواألعري،ماٌـزلمخدعيمؼبمطـًمبقـؿوماظصؾوحمؼب

مابـيتمععماظؽردؼيمبؾغيتمأهدثموأغومظصقتل مبؾعضمتـطؼماظػؿوةمبفذهموإذاماظصغرية،مبلخؿفومتفؿؿمأنمعـفومروظؾيم

ؿبمأنمبعدماظؽؾؿوت مادؿطعًمعـمأضؿؾمأنماٌؾؽمبطوووسمأضلؿموأغوماألوظبماظؾقؾيمعـذ:ماظدعقعمبنيمعـمعؿـفدةموضوظًمارؿلغ

مؼرصعقنماظذؼـمػمالءمصقفمؼؿػؾموسوءمتصريمأنمجلدك،موإغلوغقؿؽ،مطراعؿؽمطّؾؽ،متـؿفؽمأنمععينمأتعرصقنمعـفؿ،

مطوصرة.مإغينمؼؼقظقن:منلي،موأرواحفؿمجلداموصبلدونمؼرطعقنماظذؼـمذطر،معـفمضؾقبفؿمؼبموظقسمبلؼدؼفؿ،ماٌصقػ

مظؾعرض،مواغؿفوطفؿمظؾؼؿؾمبلدؾوبفؿمطوصرةمؼـطؼقن،محرفموبؽؾمؼؼطعقغف،مسفدلبموبؽؾمؼدسقن،مومبومبفؿمأغومطوصرةمغعؿ

ؽب،موطؾفـمعطؾقبماظؽؾموضؾققي،معبقؾيمبنيمصرقمالمإعوء،مبوسقغومواظؼفر،مبوظغنبمشريػؿمسؾكمواسؿدائفؿ مإالمصرقموالمؼؾع

م.اظطؾىمسؾقفومزادموصؿقي،مصغريةمطوغًمطؾؿوموطذظؽماظلعر،مزادماىؿولمزادمطؾؿوماظلعر،مؼب

مؼرتطـمواظؾوضقوتماذرتاػو،معـمععمطوظؾفوئؿمتلوقماظؾقعمعزادمسؾقفومؼؼعموعـمواألضدام،ماألؼديمعؼقداتمصػقفمؼبمغؼػ

م.اظعـوصرمبفـمظقؿلؾك

مأصؾًمأنمبعدمإالمؼرتطقغلمملماظدواسشمأنمؼعؾؿمؼؽـمملمسذراء،مأغينمسؾكمبوسقغلموضدمدعقدي،مرجؾماذرتاغل

معـمبعدػومسؾؿًماالسؿداء،مجراءماظدعوءمعـماظؽـريمصؼدتمأنمبعدموادؿلؾؿًمضقايمخورتمحؿكمطـريامضووعًمبوإلشؿوء،

قبماظالئلماظؾـوت مأنمأعرتينمادؿػؼًموسـدعومسؾلقب،ماٌوءمبنػراقماظـلوءمإحدىموضوعًمطوظشوة،مجريممتمضدمأغلمععل،مط

مدؼـؽ،ماترطلموظؽـمدلتزوجؽ:مظلمضولماظلعقديماذرتاغلموسـدعوماظلقق،مؼبمألبوعمأخذوغلماظؾوطرماظصؾوحموؼبمأشؿلؾ

مايفرةمتؾؽموإظبمحقظلمعـماظؾقًمإظبمغظرتمواظعظؿي،ماظقضورمسؾقفموؼؾدومطؾريا،مرجالمطونماهلل،مإالمإظفمالمأنمواذفدي

ؾبمذوذة،مأصعوالمععلمميورسمأنمصلرادماظرجؾ،محولمتؾدقبلؽبمععلماألوظبميظوتفمعـذموظؽـمصقاصؼً،ماظدثرمذات مػبش

مضربو،مسؾلقبماغفوظقامأنمبعدمصؼقدوغلمزوجوتفمغودىمأنمإالمعـفمطونمصؿومبويوئط،مرأدفمصورتطؿمبعقدامودصعؿفموجفف

م...وعضقامظفموترطقغلموضدعلمؼديموأوثؼقا
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م.ذبقؽفمضؾؾمظؿغلقؾلمغلوؤهمتلخذغلمأومحوجيتمظؼضوءمأذػىمطلمإالموثوضلمؼػؽموالمسددػو،مأدريمالممترمأؼوم

ٌّومرػال،مظفمأغبؾمأنمؼرؼدغلمطونمذفقرمثالثيمعرت ماىققؿ،مإظبمألسقدمأخرى،معرةماظلققمؼبمبوسينمعين،مؼؽسمو

م.اظرباءةمأشصونمصققمعـماجؿـقػوماظيتمتؾؽمأسدمملموظؽـ

مأؼوممعضً.ممخبسمبـؿـمألحدػؿمجلديمبقعمصؼدمرقؼالمأزؾمملمذلء،مطؾمترصدانموسقـويمطؿرجؾمتغؾلمروحلمطوغً

ماظشويمعشروبمهلؿمضدعً"مداسش"متـظقؿمعـم-سـوصرمثالثيم-مزوجلمأغف-ؼدسلمعـمبضقوصيمطونمحقٌمظقؾيموذات

مصؽؿو،مظؿكدؼريمؼلؿكدعفومطونمجقؾف،معـمزبدرةمأضراصمبعضمبلرضيمضؿًمضدمذظؽمضؾؾمطـًمبغضيب،ماٌعّؽر

مػذامؼبمايرطي،مسؾكمأضقىمأطـمملمأغينمحؿكموأسضوئلمعالبللممتزضًموضدمغقعل،معـمادؿػؼًماألؼوممأحدمؼبمأتعرصقن

مأصدقمملموعالبلل،مجلديمسؾكمغّػوذةمرائقيموأذؿماظغرصيمرطـمؼبمعؾؼوةموأغومادؿقؼظًمأنمبعدمأضؿؾف،مأنمضررتماظققم

موسوءمدقىمظلًمإغؽ:مؼضقؽموػقمظلمضوهلومصقف،مؼلطؾقنماظذيماظصقـمؼبمؼؾصؼقنمػؽذاموظؽـفؿمصعؾفو،مضدمؼؽقنمأن

م.ظؾؼذارة

م.صقضلمودؽؾفمبوٌوء،معؾقؽومدظقًامأحضرمأنمإالمعـفمطونمصؿومطوٌفقودي،موبؽقًمصرخً

ماظشويمعشروبمؼبموأذبؿفومصلقؼؿفو،ماألضراصمجقؾفمعـمأخذتمضدمطـًمأخرى،معرةمضذارتفمأهؿؾمأالمأضلؿًمحقـفو

م.شػقتفؿمعـمظؾؿلطدمهلؿمرطالتلمسؾكمؼلؿػقؼقامملمسؿقؼ،مغقممؼبمشطقامحؿك

ؾب مايقوةمذرعمواغؿفؽقامسذرؼؿفو،مدغلقامضدمصؿوةمظؽؾماغؿؼوعومبلزوصري،موجقػفؿمأعزقمطـًمصقفؿ،مشضيبمجوممصرش

م.صقفو

مسروقمبؿؼطقعمصؼؿًمبفماًوصماٌقسمددلًمضدمطـًمخربا،مأصعؾفممبومأحدمضبقطمأنمعـمخقصومصرخوتل،مأطؿؿموبقـؿو

م.غوئؿقنموػؿمدعوئفؿ،معـمضطرةمآخرمحؿكمظقـزصقامععوصؿفؿ

مواًقفمبوظرسىمعؾقؽيمرحؾيمبعدمػـومإظبموصؾًمأنمإظبمأجلودػؿمصققمسربتمأنمبعدماظؾقؾمبغطوءمعلؿرتةموعضقً

م.واظعـػ

ؿب معفؿومودلغبقفومطلخيت،مدؿؽقنمأغفوموأخربتفومحضـؿفو،مععًو،مبوظؾؽوءماذرتطـوموضدماظؽؾؿوت،مػذهمسـدماظػؿوةمتقضػ

مدؾوؼومعـمصلؿؽقنمأحد،مسؾقفوموتعرقبفؽبمذلءمحصؾموإنمأبدا،مدبرجموالماظغرصي،مؼبمتؾؼكمأنمسؾقفومعومطؾمحصؾ،

م.ؼمذؼؽمأنمأحدمؼلؿطقعمظـمظذظؽمرجوظف،معبقعمسؾكمدطقةمظفمواألعريماألعري،
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ماىقشمبنيماٌعوركماذؿدتمصؼدمشبوصف،مطـومعومحصؾمحؿكماٌشموعيماٌزرسيمؼبمغزالمعوموسبـمدؿيمذفقرمعضً

م.ضؿـفومعـمرؾعوموطـوموممؿؾؽوتف،مروحفمسؾكمحػوزومسػر،تؾممإظبمطؾـومترحقؾـوماألعريمضررمحؿكمداسشموسـوصرماظعراضل

مأرهموملمسين،مبعقدامظقلخذوهماسؿؼول،معرطزمإظبمهقظًماظيتماٌدرديمبوبمسـدمزوجلمألودعمتؾعػرمإظبمأخرىمعرةمسدغو

م.بعدمؼـؿفمملمطؽوبقسمؼقعـومطونماظلؾوؼو،معبقعمبنيمأؼضومػلماخؿػًماظيتماإلؼزؼدؼيماظػؿوةمتؾؽموأؼضومأخرى،معرة

مألغؿقى،ماجملرعني،مأؼديمسؾكمزوجلممبؼؿؾموضؿفومأسؾؿمطلماٌقصؾ،مؼبمضضقؿفوماظيتماٌدةمػلمطوغًمؼقعومسشرونم

مصؿصقؾينمواألخرى،ماظػقـيمبنيمأمسعفومطـًمتؽؾرياتمودطماألؼوم،مجققؿمعـمظؾكالصمبوئليمربووظيمؼبموجفل؛موأظطؿ

مطؾريمسددمععمصقفومألدؽـماًضراءمحلقبمإظبموأوالديمأخذوغلمبعدػوماإلغلوغقي،مصػيمؼلؿقؼقنمالمبشٍرمعـمامشؽزازمحوظي

ماهلقاجسمبـومتعصػماألرق،موضقػـوماألمل،موزادغومواظدعقع،مايزنمصبؿعـومورجوهلو،مععقؾفومصؼدتؿبموسوئالتماظلؾوؼومعـ

مدـؿقت؟معؿك:ميظيمطؾمؼبمظـؼقلماظقوئلي

ماٌرؼضي،مأذعؿفومخاللمعـمايزنمغؾؿحمالمطلمسـو،مبقجففومتشقحمطوغًماظشؿسمأنمحؿكمجدا،مطؽقؾيمصؾوحوتـومطوغً

ؽـبموضدمبؾـودق،معلؾقوتمداسشقوتمعؿشقوتمبوظلقاد،مغلوءمصقتمسؾكمظـلؿقؼظ مغودػيمأحزعيمخصقرػـمحقلمحزع

م.أطـرمؼدصعمٌـمبقعـومظقؿؿمظؾـكودي،ماٌقصؾمدققمإظبمألخذغومادؿعدادامبـو،مؼصرخـموػـمضؾقبـو،مؼبماًقفمظؿزرسـ

مظرجوظفمعشرياماٌـظر،مضؾقحمذكصمصقبـوموؼؿؼدمماظؾوئلوت،موغلوئفمذعيبمبـوتمعـماظؽـريمععمصػقفمؼبمأضػمجعؾقغل

ماظػراتمسبرمسؾكمترتبعماظيتماٌدؼـيماظلقرؼي،ماظرضيمعدؼـيمإظبمأخذتـومحوصؾيمإظبماظػؿقوتمعـمسددمععمظقؼؿودوغلمسبقي،

مأثوث،مبالمطوغًموظؽـفوماٌلققبرةمضصقرػومإحدىمإظبمحقـفوموصؾـوماظلقداء،ماظراؼوتمسؾقفومسؾًماظيتموضصقرػومبلذفورػو

مبوظقجعمعؾققبغيمبوألمل،معردقعيمطؾقحوتمطقبومورػؾ،ماعرأةمػبلؿؽيمعـمأطـرمأعـوظل،مبوظلؾوؼومعألةمصورشيمشرفمصؼط

ماظذيماظؼصرمػذامؼبمطوعؾمذفرمعدةمععومظـعقشموداع،مبالمرحؾقامٌـمبويـنيماٌؿزوجمبويزنمتؿؼطرمسققغـوماألدقد،

موآػوتـو.مبدعقسـوماٌكؿؾطيمآالعـومعـمغؼؿوتمصقب،مطؾمعـماظصقراءمسقاصػمبفمتؿالسى

معـمماظؿعىمسؾقفومؼؾدومدقدـ،مامسفومصؿوٌةمطوغًمتـوممإظبمجوغيبماألميـ واإلرػوقماظدائؿ،موػوظيمدقداءمهقطمبعقـقفو

بؼصؿفوموػلمتؾؽلموتؿقدث،مظقؿؾّؾؾمحدؼـفومبوظدعقع،مملمؼؽـماألدك،مطوغًمتؿقدثمبالمتقضػمسـمأػؾفو،مأخربتينم

مأدرار، ؾبمصؼدمطوغًمتلعؾمبقــو مرأؼ معو محلـمدقدـمامسفومإنمظل:مضوظًمسـفو.محؿكمأخربػؿمأػؾفو،معـمأحدامإذا

مدخؾماٌدؼـيمسـوصرمعلؾقيمعـمتـظقؿمداسشمؼبماظـوظٌمعـمآبمصعـدعومدـفور،معدؼـيموعـمسوعًو،مسشرؼـموتؾؾغمحقدر،

مواظؽـريمعـماظػؿقوتمواألرػول،م موأخقاتفو مسؿفو موزوجي مدوجدة مععمواظدتفو مسشر،ممتماخؿطوصفو موأربعي مأظػون عـمسوم
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وغؼؾفؿمإظبمبؾدةمتؾعػرمومتماحؿفوزػؿمؼبمعدرديماظؾؾدة،مبعدمأنممتمصصؾماظرجولمسـماظـلوء،معـمبقـفؿمأبقفوموذؼقؼفوم

مفوئل.وأسؿوعفوماظـالثي،مصوغؼطعًمأخؾورػؿمسـفومبشؽؾمغ

أخذتمغػلومسؿقؼوموأطؿؾًمبعدمتقضػ:مظؼدممتقبمتػرؼؼماظػؿقوتمسـمبعضفـمبعضو،مصـؼؾقػومإظبمعدؼـيماألغؾورماظعراضقي،م

وبؼقًمػـوكمعدةمسوم،موعـمثؿماغؿؼؾًمإظبمعدؼـيماهلقًمؼبمحلمبؽر،موبعدمأضؾمعـمذفر،مغؼؾقػومإظبمبؾدةمبقمسلوف،م

ـوصرمداسشمػـوك،ماغؿؼؾًمععفؿمإظبماٌقصؾموعـفومإظبماظرضي،موػومػلموععماضرتابماىقشماظعراضلمعـمأعوطـمتقاجدمس

مػـومتـؿظرمعـمؼشرتؼفومدؾقي،موؼؿزوجفومبؿؽؾريةمواحدة.

ماظؿوظل،مرجؾمامسفمأبقمربؿدماظعراضل،موؼؾؾغمعـماظعؿرمػبليموثالثنيمسوعو.مدوصرتم مؼبماظققم وطونمأولمعـماذرتاػو

مأخؾورػومسين.دقدـمععمأبلمربؿدمػذاماىفودي،مواغؼطعًم

وسؾكمؼلوريمطوغًمػـوكماعرأةمتدسكمغعوممحلـ،متفذيمطؾمدوسيمبودؿمأوالدػوماظـالث،معبول،مجقون،موعومإنمتذطرم

مععم مسؾكمعقسد موطلغفو مواجملزرة، ماٌلدوة مؼبمػذه مأوالدػو موحظ متـدبمحظفو مجوغل،محؿكمتؾؽلممبرارة، مابـؿفو ادؿ

م مذعؾفو مبرطونمضؾؾفومسـماظـقران،محدثؿينمسـفؿ،مإحدىماظػرعوغوتماظلوبؼيماظيتمتعرضمهلو اإلؼزؼدي،موبعدمأنمػدأ

ضوظًمإغفومعـمضرؼيمصقالخماظؿوبعيمٌـطؼيمدـفور،موضدممتماخؿطوفمسوئؾؿفوماٌؽقغيمعـمزوجفومزؼودموأبـوئفومعبولمعـم

م.0227،موجوغلمعـمعقاظقدم0211،موجقونمعـمعقاظقدم0223عقاظقدم

مػـوكمعدةمطونمؼقعومعشموعو،مذظؽماظققمماظذيمغ مإظبمضوسيمطالدي،موزؾقا ؼؾقػؿمطؾفؿمبشوحـيمطؾريةمإظبماٌقصؾ،موعـفو

سشرؼـمؼقعو،موعـمثؿمغؼؾقػؿمإظبمدقرؼو،مإظبمعدؼـيمتؾمرصعًماظؼرؼؾيمعـمحؾى،موػـوكممتمصصؾفومسـمأوالدػو،مصفلمالم

متعؾؿمذقؽومسـفؿ،معـمثؿمجؾؾقػومإظبماظرضي.

بلبـوئفوماظـالثي،مظؼدمزؾًمتؾؽلمظقؾمغفورمحؿكمادؿقؼظـومصؾؿمندػو،مظؼدممتمطوغًمتـؿظرماظػرج،متلعؾمؼبمأنمتؾؿؼلم

معوم مإذا مرضؾؿفو مأغفمدقعؿؼ موسدػو مالمؼؼؾمسـماًؿلني،معـمأصؾمػـدي، معؼوتؾموسؿره مأبق معـمرجؾمامسف تزوصبفو

متعؾؿًماظصالةمواظصقمموضراءةماظؼرآن.

م موصؼدغو مغراػو، مغعد مصؾؿ مزفرتمذاتمظقؾي، مطؿو معـمضصصماٌكدلماخؿػًمغعوم مجزءًا معلدوتفو أخؾورػو،موزؾًمدرية

ماظؽـريةمظإلؼزؼدؼوت،مضقوؼوماىشعماظذطقريماإلدالعل.

زؾقبمطالممغعوممصبقلمؼبمذاطرتلمألؼوممطـرية،محؿكمأتًمدصعيمجدؼدةمعـماظلؾوؼو،مضودعيمعـمجفيمتؾمرصعً،موعومإنم

المسـمصؿوةمامسفومجوغلمابـفمغعوم،مصلخربتينمدقدةمسرصًمأنماظلؾوؼومضدعـمعـمتؾؽماظؾالدماظؼصقي،محؿكمبدأتمبوظلم
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ماالدؿ،م)جوغل(مرػؾيمتؾؾغمعـماظعؿرمدؾعمدـقات،مصلوعلتم عومبنيماظـالثنيمواألربعنيمعـمسؿرػو،مأغفوممسعًمبفذا

برأدلمهلو،مضوظًمظلمأؼضومأنمؼبمرأدفومإصوبيمبػعؾمدؼقطماظزجوجمسؾكمرأدفو،مصقاصؼًمسؾكمرأؼفو،متقطقدامعينمسؾكم

واظدتفومايزؼـي،موطّؾلمصرحمبلؿوعمأخؾورػو،مثؿمأطؿؾًمظلماظلقدةمسـمحقوةمجوغل،مصؾعدمأنممتمتػرؼؼفومسـمأعفوممطالم

ماظؾوبماظلقرؼي،م مأؼوم،مواظذيمُضؿؾمؼبمضصػمجقيمسؾكمعدؼـي معـمرجؾمعدةمػبلي مؼبمتؾمرصعً،مزوقبجقػو وأخقتفو

مبعدمسشرةمأؼوممصؼطمعـمزواجفوموبعدػوماغؿؼؾًمظؿعقشمهًمطـػمرجؾمآخرمؼدسكمأبقماظرباءمواظذ يمػربمإظبمترطقو

عـف،موعـمثؿمزوجقػومإظبمذكصمامسفمأبقمايؿومموذػؾًمععفمإظبماٌقودؼـ،مواظذيمُضؿؾمأؼضومصقفو،موعـمثؿمسودتمععم

مرجؾمامسفمأبقماظلرابمإظبمذرقمحؾى،موؼبمتؾؽماٌـطؼيمضوممأبقماظلرابمبؿطؾقؼفوموأردوهلومإظبماظؾوشقز،مصوغؼطعًمأخؾور

مجوغلمسـمتؾؽماظلقدةماألربعقـقي.

مطؿممتـقًمأنمأرىمغعوم،مصلخربػومسـمابـؿفومجوغل،موظؽـمطقػماظلؾقؾ؟مصؿومؼزالماىرحمشوئرا.

مذاتمادؿقؼظـومحؿكمعالعح،مبالمأرضمخؾػماظغروب،مسبقمبلرواحـومتذويموػلماظشؿسمصقفومغراضىمسشـوػومرقؼؾيمعدة

مربطؿيماظؼدم،مؼبمشوبرةمععرطيمعـمخرجًمطلغفوماظغؾور،مصقضفومسالموضدماظؾقن،مرعودؼيمحوصالتمصقتمسؾكمؼقم

معدؼـيمإظبمبـوموصؾًمبوظغي،مبصعقبيماإلدػؾؿقيماظطرضوتمتؾؽمسؾكمتؿؿوؼؾمػؿقعـو،مثؼؾمبػعؾماٌفرتئيموسفالتفوموعدعرة،

ممجدا،معفنيمبرتحوبماٌدؼـيمواظلمصودؿؼؾؾـوماظلقرؼي،ماٌقودؼـ مطؿو مألغـو ماظعقشمأذظقغو،مسوضؾقغو مظـو ؼزسؿقنمالمضبؼ

موأعرغو ماظـلوء،معغؿصيبمعـمطؾريمحشدمأعومماظعؾينمظؾؿزادمسرضـومظقؿؿمبشرؼي،مسرضمصوالتمإظبمبوظؿقجفمبؽراعي،

ماألبرؼوء.مبـوتـومدعوءماٌؾقثيمذػوػفؿمعـمتؿؼطرمبشرؼي،مدعوءمطؿصوصل

معـمظديمعومبؽؾمصوذرتاغلماٌصري،مسؾقدةمأبقمامسفمذكصموجدغلمغلقونمأعريمعـمبنيمعبقعماألعراء،مشؿرةموؼبموضؿفو

ماظؾشرؼي،مجؾنيمهلومتؿـدىماظيتمواإلػوغوتمبوظضربمزوجؿفمظؿلؿؼؾؾـوماٌـقػ،مبقؿفمإظبمبـومودورموػؿقم،موأوجوعمأرػول

مؼرتطينمصغرية،مشرصيمؼبمجبلديماظزوجمؼؿؿؿعمأنمصؾعدمبـو،ماظزوجنيمػذؼـموؿعماظيتماٌشرتطيماظلؿيماظؿعذؼىمطون

مؼؾؽقنماألخرىماظغرصيمؼبمأواليمبقـؿوماظؽؾؿوت،مبلضذرمظؿشؿؿينماظطقؼؾي،ماًقزرانمبعصومضربًومسؾلقبمتـفولماظيتمظزوجؿف

ماألمل.مأرضمسؾكماظلؿوءمطلؼقطموأدؼطممتوعو،ماظقسلمأصؼدمحؿكمبشدة،

ممملقيموبقدػوماظؼصر،مذظؽمعطؾخمؼبمتلوسدغلمطوغًمبقـؿومابـيت،محفوبمهًمعـمػربًماظشؿسمذعوعمعـمخصالت

ماظؾقظيمتؾؽمؼبمعلؿؼؾؾ،مبالمظؿرتطفوماٌرقب،ماظزعـمػذامثـوؼومبنيمضوسًماظيتمرػقظؿفومسؾكمعؿقلرةمإظقفومغظرتؾبمعؾؾؾي،

مإظبماظشذراتمتؾؽمُأسدمملمإذامضبدثمضدمعرؼىمبشلءمأحللًمحقـفوماًصالت،متؾؽمجبؿولمظقؿػوجلمسؾقـوماألعريمدخؾ

مبشفقةمسقـوهمٌعًموضدمبقدهمصقؿلقبدػومحفوبفو،مسـفومظقـؿزعمإظقفومدؾؼؿينماألعريمؼدمظؽـمايفوب،مهًمعؽوغفو
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ؿبمجـقغقي، مؼؾقٌمطلغفماظغضقبمجلدػومؼؿقلسقبموراحمذراسفو،معـمعلؽفومظؽـفمإظلقب،موتعقدمعـفمتػؾًمأنمابـيتمحووظ

ؾبمحقـفوماظـقوب،مخؾػمزبؿؾهمعبولمسـ مبعقـقفمرعؼينمظؽـفماظـفلي،مأصوبعفمهًمعـمأدقؾفومسّؾلمسبقػؿو،مرطض

م:وضولمعـفؿو،ماالضرتابمعـمإؼويمعفددامذػؿقف،مبنيمعـماظؽؾؿوتمتطوؼرتموضدماظشرػؿني،

موعؿكمصوطفؿف،متـؿرمعؿكمؼعرفمبصرية،مسنيمميؾؽمطونمطػالٍحم.وتزوصبفومضطوصفوموحونمأؼـعًمضدمػذهماظعـىمحؾوتم-

مؼؼطػفو.

ؾًب ضؾًمظفمماظزواج،مأعقرمسـمذقؽومتػؼفمالمصغرية،متزالمعومصفلمؼرتطفو،مأنمإؼوهمعؿقدؾيمأضؾقبؾفؿو،مهًمضدعقفمارمتق

مبطعؿفو.مواظؿؾذذماظؿفوعفو،مسؾكمأحدمؼؼدرموظـمأغفومطقصرم،

مؼبمأضؾؾفومؼدؼفمإظبمأخرىمعرةموأسقدمدعقسل،مععمظؿؿؿزجمأغػل،معـمتؿؿكطمواظدعوءمأرضومألدؼطموجفلمؼبمرطؾينمظؽـف

مدـقاتماظؿلعمذاتمابـيتمأخذمحقـفومعـف،مؼلخذهمأنمألحدمؼلؿحموظـمالمطؾري،مطـزمسؾكمسـرمطؿـمظؽـفموتقدؾ،مرجوء

م.طفورؼيموتزوصبفومبقعفوممتقبمصؼدمابـيت،مصقفومأرىمعرةمآخرمتؾؽموطوغًمسين،مبعقدة

مصؿفعؾفماظصدئي،مسفالتفومهًمجلديمضؾؾمروحلممتزقمحدؼدؼي،مبعفالتمطعربيمعرؼرة،مسؾلقبمتؿوبعماألؼوممعرقبت

ماظؿودعيمتؾؾغمحنيمأخؿفومطقولمحوهلومدقؽقنمصفؾماألخرى،مأخؿفومعصريمػقمبفمأصؽرمعومطؾموايصك،مبوظرتابمممرقبشًو

مذلءمواهلـوءماظراحيموبوتًمغلقؿؾبف،محؿكمأبدامؼزورغلمؼؽـمملموظؽـفماظـقممأنمأحوولمظقؾيمطؾمبؼقًموػؽذامأذفر،مبعد

ماظشؿطوءمأنماظداسشلموزوجؿفمظألعريمأمسحموأالمبقدي،مابـيتمذعرمأضصقبمأنمسؾكماألعرمسزعًمضدمطـًمظذظؽماٌـول،مبعقد

ؾبمايالضي،معؼصمإظبمؼديمعددتمطؿالك،محضينمؼبمغوئؿيمطوغًمبقـؿومظقؾيموذاتماظطقؼؾ،مبشعرػومؼرؼوػو مأجزقبمورح

مأنمعـذمصوظدعقعمجوصي،مبلسنيمأبؽلمطـًمظؽـينمؼضقؽ،موػقمبقدؼفماظؼؿحمدـوبؾمضبصدمطؿـماألذؼر،ماظشعرمذظؽ

م.اظعطشكمروحلمعـمعـوبعفوموجّػًموجقد،مهلومؼعدمملماظؽؾريةمابـيتمرحؾً

مترسكمابـيتموطوغًماظؾقً،متـظقػمبلعقرمعشغقظيمطـًمبقـؿومعوررمصؾوحمصذاتماظؼدر،معـمضبؿلمالمايذرموظؽـ

مصؼدمعشغقظيمطـًموألغينمعو،مأعرمهلومألضضلماألعريمزوجيمظؿـودؼينماظغرصي،معـماًروجمعـمومتـعفؿماظصغور،مإخقاغفو

م:وتؼقلمظؿـودؼينماظلقدةمدبرجمبعدػومظؿلوسدػو،مإظقفومابـيتمبعـً

معـفو؟ماالدؿػودةمعـمزوجلمومتـعنيمشرصؿؽ،مؼبماىقػرةمػذهمعـؾمدبؾؽنيموأغًمعؿكمعـذ

م.غشوءمعومبفـمغصـعمظـو،معؾؽموبـوتؽمجورؼي،مإالمظلًمأغًمعـزظـو؟مؼبمتعقشنيموأغًمذظؽ؟مصبقزمػؾ
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ؾب بؽقًممغػلل،مأمتوظؽمملمأؼضومػـومبعوم،مدؾؼؿفوماظيتمأخؿفومعصريمدؿالضلماظيتمابـيتمحظمأغدبمورحًموجفلمظطؿ

ماظزواج،مأعقرمعـمذقؽومتػؼفموالمصغرية،معوتزالمصفلماظزواج،معـمابـيتمسـمتعػلمأنماظلقدةمتقدؾًمطـريا،مومبرارة،

مطوغًماظيتمابـيتمعينمخذوأماظعؼوب،مأذدمصعوضؾينمبلعري،ماألعريمأبؾغًمحؿكمتفدأ،مملمورجوئلمتقدؾلمورشؿمظؽـفو،

م...ؼؾؽلمالمواٌقًمعقؿي،مألغينماٌرة،مػذهمدعقعمبالمودقبسؿفومضقة،موالمظلمحقلمالموأغومصلؿوغلماٌؿلخ،مبؿالبقىمتؿؿلؽ

معـمعلؿـؼٍعموحِؾمؼبمجلديموعرقبغمسؾلقب،مبمدفومجوممصؾقبًمضدماظلؿوءمبلنمذعرتمعرارة،مأذدمبؾمطوظعؾؼؿمعرؼرتونمدـؿون

مؼبمأدريمطوظؿوئفي،ماٌكدلمػذهمطؾمبنيموأغوموتزوصبفؿو،مبقعفؿوممتماظصغريتونموابـؿويمُضؿؾ،مصزوجلمواظشؼوء،ماظقلس

م.اظشؿسمذروقمعقسدمضبنيمعؿكموأتلوءلماهلؿقم،معـمجؾولمبلمهقطمزبرج،مبالمعظؾؿمسؿقؼموادي

م

مبالمػومأغومجلدفبمأسقـفو،مأعوممسوئؾؿفومصؼدانمععمآعوهلومطؾمصؼدتمأمٌّمثؽؾكمأم..مزوجي؟مأومجورؼيمأومخودعيمأأغومأدريمال

معينمخطػفؿوماظؾؿنيمابـيتقبمرقػمسـمأحبٌموطلغينماظؽـرية،مشرصفومبنيموأتـؼؾماظؾقًماٌـقػ،مأرجوءمؼبمأعشلمروح،

قبمطلغينماظعؼؾقي،مبؼدراتلمؼـؼماألعريمؼعدمملمظذظؽماظظوٌي،موزوجؿفماألعريمبلؼديماظؼدر،مصالمأجدػؿو أػذيممذبـقغي،مب

مطقغلمخبس،مبـؿـماذرتاغلمدعقديمظرجؾمبقعلمضررماظـوظٌمعـماظػوجعي،ماظعوممعرورموبعدمحقـفوموسل،مبالمأدريوأغوم

ؾبمبعد،مصقؿومظقؾقعفومأؼضو،مػلماظـوعـيمبؾغًمواظيتمسـده،ماألخرىمابـيتمتركموظؽـفمسؼؾ،مبال ؾبمحؼقؾيتمحزع موجؾل

مبقدؼفومابـيتمتؾقحمبقـؿومبقؿف،مإظبمبـومودورماآلخرؼقبـ،مظديقبومععماذرتاغلماىدؼد،ماظذيمزوجلمظلقورةماًؾػلماٌؼعدمؼب

م.اٌؿفدعيمأرواحـومرطوممودطمداععؿني،مبعقـنيمإؼويمعقدسي

مسؾكمجبلديمورعكماظـقم،مشرصيمؼبمبلمزجقبمحؿكمعؾؽف،مأصؾقًمواحدةموبؿؽؾريةماظذيمزوجل،مبقًمدخؾًمإنمعو

ماألغـقؼيمواألحودقسمبوٌشوسرمتلؿكماظيتمتؾؽمبلنمؼدريموالمظل،معداسؾوتفمبؽؾمأذعرمأغينمعـفمزقبًومبل،معلؿؿؿعومدرؼره

مجقصوء،مذفرةمجذعمسـمسؾورةمبؾمسؾقفو،موبواًلمعبوهلومأصؾحمعبقؾي،مطلقدةمأسدمملموأغينمسقدة،مبالمعينمػربًمضد

ؿبمتشوء،مطقػؿوماظرؼوحمبلمتعصػ ؿبمأشصوغل،موطلقبرتؿبمأوراضلموأدؼط م.بـقوغلموضققبض

موأرػوظلماظؾوئليمحقوتلمإظبمبعدػوموأسقدمايقوة،موحقلمعـموأشؿلؾمبعدهمألضقممؼؾفٌ،موػقمجلديمسؾكمعـمادؿؼوم

ماظعومل،مأرعؿيمطؾمظقؿّؾحمؼؽػلمسقينمعـمؼـلوبماظذيماٌؾحمصؼطماظؿقابؾ،معـمطبؾقماظذيماظطعوممهلؿمصلحضقبرماىقوع،

ؿبمحؿكموجفي،مبالماظرضيمذقارعمؼبمأخطقموحقدةموؼرتطينمبعدػومظققررغلمرابع،مسوممظقؿرقبمسؾلقبماألؼوممتقاظًموػؽذا متعؾ
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وزوجفومودخؾًمبقؿفوممسفقزمدقدةمادؿؼؾؾينمبوبفو،موضرسًمرقين،معـزلمجدارمسؾكمزفريمادـدتؾبماظلري،معـمضدعوي

م.عـمدونمأنمميـعينمأحد

مشرصيمظـومخصصًمواظيتماظػوضؾي،ماظلقدةمتؾؽمرعوممعـمظؼقؿوتمبعضمأتـوولماالدؿلالم،مأمتقبمظؼدريمعلؿلؾؿيمطـً

مزوجلمإؼوػومعـقينماظيتمايرؼيمصّؽمبػضؾموذظؽمواظؿـؼؾ،ماًروجمحرؼيمظـومتورطيمأوجوع،معـمصقـومعومبؽؾمهؿقؼـو

مؼلعقونموزوجفوماظعفقزمػذهموطوغًماظلعػي،مضرؼيمؼبمحقـفومطـًماظربقع،محؿكمظدؼفوماظؾؼوءمآثرتموظؽـينماظلعقدي،

مجدؼدةمػقؼيمسؾكمحصؾًمأذفرمسدةموبعدمظذظؽماًالصي،مدوظيمؼبمعقارـيمطقغلمعدغققبي،مػقؼيمبطوضوتمسؾكمطلمأحصؾ

ماظلقرؼي.مإدظىمعدؼـيمعـماٌرورمسربمترطقومإظبماظعؾقرمأدؿطقعمطلمذظؽمطؾماظرضي،معـمأحرارمعقارـنيمورػؾلقبمأغينمتـؾً

،مطوغًمععلمتعرصًمسؾكمصؿوةمامسفومروزمأعنيمبرطوتمسؾكمذاكماظطرؼؼماظقاصؾمبنيمرؼػماظرضيماظغربلموعدؼـيمإدظى،

مشرصيم مػلمأؼضو،مصفؿعؿـو مإؼزؼدؼي،موطوغًمػـوكمهوولماهلروبمإظبمترطقو مأغفو معـمسقـقفو ؼبمتؾؽماظرحؾي،مسرصؿفو

مصغريةمسؾكمأررافمعدؼـيماظرضيماظغربقي.

وبقـؿومطـومغـؿظرماظػفرمطلمغؽؿؾمررؼؼـومسربماظطرقماظرتابقيماظقاصؾيمبنيماظؼرى،محصؾًماذؿؾوطوتمعلؾقيمالمغدريم

معـموعـ،مممومأدىمإظبمتلخقبرمأعرمدػرغو،مصـؿـومظقوٍلمسدةمؼبمذظؽماٌـزلماظرؼػلماظذيمصبؿعـو،مسـدػوماغػفرتمؼـوبقعمبني

اظذطرؼوت،مودوظًمطؾؿوتفومسؾكمذػوػـو،موطلغـومغعقدماألؼوممإظبمدريتفوماألوظب،مصوعؿزجًمأحودؼــومععمدعقسـو،موبعدمأنم

مذةمأحزاغفوموبدأتمبويدؼٌ:أغفقًمحدؼـل،مأزاحًمروزماظلؿورةمسـمغوص

طـًمؼبمايودؼيمسشرةمعـمسؿريمسـدعوماضؿقؿمسـوصرمدوظيماًالصيماإلدالعقيمضرؼيتمحردانمؼبماظـوظٌمعـمآبمعـمسومم

،مصوضطررغومظؾفروبمععمأػوظلماظؼرؼيموصعقدماىؾول،مطقنماىؾولمعالذغوماألخري،مطؿومتعقدغومعـذمضدؼؿماألزل،م0212

موه معـمطؾماىؾولماظيتمتعرصـو مبـو مأحورقا معـمبنيماظصكقر،مصؼد ماظؼؾضمسؾقـو موعكدقـو،مصلظؼقا موسوداتـو ػظمأمسوءغو

اىفوت،مبعدػومضوعقامبعزلماظـلوءمسـماظرجولموغؼؾـومسربمدقورتفؿمإظبماٌقصؾ،مبعدمأؼوممعـماالغؿظورماظصعى،مازدادم

موؼؼقع مداسش مأعراء مظقلتل مإؼزؼدؼي، مثالمثؽي معـ مأطـر مإظب ماألدريات مغلؾيمسدد محبلى قب موصرزػ ماظػؿقوت مبوخؿقور قا

قبمػذهماألؼوممسؾكمبوظل،مصلصقىمبوظغـقون،مطوغًمأسقـفؿم عبوهلـ،موبقعفـمطلؾوؼومحربفؿماظؼذرة،مطؿمأروػمطؾؿومتع

متشؿعؾمغرياغومسـدعومحملقغومأولمعرة،مصؽونمظعوبفؿمؼلقؾمسؾكمأجلودغوماظغضي..مآهلبمطؿمأطرػفؿ.

سوعو،مبقـؿومأخذوامأخيتماألخرىمظقرباسمذاتمم10ودوش،موطوغًمععلمأخيتمدظػنيمذاتممتمغؼؾلمععماظؾؼقيمإظبمبؾدةمب

مبؿػرؼؼمم13 مداسشمضوعقا مصعـوصر مؼبمعشػكمتؾعػر، مععو مطقبو مأغـو مرشؿ مأمتؽـمعـمايدؼٌمععفو، مصؾؿ مإظبمتؾعػر، سوعو
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جق،مصقجدتمأنمرجولموذؾوبماظعوئالتمسـمبعضفو،موبعدمأؼوممثالثيمسشـوػومػـوكمؼبمضؾؼموخقف،مغؼؾقغومإظبمضرؼيمطق

مواظؿعذؼىم ماالحؿفوز معـ مذفر موبعد مبوالضرتابمعـفؿ، مظـو مؼلؿققا ممل موظؽـ مطقجق، مؼب مربؿفزؼـ مأؼضو مطوغقا ضرؼؿـو

واظؿفدؼد،مػربمثالثيمذؾونمعـماظؼرؼي،مػذامعومأثورمشضىمسـوصرمداسشمسؾقـو،موضوعقامبعؿؾقيمتعذؼىمظؾفؿقعموتػرؼؼم

برتحقؾـومسبـماظػؿقوتمإظبماظرضي،مصوغؼطعًمأخؾورمأػؾلمواظؾؼقيمسين،مخوصيمدظػني،معومجدؼدمظؾعوئالت،موعـمثؿمضوعقام

معؿزوجي،مبقـؿوم موبنيماٌؿزوجوت،موحبلىمغلؾيماىؿول،مظؽـمأخيتمظقرباسمادقبسًمأغفو مبقــو إنموصؾـومحؿكمصرضقا

وعـمبقـفؿمأػؾل،مصؼدمتقاظًممضوعًمسددمعـماظػؿقوتمبؿشقؼفمأغػلفـمأوماظؿـؽرمحؿكمالمؼؿؿمأخذػـ،مأعومرجولمضرؼيت

ماألخؾورمسـفؿمبلنماظدواسشمضوعقامبؼؿؾفؿموأنمدعوءػؿمظققبغًمجدرانماىقاععمبؾقنماظدم.

مسؾكمرأدل،موسـدعوم مظقؿزوجينمبؿؽؾرية مظقلخذوغلمإظبمأعريػؿ مضدعقا ػـوكمبؼقًمععمواظدتلماظيتمداصعًمسينمحقـؿو

قبمرأدف و،مودوظًماظدعوءمواعؿزجًمععمصرخوتـومودعقسـو،مثؿمجوءمرجؾمعـعؿفؿمأعلمعـماالضرتابمعين،مضربقػومحؿكمُص

دـيمم23دـيموضوممبلخذمأخيتمظقرباس،مبقـؿومجوءمسزماظدؼـماٌؾؼىمبلبلمصوحلمواظؾوظغمم13امسفمغؾقؾماظعراضلموؼؾؾغم

مص محؼقؼقي، موصرتمعلؾؿي ماظؼرآن موضراءة مواظصقوم متعؾؿًماظصالة معو مدقعؿؼينمإذا مأغف مووسدغل مبقؿف ؼؾؾًمبلخذيمإظب

ذررف،موطوغًمععلمصؿوةمأخرىمامسفومػدى،موػلمدؾقيمعـؾل،مظؽـفمطونمؼؽذبمسؾقـو،مصؿعرضـومظالشؿصوبموسشـوم

ععفمعدةمػبليمأذفر،مبعدػومأردؾقغلمإظبمعدرديمأذؾولماًالصي،مصرأؼًمأخقتلماظصغورمػـوك،موبعدمأنمأمتؿًماظدورةم

مألضقك،مألسقدمإظبماظرضي.وتعؾؿًمضراءةماظؼرآن،ماسؿؼمدراحلموطونمذظؽمظقؾيمسقدما

وصؾًمإظبمػـوكمبؼؾىمممزقموآػوتمربرتضيمسؾكمأػؾل،مطـًمذبربةمسؾكمأنمأدؽـمؼبماٌضوصوتماٌكصصيمإلؼقاءمغلوءم

سـوصرمتـظقؿمداسش،مسشًمػـوكمأؼوممالمهصكمعـماألملموايزن،موعومزادمبمدلمػقمأنمأحدماألعراءمأخربغلمأنمسؾلقبم

ربوغلموؼعقدوغينمإظبماألدر،موظـمأرىمأخلمربؿقدماظذيموجدتفمؼبمعرطزمأذؾولمأنمأتزوجمعرةمأخرىموإالمدقفمصب

اًالصي،مظذظؽماضطررتمسؾكماظؼؾقل،موتزوجًمعـمرجؾمظؾـوغلماألصؾ،مالمؼؿفووزماظعشرؼـمعـمسؿره،موؼؾؼىمبلبلم

بقمػدىمعؿزوجمعـمععوذ،مظقؼقممبعدػومبوظؾقٌمسـمأخقاتلمؼبمدققماظـكودي،مصؿعرفمسؾكماٌدسقمأبقمػدى،محقٌمطونمأ

تؾؽماظػؿوةمػدىمواظيتمطوغًمععل،مصؼؿـومبزؼورتفومحؿكموجدغومسـدػومأطـرمعـمثالثنيمصؿوةمدؾقي،مظقؽقنماٌـزلمعرطزام

ظعرضماظلؾوؼومظؾؾقع،موؼرتاوحمدعرماظقاحدةمعـفؿمحقاظلمتلعيمآالفمدوالر،موعـمبنيماظلؾوؼوموجدتمأخيتمدظػني،مؼبم

بقعفو،مصؾؿمأغؿفكبمعـماحؿضوغفومحؿكمأخذػومزوجفوماىدؼدمبعقدامسين،مودوصرمبفومماظؾقظوتماألخريةمعـمعلووعيمسؾك

إظبمتؾعػر،مسدتمإظبمبقيتمعـفورةمعـماظؾؽوءموايزن،مألسؾؿمبعدمأؼوممأنمزوجفوماظعراضلمرؾؼفوموبوسفومإظبمرجؾمأٌوغلم

مػدىمإظبمرجؾمعصريمصقؿومبعد.اىـلقي،مووجدتمأخيتماألصغرمأعريةمطوغًمزبؿؾؽيمبؾقًمأبقمػدى،موضدمبوسفومأبقم
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ععمتؼدممضقاتمدقرؼوماظدميؼرارقي،ماغؿؼؾمبـومزوجلمإظبمدؼرماظزور،موعـمحلـمحظلمأغينماظؿؼقًمععمبؼقيمأػؾلمػـوك،م

ماإلؼزؼدؼوت،موجعؾفـمدروعم مداسشمبوووه مسـوصر مبف مؼؼقم ماظذيمطون معـماالحؿفوز ماظؾوشقز،مػربو مإظب مرحؾـو مثؿ وعـ

مضقاتم متؼدم مأعوم مػـومبشرؼي مأغو مزوجلمأنمغرحؾمإظبمإدظىمطلمغفربمإظبمترطقو،موػو ماظدميؼرارقي،مظذظؽمضرر دقرؼو

وحقدة،مبالمدـد،مصؼدمُضؿؾمزوجلمؼبماالذؿؾوطوتماألخريةماظيتمحصؾًموسبـمسؾكماظطرؼؼ،مترطؿفمػـوك،مدصـؿفمبقديم

طونمعؼررامظـومأنمغلؾؽفمععو،مػومموغـرتماظرتابمصققمضربهماظذيمحقىمأذالءه،موأطؿؾًماظلريمحؿكموصؾًمإظبمػـو،مطؿو

مأغوموحقدةمصؾؿمؼعدمظلمأحدمؼفؿؿمبل.

صؾوحًومادؿقؼظـومسؾكمأغؾوءمتؼدمماالذؿؾوطوتمعـماظؼرؼيماظيتمعؽــومصقفومسدةمظقول،مالمغعرفمبنيمعـموعـ،مظؽـفومتشلم

وعؿوسلمسؾكمزفري،مبقـؿومبدغقماألجؾ،ماضرتبًماظـريانمعـومأطـرمصلطـر،مغبؾمطؾمواحدمعـومعؿوسف،معلؽًمبقدمرػؾلقب،م

مخرجًمروزمالمتؾقيمسؾكمذلء،مواخؿػًمعـمبنيماظدخونمواظغؾورماٌؿصوسد.

توػًمبقصؾيتمؼبمتؾؽماظؾؼعيماظؼصقيمسـماظؿورؼخ،مواىغراصقو،متوػًمخطقاتـومؼبمذظؽماظػفرماظصوخى،مأخذتينمضدعويم

ؿ،مأومرأؼؿفؿمعـمضؾؾ،مإالمأغينممسعًمدونمضصدمصقبمضقاتمسلؽرؼيمذومراؼوتمصػراءمطلذعيماظشؿس،مملمأطـمأسرصف

مععفوموحررتـوماظؼرؼيماظيتمطـًمصؾفومعدةمظقؾؿني،مبؿقرؼرمضوعًماظؼقاتمأغفؿمصبقبقنماٌـورؼموؼؼوتؾقنماظدواسش،موػذه

م.اظلقريماظشؿولمؼبمضوعشؾقمعدؼـيمإظبمبـوموسودواماإلدالعقيماظظوٌي،ماظدوظيمػذهمغريمعـ

مدبؿػموملمتفرب،مظؽوغًمػلمأؼضومربررة،موسوئدةمإظبمأػؾفو،مظؽـمظؾؼدرمتصورؼػمآهمظقمطوغًمروزمععـو،مأومأغفوممل

مأػؾل،موعقرـمعدؼـيتمذـؽول،مإظبمدلسقدمضؾقؾيمتعفزمسؼقظـومسـمإدراطفومإالمبعدمأنمتؿقؼؼماظـؾقءة،موػومأغوموبعدمأؼوم

ؾبمأؼوم محؿكماإلؼزؼدؼيماألدسقيمبؽؾمتدسقانمؿويوذػماظلؿوء،متػورضونمالموسقـويمواظـقاغل،مواظدضوئؼمبوظلوسوتمأسدقبػومرح

متزالمعوماظراحؾمزوجلموعالعحمذقؽو،مسـفؿومأسرفمأسدمملماظؾقاتلمبـوتلمصقرةمأحؿضـماألعون،معـمبعضوممتـقين

مبذورمصوزرسلمبقؿؽ،مإظبمسدتكبمضدمػوماظؾعقد،معـقاػومؼبمأخريامروحلمػـلتؿبمظؼد:مصؾوحمطؾمظلمظقؼقلمأعوعلمترتاءى

م...اضرتبمضدمبـوتؽمععمظؼوءكمصؿقسدمجدؼد،معـمايرؼيمزػقرمظؿـؾًمدارك،مصقـمؼبماألعؾ

ؼبمذـؽول،معدؼـيتماظعوئدةمعـماٌقت،مرأؼًمغعوم،متؾؽماٌرأةماظيتمطوغًمتفذيمبلمسوءمأبـوئفوموتـوممإظبمجوغيبماألميـم

مو مدقرؼو، ماحملرراتماظؼودعوتمعـ متـؿظر مإؼزؼدؼؿفو، مبؽوعؾ موجدتفو ماظؽؽقى، ماظؼصر مذظؽ مبنيماىؿقعمؼب طوغًمعـ

معؽوتم ماظيتمسربتمبل مايوصؾي ماٌدؼـي، مبقابي مسال مايوصؾي متقضػًمبـو موسـدعو ممسعًمبومسل، مصؼد مبعقدتـو، اٌفـؽي

مأنم ؾب محلؾ مواألدؽؾي، ماظدعقع متؾؿؿع مسقـقفو موؼب ماعرأة، مأظػ مبؾفػي مسبقي مػروظً مايدود، موسربت اظؽقؾقعرتات
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وأوجوعماألؼومماظيتمسشـوػومبلدك،مواظيتمودغـومأنمغـلوػو،موظؽـماٌوضلمظـمماحؿضوغـومدقـلقـومبعضومعـمآالمماٌوضل،

مؼلؿحمظـومأنمنؿوزمسؿؾؿف،معـمدونمأنمغلؿـشؼمسطرمذطرؼوتف.

مذفرؼـموطونمؼدسكمأبقمغبزةم مداسشمبعمأنمسوذًمععفمعدة ماٌـؿؿلمإظبمتـظقؿ معـمزوجفو معـماظػرار ظؼدممتؽـمغعوم

مضوظًمظلمصقؿومبعد،مبعدػوموؼبمظقؾيمعظؾؿيممتؽـًمعـماىزراوي،ماألربعقينماظذيمالممي ؾقبمعـمضربفوموتعـقػفو،مػؽذا

،مإظبمزبقؿم0213اهلروبمسـمررؼؼمعفرب،مدصعًمظفمعـمعوٍلمدرضؿفمعـمجقىماىزراوي،موسودتمإظبمذـؽولمسومم

مطربتق.

األممسؾكمبـوتفو،محؽقًمهلوممملمؼلؿؿرماحؿضوغلمظـعوممإالميظوتمحؿكمبدأتؾبمبوظؽالممسـمجوغل،مصلغومأمقبموأسرفمظقسي

مازدادم مبلقدةمضودعيمعـمجفيمتؾمرصعً،متؾؽماٌـطؼيماظيتمذفدتمتػرؼؼمجوغلمسـمأعفو،محقـفو ؾب طقػمأغينماظؿؼق

هلقىمايزبماذؿعوالمؼبمضؾىمغعومموصورتمتـؿقى،مترطؿفومتػرغمبعضومعـمذقـيمبمدفوموتغلؾمحزغفومبوظدعقع،مثؿم

ؾبمهلومعومحصؾمالبـؿفو،موآخر اٌعؾقعوتماظيتمؼبمحقزتل،معـذمتزوصبفومأولمعرة،معرورامبلزواجفوماظذؼـمُضؿؾقامؼبممأمتؿ

ماظغوراتمواالذؿؾوطوت،محؿكماغؼطعًماألخؾورمسـفو،مسـدعومغؼؾقػومإظبماظؾوشقز.

ماألعقرم مبؽؾ مسؾٍؿ مسؾك متؽـ ممل مجوغل مصلمقب ماظؿقرؼر، مؼؽقن مسـدعو مودعودة، مصرحًو مدؿؾد مظؽـفو مبوٌكدل، محؾؾك األؼوم

حداثماظيتمجرتمععمجوغل،مصؾعدمأنماغؿؼؾًمإظبماظؾوشقز،مصورتمؼبمسفدةمأذؾولماًالصي،مظصغرمدـفو،موألغفومواأل

طوغًمعصوبيمؼبمرأدفومصؾؿمؼعذبفومأحد،موملمتعوضى،مبؾمأضوعًمؼبمعدارسمأذؾولماًالصي،موؼبمغبؾيمهرؼرماظؾوشقزم

لمؼبمغظرماىؿقعمرػؾيمؼؿقؿي،معـمأؼؿومماظعوئالتم،مدؽـًمؼبمزبقؿماهلقلمعـمدونمأنمؼعؾؿمبفومأحد،مصف0217سومم

اٌمؼدةمظؿـظقؿمداسش،موبؼقًمػـوكمعدةمثالثمدـقات،مألغفومملمتؽـمورؤمسؾكماالسرتافمألحدمبلغفومإؼزؼدؼي،مخقصوم

مؼبم ماظؼؾضمسؾكمصؿوةمدقرؼيمتدسكمسوئشي،مطوغًمتلؽـمععفو ممتمإظؼوء ماظداسشقوت،موؼبمؼقٍم عـماظؼؿؾمسؾكمؼدماظـلوء

مبلغفومخقؿ ماسرتصًمسوئشي ماظدميؼرارقي، مضقاتمدقرؼو ماألرػولمسؾكمعؼوتؾي مبؿفـقد ماظؾقاتلمتؼؿـ مطوغًمعـ ؿفو،مألغفو

تدربمصؿقوتمإؼزؼدؼوتموعـفـمجوغل،محقـفوممتمهرؼرمجوغلموعـقالتفومبوظؼقة،مظؿـوممأولمظقؾيمؼبمحقوتفومبالمخقفمؼبم

مهلقل،مودؿعقدمذاتمغفورمإظبمأعفوموأػؾفوموضرؼؿفو.اظؾقًماإلؼزؼديماٌكصصمظؾؿقرراتماظؼودعوتمعـمزبقؿما

معـفمدقىماإلػوغوتمواٌعوغوة،متـّؼؾًمععفمبنيماظؽـريمعـم أعومدقدـ،مواظيتمتزوجًمعـمأبلمربؿدماظعراضل،مملمتؿؾؼؽب

إظبماظرضيماٌـورؼمواٌدنمواظؼرى،مابؿداءـبمعـماظرضيمواظيتمسوذًمصقفومعدةممثوغقيمأذفرموعرورامإظبمبؾدةمخشوم،مثؿماظعقدةم

عـمجدؼد،موثؿماالغؿؼولمإظبماٌقودؼـ،موإظبمدؼرماظزور،مثؿماظعشورة،مصلظؾقمطؿول،مثؿماظشعػي،موذظؽمظشدةماظؼصػماظذيم

طوغًمتؿعرضمظفمتؾؽماٌدنمؼبمغبالتمهرؼرماٌـطؼيمعـمتـظقؿمداسش،مواظيتمطوغًمتؼقممبفمضقاتمدقرؼوماظدميؼرارقي،م
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مبلغفومحؿكمُضؿؾمأبقمربؿدمؼبماظشػعي،مبقـؿ مؼبماظؾوشقز،موظؽـفومملمتؽـمتلؿطقعمأنمتػصحمسـمغػلفو ومػلممتمأدرػو

إؼزؼدؼي،مبلؾىماظؿكقؼػمواظؿفدؼدمبوظؼؿؾ،مإذامعومخرجًمعـمخقؿؿفومأومأخربتمضقاتمدقرؼوماظدميؼرارقيمبؼصؿفو،م

معغربقي،موؼبم مدقدة ماهلقلمسؾكمأغفو مبقوغوتفو،مسـم04/6/0200ظذظؽمسوذًمؼبمزبقؿ مأخربتفؿمتؼدعًمإلسطوء دػو

بلغفومإؼزؼدؼي،مؼبمتؾؽمايؿؾيماألعـقيماظيتمطوغًمتلؿكمغبؾيماإلغلوغقيمواألعـ،موػلمتـؿظرماظعقدةمإظبمذـؽولموعؼوبؾيم

مأػؾفوموأسؿوعفومعـمجدؼد،موهؾؿمبلنمتؽؿؾمدرادؿفوموتـفحموتػققمأؼضو.

تمضلدموبنيمسـوصرمداسشمؼبمشربمطونماظغؾورمواظدخونمؼغطلمػروبمروزمعـمدوحيماالذؿؾوطوتماظيتمحصؾًمبنيمضقا

اظرضي،محقـفوممتؽـًمروزمعـماهلروبمواظؾفقءمإظبمإدظى،مؼبمربووظيمعـفومدخقلماألراضلماظرتطقي،موظؽـماظؿـظقؿمأسودػوم

إظبمتؾمأبقض،موعـفومإظبمدؼرماظزور،موضؿفوممتؽـًمضقاتمضلدمعـمهرؼرػومعـمتـظقؿمداسش،مصلخربتفؿمبؼصؿفومومتم

م.1/7/0200هرؼرػومبؿورؼخم

تشرقماظشؿسمطؾمؼقمموتغقىمؼبمضؾقبمأوظؽؽماألعفوتماٌـؿظراتمسقدةمعـمبؼقًمػـوكمتعوغلماألدر،مسقدةمعـماخؿػكم

ذطرػو،مصرمبومتؾبظفرماألؼوممأنمظؾؼدرمتصورؼػمجدؼدةمظؾققوة،مودؿؿػؿحمبراسؿماظػرحمسؿومضرؼى،مإذامعومسودتمأدريةمإظبم

مالمتعرفماظقلسمأومايزن.ذـؽولمأمقبمرؤوم،مـمحضـمأعفومأومسوئؾؿفو،مص

ػذهمظقلًماظـفوؼي،مغفوؼيماألزعي،موظؽـفومبداؼيمسقدةماظػرحمظـمذـؽول،مألنمذـؽولمتلؿقؼمأنمتلعدمبؾؼوءمأبـوئفوم

 وبـوتفومذاتمؼقم...

وتحتل داعش مركز الصدارة بٌن الجماعات المسلحة فً ممارسة العنؾ الجنسً و الوحشً و بما الترفته من  -

هذا وما ٌزال خطر التنظٌم لابماً فً المنطمة رؼم الجهود لزواج المسري و لتل لؤلسٌرات جرابم السبً و ا

المبذولة للمضاء علٌه وعلى خبلٌاه النابمة فً المنطمة إال أن محاوالته ما تزال مستمرة فً إعادة تنظٌمه 

ألخرى عبر خبلٌاه النابمة وعودته عسكرٌاً من جدٌد ونرى ذلن فً العملٌات العسكرٌة التً ٌموم بها من فترة 

والتً تستهدؾ المرأة بشكل مباشر حٌث ٌتم تهدٌد كل من ٌتعاون مع اإلدارة الذاتٌة وٌبتعد عن فكر التنظٌم 

بالمتل خاصةً فً مناطك دٌر الزور وأرٌافها وداخل المخٌمات التً تؤوي عناصر التنظٌم نذكر منها مخٌم الهول 

 لمرأة فً األماكن المذكورة نذكر منها :ومخٌم روج وتنشط حاالت استهداؾ ا

 

عاماً وهً إعبلمٌة فً لجنة المرأة حٌث  00ارتكبت جرٌمة لتل بحك فتاة تبلػ من العمر  13/5/0200بتارٌخ  -

 ذُبحت على ٌد عناصر التنظٌم وعثر على جثتها فً منزل لرب بلدة محٌمٌدة فً دٌر الزور .

 

 مخٌم الهول فً فمرة والع المرأة فً المخٌمات .كذلن تم ذكر حاالت المتل التً حصلت فً  -
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 :  فً مناطك شمال وشرق سورٌا والع المرأةرابـعاً :  -

 

األزمة الكارثٌة التً تتعرض لها سورٌا منذ لرابة العمد من الزمن طالت كل شرابح و فبات المجتمع ببل 

ً بؤشكال وخٌمة , و المرأة السورٌة  التً كانت لبل هذه األزمة تعانً معانة استثناء و انعكست علٌها جمٌعا

مزدوجة ٌرتبط جزء منها بالمعانة العامة لكل المواطنٌن فً ببلد تحكمها سلطة مستبدة و ٌرتبط الجزء األخر 

بالمورث الذكوري التارٌخً المتجذر التً تحمٌه كل من المعتمدات الدٌنٌة و التمالٌد العرفٌة التً تعرلل تطور 

ل , أما معانة المرأة السورٌة خاصة تكمن فٌما تتعرض له من عنؾ خبلل فترة الحرب فً و تمدم المجتمع كك

طار العنؾ ضد المرأة أعمال العنؾ التً بدو أن ال نهاٌة لها و ٌندرج فً إسورٌا و التً ال تزال تتصاعد و ت

كثٌر من األحٌان عانت ٌموم بها األفراد أو الدول أو المنظمات اإلجرامٌة و فً هذه الظروؾ المتدهورة فً 

المرأة من ظروؾ لاسٌة و صعبة جداً من النزوح و التشرد و الفمر و تتدهور ظروؾ السكن و رداءة الرعاٌة 

شابه ذلن فكثٌر ما باتت المرأة سواء كانت لادرة على العمل أو ؼٌر لادرة تجد التمشؾ الحاد وما ٌالصحٌة و 

 لبلستؽبلل االلتصادي أو االستؽبلل الجنسً .نفسها فً هذه الظروؾ شدٌدة البإس و عرضة 

 

ولد نمت ظاهرة العنؾ أكثر بسبب الفلتان األمنً و تدهور االلتصاد هذه األسباب كلها ساعدت على العنؾ  -

 ضد المرأة مما أدى فً الكثٌر من االحٌان إلى االنتحار أو لتلها من لبل ذوٌها تحت ذرٌعة الشرؾ .

 

 

واردة من هٌبة الداخلٌة فً شمال وشرق سورٌا عن الجرابم واالنتهاكات المرتكبة وفٌما ٌلً نورد إحصابٌة  -

 فً مناطك شمال وشرق سورٌا والتً تدٌرها اإلدارة الذاتٌة الدٌممراطٌة فً شمال وشرق سورٌا :

 

 إحصابٌة الجرابم المتعلمة بالمرأة : -

 

 انتحار خطف لتل اغتصاب

88 57 13 21 

 

 

 

 : باألطفالإحصابٌة الجرابم المتعلمة  -

 

 انتحار خطف لتل اغتصاب

8 14 06 1 

 

 

منها لدى المنظمة وحاالت المتل و االنتحار و االؼتصاب و الخطؾ حسب الحاالت الموثمة ونذكر هنا بعض  -

: 

  عاماً فً ظروؾ ؼامضة فً منزلها فً مدٌنة 13انتحار شابة تبلػ من العمر / 06/0/0200بتارٌخ /

 المامشلً .
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  عاماً من لبل داعش17من العمر /تم خطؾ فتاة إٌزٌدٌة مع عابلتها والتً تبلػ  12/1/0200بتارٌخ /. 

 

  انتحار امرأة فً لرٌة كركدال التابعة لناحٌة دٌرٌن دون معرفة األسباب . 12/1/0200بتارٌخ 

 

  بؤداة حادة )ساطور( من لبل تعرضت امرأة و ابنتها فً ناحٌة العرٌشة للمتل  1/2/0200بتارٌخ

 مجهولٌن .

 

  عام للخطؾ من لبل شخصٌن بسبب 14- 12بالؽتان من العمر /تعرضت فتاتان  1/2/0200بتارٌخ /

 رفضهم الزواج بهم .

  المتل طعناً بالسكٌن و سرلة منزلها./ عاماً 35امرأة تبلػ من العمر /تعرضت  2/2/0200بتارٌخ 

 

  فً منطمة الجوادٌة  للمتل 02البالؽة من العمر /وحامل  تعرضت امرأة 11/2/0200بتارٌخ ً / عاما

 على ٌد زوجها .

 

  ورد معلومات من مركز لوى األمن لداخلً فً التربسبٌه بوجود امرأة فً مركز  0/3/0200بتارٌخ

 الهبلل األحمر الكردي تعرض لحالة اعتداء و اختناق .

 

  الرأس أثناء شجار حصل بٌن أخوتها على لتل امرأة بطلك ناري طابش ف 11/3/0200بتارٌخ ً

 المٌراث فً مركدة تابعة لمدٌنة الحسكة .

 

  مرأة مجهولة الهوٌة محرولة الوجه متعرضة ألربع طلمات جثة تم العثور على  14/3/0200بتارٌخ

 فً منطمة الصدر و الرلبة فً وادي الدوسة ضمن لرٌة تل عودة التابعة لرٌؾ المامشلً الجنوبً.

 

 عاماً للمتل على ٌد زوجها طعناً بضربة سكٌن 03تعرضت فتاة تبلػ من العمر / 17/3/0200ٌخ بتار /

 فً الرلبة فً تربسبٌه .

  المدٌم فً نهر الفرات  / عاماً تحت الجسر02العثور على جثة فتاة تبلػ من العمر / 17/3/0200بتارٌخ

 فً الرلة.
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  بؤداة حادة على صدرها من 15تعرضت فتاة تبلػ من العمر / 02/3/0200بتارٌخ ً ً للمتل طعنا / عاما

 الجهة الٌسرى فً مدٌنة الحسكة .

 

  عاماً بالمتل على ٌد أخٌها بدافع الشرؾ فً 02تعرضت مواطنة تبلػ من العمر / 07/3/0200بتارٌخ /

 مدٌنة الرلة .

 

 1/4/0200  الوالعتٌن تم العثور على جثة مجهولة الهوٌة على طرٌك لرٌتً عرعور الؽمر و شٌرو

 جنوب ناحٌة معبدة .

 

  انتحار شابة من لرٌة عٌلم من رٌؾ كوبانً الؽربً . 4/4/0200بتارٌخ 

 

  عاماً شنماً تعانً من مرض نفسً 53ألدمت امرأة على االنتحار تبلػ من العمر / 12/4/0200بتارٌخ /

. 

 

  المخدرات عند رفضها إصابة فتاة بعدة طعنات من لبل شمٌمها الذي ٌتعاطى  13/4/0200بتارٌخ

 أعطاها مبلػ من المال فً مدٌنة الحسكة .

 

  تعرضت امرأة للمتل على ٌد أخٌها بسبب خبلؾ عابلً . 13/4/0200بتارٌخ 

 

  عاماً فً مدٌنة دٌرٌن على االنتحار بتناول كمٌة 17ألدمت فتاة تبلػ من العمر / 16/4/0200بتارٌخ /

 كبٌرة من الحبوب .

 

  عاماً على االنتحار بطلمة نارٌة فً الرأس فً 03لدمت سٌدة تبلػ من العمر /أ 17/4/0200بتارٌخ /

 .لرٌة هٌمو فً مدٌنة المامشلً 

 

  تم الببلغ عن امرأة متوفٌة فً منزلها فً الحً الؽربً فً مدٌنة المامشلً . 01/4/0200بتارٌخ 

  تعرضت امرأة بطلك ناري فً الرأس فً مخٌم الهول . 00/4/0200بتارٌخ 
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  عاماً فً عامودا بتناول كمٌة من 02تبلػ من العمر /على االنتحار ألدمت فتاة  05/4/0200بتارٌخ /

 الحبوب .

 

  عاماً بمحاولة االنتحار بوضع السم وذلن بسبب 16ألدمت فتاة تبلػ من العمر / 05/4/0200بتارٌخ /

 خبلؾ عابلً .

 

  بطلك ناري فً الرأس نتٌجة أطبلق نار إصابة امرأة فً الثبلثٌن من عمرها  17/5/0200بتارٌخ

 عشوابً فً حً مرشو فً الحسكة .

 

  إصابة امرأة نتٌجة انفجار دراجة نارٌة فً مخٌم واشً كانً شمال ؼربً  10/7/0200بتارٌخ

 الحسكة .

 

  عاماً على االنتحار فً حً مرشو فً مدٌنة 15ألدمت فتاة تبلػ من العمر / 15/12/0200بتارٌخ /

 الحسكة .

 

  طلمات 5/ عام من لبل زوجها بإطبلق /12محاولة لتل امرأة تبلػ من العمر / 15/12/0200بتارٌخ /

 نارٌة والتزال على لٌد الحٌاة فً ناحٌة تل تمر .

 

 والع المرأة فً المخٌمات : خامسـاً :  -

 

زلها و تعانً المرأة فً المخٌمات الكثٌر من الضؽوطات النفسٌة من مصاعب و مآسً بسبب تركها لمن -

ممتلكاتها و تحمل مشاق التهجٌر و لسوة النزوح إلى جانب فمدان المعٌل و التً تفرض ضؽوط إضافٌة حٌث 

تعٌش ظروؾ لاسٌة و صعبة جداً و تنعدم فٌها أبسط ممومات الحٌاة و الخصوصٌة فالحمامات المختلطة و 

ا و سوء األوضاع المعٌشٌة مما لد تتسبب الخٌم متبلصمة و الراحة معدومة إلى جانب تحملها أعباء أفراد أسرته

بخبلفات عابلٌة و تعانً أٌضاً من وجود أمراض مزمنة أو أمراض عصبٌة كالجنون و معاناة المرأة الحامل 

مراكز صحٌة مختصة فً المخٌم ومعظم المخٌمات المنتشرة فً خاصة من ضؽوطات إضافٌة بسبب عدم توفر 

واألطفال الؽالبٌة العظمى من سكان هذه المخٌمات ومعاناتها تتشابه  مناطك شمال وشرق سورٌا تشكل النساء

فً ظل تشابه الظروؾ الجوٌة الماسٌة ونمص فً المساعدات اإلنسانٌة الممدمة والتهمٌش المسٌس للمخٌمات  

فً هذه المنطمة اتباع سٌاسة مزدوجة بٌم هذه المخٌمات , المخٌمات المتواجدة فً شمال وؼرب سورٌا من 
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حٌة المساعدات اإلنسانٌة الممدمة مع اختبلؾ الظروؾ األمنٌة وآلٌات التنظٌم داخل المخٌمات فالمخٌمات فً نا

شمال وشرق سورٌا فً معظمها رؼم الصعوبات المعٌشٌة والصحٌة والنمص الكبٌر فً المساعدات اإلنسانٌة 

نتهاكات داخل المخٌمات فً حدها األدنى عدا الممدمة لكنها أكثر تنظٌماً والوضع األمنً فٌها أكثر استمراراً واال

عن مخٌم الهول وذلن بسبب اختبلؾ طبٌعة األشخاص المتواجدٌن داخل المخً كونهم فً معظمهم عوابل 

لعناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش والذٌن ٌتمسكون بالفكر اإلسبلمً الجهادي المتطرؾ المابم على العنؾ 

 وعً المابم على التمٌٌز والتكفٌر .خاصةً العنؾ االجتماعً والن

 

الذي ٌعانً من أوضاع إنسانٌة متدهورة حٌث النمص فً التزوٌد المنتظم بالمٌاه والتؽذٌة : أما فً مخٌم الهول  -

والرعاٌة الصحٌة ؼٌر كافٌة ومبلبمة والخٌم بحاجة إلى إصبلح نتٌجة ما أفسدته األحوال الجوٌة الماسٌة ناهٌن 

ة للمرافك الصحٌة هذا ال ٌزال عن اكتظاظها , داخل كل خٌمة لد تسكن أكثر من عابلة واحدة كذلن الحال بالنسب

طفل بٌنهم عدد كبٌر من  15222امرأة و  15222/ شخص بٌنهم 36222ٌمطن فً مخٌم الهول ما ٌمارب /

جنسٌات مختلفة سورٌة و عرالٌة و أجانب , باإلضافة إلى اإلناث وهم من عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش 

بٌن عناصر عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة )داعش( ال ٌفصحهن  عدد من االٌزٌدٌات المتخفٌات داخل المخٌم

عن شخصٌاتهن خوفاً من التهدٌد الذي ٌتلمونه على ٌد نساء الحسبة داخل المخٌم , أما بالنسبة لنساء من عوابل 

تنظٌم )داعش ( فهن ٌممن بترسٌخ الفكر الجهادي المتطرؾ فٌما بٌنهم ضمن المخٌم حٌث ٌتم التدرٌب على 

ن المتال و التدرٌب على تطبٌك تعالٌم الفكر الجهادي و لوانٌنه و أن تم الرفض من بعض النسوة ٌتم فنو

تهدٌدهن بالمتل من لبل عناصر الحسبة و معظم حاالت المتل تتم عند لٌام بعض النسوة بؤعمال مخالفة للتعالٌم 

تشوٌه و ال ٌمكن تفسخها و بمابها فً الشرعٌة حٌث ٌتم لتلهن و رمٌهن فً المجاري الصحٌة و تعرض الجثة لل

مجاري الصرؾ الصحً فترة من الزمن و ٌتم المتل فً حاالت السرلة أو فً حاالت التكفٌر بسبب ابتعاد الفكر 

 الدٌنً المتطرؾ حٌث تم توثٌك بعض حاالت المتل و اصابة أربع و اعتمال تسعة فً المخٌم و نذكر منها : 

 

  على جثتٌن المرأتٌن مجهولتٌن الهوٌة فً المطاع الرابع بعد لتلهن بجوار  تم العثور 17/2/0200بتارٌخ

 جامع المطاع و بنفس الولت تم العثور على جثة امرأة عرالٌة ممتولة فً الطاع األول .

 

  تم العثور على جثة امرأة من الجنسٌة السورٌة تعرضت للمتل بالرصاص داخل المخٌم  01/2/0200بتارٌخ

 ٌمة تمؾ خلفها خبلٌا من مرتزلة داعش .و تبٌن أن الجر

 

  تم اؼتٌال تنظٌم داعش المرأتٌن فً المخٌم . 6/3/0200بتارٌخ 
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  عثرت لوات األمن الداخلً على جثة مرأة ممتولة و مرمٌة فً الصرؾ الصحً ضمن  10/4/0200بتارٌخ

 المطاع الخامس و هً من أهالً دٌر الزور .

 

  متل بطلك ناري فً الرأس .تعرض امرأة لل 00/4/0200بتارٌخ 

 

  تبٌن وجود امرأة مصابة بطلك ناري فً كتفها األٌمن و العنك و هً من الفٌز السادس  01/4/0200بتارٌخ

 و تم نملها إلى مشفى الشعب فً الحسكة .

 

  عثرت لوات األمن الداخلً على جثة ممتولة و ملماة فً الصرؾ الصحً فً المطاع  15/5/0200بتارٌخ

 المخصص للسورٌٌن .الخامس 

 

أما بالنسبة لمخٌم روج والذي ٌحوي نساء وفتٌات وأطفال من عوابل عناصر التنظٌم األلل تشدداً فالوضع  -

أفضل من ناحٌة الخدمة واإلؼاثة الممدمة وحتى من الناحٌة األمنٌة حٌث سكان المخٌم هم ألل تشدداً وتطرفاً 

لفترة وتستمر عملٌات إعادة التؤهٌل بداخله عبر منظمات محلٌة  وٌنمل إلٌه عوابل التنظٌم بعد إعادة تؤهٌلهم

ومنظمات دولٌة ؼٌر حكومٌة إال أن المشاكل المانونٌة المتعلمة بمصٌر النساء داخل المخٌم ومصٌرهن 

الزال مجهوالً فالعدٌد من الدول ال تعترؾ وال تمبل استعادة مواطنٌها من تلن المخٌمات خاصةً من 

ٌة والتً تعتبر مشاكلها األعمد ومستمبلهم الزال ؼامضاً خاصةً فً ظل عدم وجود محاكم الجنسٌات العرب

 دولٌة لبٌان مصٌرهم وعدم تمبل دولهم لهم وعدم لدرتهم حتى اآلن االندماج مع المجتمع المحٌط .

 

 والع المرأة فً المناطك المحتلة : سـادسـاً :  -

 

ظهرت جرابم و انتهاكات عدٌدة بحك النساء و الفتٌات فً المناطك المحتلة فالمرأة تتعرض للعنؾ و اإلهانة و  -

ترتكب جرابم بشعة من تعذٌب و اؼتصاب و خطؾ و خاصة فً المناطك المحتلة من لبل االحتبلل التركً و 

لمستمر على تلن المناطك التً تسببت فصابله المسلحة باإلضافة إلى استخدام كافة أنواع األسلحة و المصؾ ا

بمتل مبات المدنٌٌن العزل بٌنهم أطفال و نساء باإلضافة إلى تدمٌر البنٌة التحتٌة و استهداؾ األماكن األثرٌة و 

إجبار األهالً على النزوح من لراهم و مدنهم و لم ٌكتؾ االحتبلل التركً بهذا المدر بل باشر باختطاؾ 

عوابل ء و األطفال بهدؾ تهجٌرهم بالموة و إخراجهم من دٌارهم و توطٌن بدالً منهم المدنٌٌن و خاصة النسا

تحمٌك هدؾ ركمان وذلن لالت عناصر الفصابل المسلحة والبلجبٌن السورٌٌن داخل األراضً التركٌة وعوابل

ة السٌبة تلجؤ تركٌا فً الحصول على التؽٌٌر الدٌمؽرافً فً المنطمة و تحت الظروؾ االلتصادٌة و االجتماعٌ

من لبل فصابل الجٌش التركً  العار و تتعرض لبلؼتصاب بعد خطفهنّ العدٌد من النساء إلى االنتحار خوفاً من 



  

 898من  184الصفحة 
 

فٌعتبرون أن االنتحار المبلذ الوحٌد للخبلص من الظلم و الذل الذي ٌعٌشونه باإلضافة إلى عدم توفر سبل 

فٌتم استؽبلل دٌد من العاببلت ال توجد لدٌهم معٌل العٌش من مؤوى و مؤكل و مشرب و باإلضافة إلى الع

أوضاعهم المادٌة وٌصبحون عرضة لئلتجار تحت مسمٌات مختلفة منها الدعارة وتزوٌج الماصرات والهجرة 

البرٌة عبر الحدود واالختطاؾ واالبتزاز الذي أصبح مصدر تموٌل ووسٌلة لدفع العوابل على ترن مناطمهم 

برٌة التً أصبحت تجارة رابجة والعدٌد من االشتباكات بٌن الفصابل سببها الخبلؾ فً والهجرة عبر الحدود ال

السٌطرة على معابر التهرٌب المختلفة الحدودٌة وحتى داخل األراضً السورٌة , كذلن تموم الشرطة العسكرٌة 

شاط ٌدعم حموق فً كل من عفرٌن ورأس العٌن وتل أبٌض بتمٌٌد الحرٌات األساسٌة ومنع التجمعات أو أي ن

المرأة كما استهدفوا ناشطٌن فً مجال حموق المرأة واستخدموا العنؾ والتهدٌد بحمهم خاصةً النساء منهم وذلن 

لمنع االنخراط فً الحٌاة العامة  والتؤثٌر على المجتمع حتى أن العدٌد من الناشطات فً مجال حموق المرأة 

عتمال والخطؾ وحتى المتل ومواضٌع المساواة بٌن الجنسٌن تراجعن وتخلٌن عن عملهن خوفاً من التعرض لبل

والجندرة ومناهضة التمٌٌز ضد المرأة هً أمور تعتبر مخالفة لشرٌعتهم ونظام حٌاتهم الذٌن انتهجوه فً 

المناطك المحتلة فانتهان الهوٌة والحضارٌة واألعراؾ والتمالٌد وحتى الفلكور واللباس وممارسة اإلرهاب 

و هدؾ أساسً لمنع تطور الثمافة االجتماعٌة وفرض سٌاسة الدٌن الواحد والتطرؾ فً الفكر االجتماعً ه

واإلرهاب كسٌاسة ممنهجة خاصةً بحك المرأة لكسر إرادة المجتمع وإرؼامهم على الرضوخ وٌعتبر االعتمال 

 التعسفً واإلخفاء المسري وسٌلة ناجحة لتحمٌك هذه السٌاسة المنشودة .

 

ً المناطك المحتلة ؼاٌة فً الصعوبة خاصةً فٌما ٌتعلك بمجال العنؾ الجنسانً فبل ٌوجد وضع المرأة ف -

منظمات أو حتى جهات مدنٌة أو إدارٌة ٌمكن أن تمدم المساعدة المانونٌة أو الحماٌة المرأة معزولة تماماً عن 

ا إلٌواء الناجٌات اللواتً الحٌاة االجتماعٌة خوفاً من الوضع االجتماعً المرتبط بالعنؾ الجنسً وال مبلج

ٌرؼبّن فً طلب االنتصاؾ ال ٌوجد أمامهم سوى المجلس المحلً المدنً المتشدد دٌنٌاً ولجان التظلم التً ٌعمل 

بها ذكور فمط وهً ؼٌر فاعلة وال تعمل إال بؤحكام وفرضوها على أساس الشرٌعة المتشددة والتً تعتبر تظلم 

 .المرأة نشاذ ونفور من العابلة 

 

/ حالة لتل لنساء بطرق مختلفة 73منذ احتبلل عفرٌن تم استهداؾ المرأة بشكل مباشر حٌث تم توثٌك / -

باالستهداؾ المباشر باألسلحة الثمٌلة والمتل تحت التعذٌب أو االستهداؾ عبر المناصة أو بحجة السرلة والخطؾ 

ً تعرضّن لها خاصةً حاالت االؼتصاب / حاالت انتحار بسبب الضؽوطات الكبٌرة الت6ومن بٌن هذه الحاالت /

فمد بلػ عدد حاالت الضحاٌا  0200/ حالة اؼتصاب منذ بدء االحتبلل أما خبلل عام 50, ولد تم تسجٌل /

/ حالة 24/ حاالت بٌنهم حالتً انتحار أما الخطؾ واالعتمال فمد بلؽت الحاالت /12اللواتً فمدّن حٌاتهّن /

 توثٌمه وهً موضحة كالتالً : وحالة اعتداء جنسً واحدة كما تم
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اعتمال امرأة فً لرٌة كتخ فً رٌؾ عفرٌن من لبل فصٌل أحرار الشام وتعرضها لسوء  2/0/0200بتارٌخ  -

 المعاملة والتعذٌب .

 

/ عام أثناء محاولتها العبور إلى األراضً التركٌة 16اعتمال فتاة تبلػ من العمر / 05/0/0200بتارٌخ  -

 . وتعرضها لسوء المعاملة

 

اختطاؾ فتاة من لبل جماعة مجهولً الهوٌة بعد خروجها من منزلها وطلب فدٌة مالٌة  02/1/0200بتارٌخ  -

 / ألؾ دوالر ممابل إطبلق سراحها .02/

 

 / عام حٌاتها جراء هجوم صاروخً على منطمة عفرٌن .05فمدت مواطنة بالؽة من العمر / 5/2/0200بتارٌخ  -

 

تخبارات التركٌة على اختطاؾ أرملة كردٌة وهً أم لخمسة أطفال وتبلػ من ألدمت االس 14/2/0200بتارٌخ  -

 / عام عند توجهها من مدٌنة حلب إلى الحدود التركٌة بمصد العبور إلى تركٌا .02العمر /

 

/ عام من لبل الجبهة الشامٌة التابعة لفصابل الجٌش 17اختطاؾ فتاة تبلػ من العمر / 01/2/0200بتارٌخ  -

 ري فً مدٌنة عفرٌن أثناء محاولتها العبور لؤلراضً التركٌة .الوطنً السو

 

/ عام بطلك رصاص عشوابً أثناء اندالع اشتباكات مسلحة 40إصابة امرأة تبلػ من العمر / 1/3/0200بتارٌخ  -

 بٌن الفصابل .

 

ا إلى مٌدنة / عام من لرٌة تٌتكا أثناء ذهابه13تم اختطاؾ امرأة كردٌة تبلػ من العمر / 1/3/0200بتارٌخ  -

 عفرٌن من لبل الفصابل المسلحة .

 

تم اختطاؾ فتاة فً لرٌة كاخرة فً رٌؾ عفرٌن من لبل فصٌل العمشات التابع لبلحتبلل  1/4/0200بتارٌخ  -

 التركً.

 

لام أحد لٌادي الجٌش السوري بإجبار امرأة عن التنازل عن شكوى لدمته لحمه فً مدٌنة  6/4/0200بتارٌخ  -

 . عفرٌن بالتهدٌد

 

/ عام من لرٌة برللٌا فً رٌؾ عفرٌن وذلن بإطبلق النار 02انتحار فتاة تبلػ من العمر / 07/4/0200بتارٌخ  -

 فً حنجرتها .
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 انتحار امرأة فً مخٌم سردم فً شهباء بحلب .  1/5/0200بتارٌخ  -

 

 لرٌؾ عفرٌن .تم اختطاؾ امرأة من لبل االحتبلل التركً فً منطمة شٌراوا التابعة  02/5/0200بتارٌخ  -

 

 / عام فً منطمة الشهباء نتٌجة المصؾ التركً للمنطمة .02ممتل امرأة تبلػ من العمر / 04/5/0200بتارٌخ  -

 

/ سنة أثر استهداؾ طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً 02 – 01إصابة فتاتٌن أعمارهم / 2/6/0200بتارٌخ  -

 لمركز ناحٌة تل رفعت فً رٌؾ حلب .

 

 اعتملت الجندرمة التركٌة فتاتٌن أثناء محاولتهم العبور إلى األراضً التركٌة . 01/6/0200بتارٌخ  -

/ أثر استهداؾ طابرة مسٌرة لمنطمة تل رفعت فً رٌؾ حلب 01ممتل فتاة تبلػ من العمر / 02/6/0200بتارٌخ  -

. 

 

ر من بوابة عفرٌن إلى خارج / عان أثناء محاولتها العبو16اعتمال فتاة تبلػ من العمر / 13/7/0200بتارٌخ  -

 سورٌا.

 

/ عام من لبل االستخبارات التركٌة فً مدٌنة عفرٌن 10 – 12اعتمال فتاتٌن أعمارهم / 12/7/0200بتارٌخ  -

 وإطبلق سراحهم بعد دفع ذوٌهم فدٌة مالٌة .

 

 

حو شعوب المنطمة إلى إن الوالع المرٌر للمرأة فً المناطك المحتلة ٌتجاوز تؤثٌره نتٌجة سٌاسة العنؾ المتبعة ن -

بالً مناطك شمال شرق سورٌا خاصةً الحدودٌة على كامل الحدود السورٌة التركٌة والمتاخمة لخطوط الجبهات 

 فً مناطك منبج , عٌن عٌسى , تل تمر وزركان وأرٌافهم .

 

شمال شرق سورٌا  وفٌما ٌلً بعض الحاالت الموثمة لبلستهداؾ المباشر للمدنٌٌن والموالع المدنٌة واإلدارٌة فً -

 بالمدفعٌة والطابرات الحربٌة والطابرات المسٌرة والتً راح ضحٌتها عشرات النساء واألطفال .

 ونذكر حاالت منها :

  نساء نتٌجة لصؾ لرٌة لرموغ برٌؾ كوبانً .2إصابة / 6/1/0200بتارٌخ / 
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  خبلل االشتبان الذي دار بً لوات فمدان مماتبلت من لوات سورٌا الدٌممراطٌة حٌاتهم  00/1/0200بتارٌخ

 سورٌا الدٌممراطٌة و تنظٌم داعش فً الحسكة.

 

  إصابة مواطنة بجروح خطٌرة نتٌجة لصؾ االحتبلل التركً على ناحٌة زركان شمال  0/0/0200بتارٌخ

 مدٌنة الحسكة .

 

  مرتزلته على لرٌة / نتٌجة شن جٌش االحتبلل التركً و 01-16إصابة امرأتان أعمارهم / 7/0/0200بتارٌخ

 عرب حسن الوالعة فً رٌؾ منبج الشمالً الؽربً .

 

  نساء نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً بسٌارة تمل 1إصابة / 02/0/0200بتارٌخ /

 المواطنٌن كانت لادمة من عامودا باتجاه مدٌنة المامشلً .

 

  ل التركً لرى تابعة لناحٌة تل تمر.إصابة امرأة نتٌجة لصؾ االحتبل 05/0/0200بتارٌخ 

 

  عام جراء انفجار حدث فً مبنى بمرٌة األحداث فً 20تم إصابة امرأة تبلػ من العمر / 11/1/0200بتارٌخ /

 ناحٌة الشهباء .

 

  إصابة امرأة نتٌجة المصؾ المتواصل لموات االحتبلل التركً و مرتزلته على لرى  13/2/0200بتارٌخ

 رٌؾ منبج الشمالً .

 

  مماتبلت لحٌاتهم نتٌجة استهداؾ االحتبلل التركً سٌارة فً رٌؾ مدٌنة 1فمدان / 02/2/0200بتارٌخ /

 كوبانً على الطرٌك لواصل بٌن لرٌتً إٌدق و تخته .

 

  عاماً و إصابة امرأة أخرى نتٌجة استهداؾ 11فمدان امرأة لحٌاتها التً تبلػ من العمر / 12/3/0200بتارٌخ /

 ابعة لبلحتبلل التركً سٌارة مدنٌة بالمرب من لرٌة سٌكركا فً المامشلً .طابرة مسٌرة ت

 

  إصابة امرأة نتٌجة لصؾ االحتبلل التركً على ناحٌة أبو راسٌن . 0/4/0200بتارٌخ 

 

  إصابة امرأة نتٌجة انفجار صاروخ فً ناحٌة زركان . 0/4/0200بتارٌخ 
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  عاماً 32عمر بؤطبلق النار على شمٌمته البالؽة من العمر /ألد شاب بالعمد الثالث من ال 01/5/0200بتارٌخ /

 فً الشارع العام بحً الزنود فً مدٌنة المامشلً أدى لوفاتها فوراً . 

 

  مماتبلت من وحدات حماٌة المرأة لحٌاتهم نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة تركٌة 1فمدان / 00/5/0200بتارٌخ /

 المامشلً .على سٌارة فً لرٌة شورن برٌؾ مدٌنة 

 

  فمدان امرأتان لحٌاتهما نتٌجة المصؾ التركً على ناحٌة تل تمر . 02/5/0200بتارٌخ 

 

  ألدمت طابرات مسٌرة على استهداؾ لوى األمن الداخلً فً عٌن عٌسى أثناء أداء  07/5/0200بتارٌخ

 / نساء .1واجبهم و نتج عن هذا االستهداؾ ممتل /

 

  عام بجروح متفاوتة بعد التحام اللص 11و طفلها البالػ من العمر /إصابة امرأة  12/5/0200بتارٌخ /

لمنزلها فً مدٌنة الطبمة الساعة الرابعة فجراً و تم نملهم إلى المشفى و حالة السٌدة حرجة بسبب مماومتها و 

 كثرة الطعنات .

 

  ادهم  نتٌجة لصؾ /بشظاٌا فً أجس41-42-03-03/ نساء البالؽات من العمر/2إصابة / 12/5/0200بتارٌخ

 االحتبلل التركً على ناحٌة تل تمر .

 

  إصابة امرأة نتٌجة استهداؾ االحتبلل التركً على مدٌنة المامشلً . 7/6/0200بتارٌخ 

 

  إصابة امرأتٌن بشظاٌا نتٌجة لصؾ االحتبلل التركً على مدٌنة المامشلً . 7/6/0200بتارٌخ 

 

  نتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً على منطمة خلؾ فمدان فتاة لحٌاتها  7/6/0200بتارٌخ

 / شمال مدٌنة المامشلً .17مشفى كوفٌد/

 

  نتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل 22إصابة امرأة بالؽة من العمر / 14/6/0200بتارٌخ ً / عاما

 التركً على عابلة فً وسط كوبانً .

 

  ٌاتهما نتٌجة لصؾ طابرة حربٌة تابعة لبلحتبلل التركً على لرٌة فمدان امرأتٌن لح 02/11/0200بتارٌخ

 تمل بمل برٌؾ دٌرٌن .
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  حلول العنف ضد المرأة : سـابعاً :  -

 

إن آثار العنؾ ضد المرأة لٌست ممتصرة على المرأة بل تتعداها لتصل إلى المجتمع بؤكمله , و تإثر سلباً فً  -

الجدي فً وضع حلول للتصدي لهذا العنؾ و الحد منه , و حٌث مختلؾ جوانبه لذلن البد من التفكٌر 

 نستعرض فٌما ٌلً بعضاً من الحلول الممترحة :

اتباع الطرابك الحدٌثة فً التربٌة و االبتعاد عن األفكار الجاهزة و التمالٌد األعمى و التربٌة المنزلٌة :  -1

 األعراؾ التً تتعارض مع المنطك .

 

إلكمال دور التربٌة المنزلٌة و التبلع المشكلة من الجذور فؤن من الضروري وضع مناهج المناهج الدراسٌة :  -8

 طاره و آثاره السلبٌة فً المجتمع .دراسٌة تتضمن برامج تعرؾ بالعنؾ و أخ

 

تمع على عاتك كافة المإسسات العمل على تغٌر الثمافة السائدة فً المجتمع و نشر التوعٌة االجتماعٌة :  -3

المنظمات األهلٌة و المدنٌة فً المجتمع و وضع خطط تنموٌة و اجتماعٌة و هذا   ضاٌا المرأة والمعنٌة بم

 ٌحتاج إلى كثٌر من الجهد و العمل لتحمٌمه .

 

لٌس المهم وضع لوانٌن فحسب بل ٌجب أٌضاً تنفٌذها و تعزٌز وضع لوانٌن حامٌة للمرأة و تفعٌل عملها :  -4

فعل و ٌجً ته خوفاً من العماب و فً حال كانت هذه الموانٌن موجودة بالدورها , حتى ٌمتنع المعنؾ عن فعل

 أجراء التعدٌبلت علٌها.

 

جهل المرأة بحمولها و ؼٌاب التوعٌة البلزمة لها من األسباب الربٌسٌة لمبولها العنؾ لذلن توعٌة المرأة دائماً :  -5

ناسبة ألخذ حمولهن إضافة إلى إصدار ٌجب بذل جهود حثٌثة لنشر الوعً بٌن النساء و تهٌبة الظروؾ الم

 ها الحماً على االستمبلل المادي .الموانٌن مثبلً : إلزام المرأة بالتعلٌم كطرٌمة لدفع سوٌتها الفكرٌة و بما ٌساعد

 

 .لهن مشارٌع السلطات المحلٌة أن تنشا تمكٌن المرأة التصادٌاً :  -6

 

الوسابل دوراً كبٌراً فً نشر مفاهٌم خاطبة و تعزٌز أفكار تلعب هذه الرلابة الشدٌدة على وسائل اإلعالم :  -7

سلبٌة ضد المرأة , لذلن على الدولة أن تكون حازمة فً رلابتها فبل تسمح بعرض أي شًء مهٌن للمرأة أو 

 محرض على العنؾ ضدها .
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 المناطك المحتلة :ثامنـاً : إحصائٌات االنتهاكات المرتكبة بحك المرأة فً شمال وشرق سورٌا بما فٌها  -

 

 

 

 الموانٌن و العموبات الخاصة بالعنف ضد المرأة فً اإلدارة الذاتٌة :تاسـعاً :  -

 

فٌما ٌخص حاالت العنؾ و االؼتصاب فمن المفروض أن تظهر على األرض نتابج تطبٌك لاون حماٌة المرأة  -

 بتخفٌؾ هذه الحاالت وصوالً إلى إنهابها .

 

فً مناطك اإلدارة الذاتٌة تزوٌج الماصرات و تعده جرماً ٌحاسب علٌه المانون و ٌنص  تمنع لوانٌن حماٌة المرأة -

لانون )حماٌة المرأة( الهادؾ إلى حماٌة المرأة من االضطهاد و ضمان مساواة كاملة مع الرجل فً كافة 

جتماعً لؾ العمد االمجاالت الحٌاة العامة و الخاصة , ومن بٌنها الحموق السٌاسٌة و تشكل تنظٌمات بما ال ٌخا

 ن التشرٌعٌة الخاصة بها .و أخذ موافمتها على لوانٌ

 

المساواة بٌن الرجل و المرأة فً حك العمل و األجر و المساواة بٌن شهادتها و شهادة الرجل من حٌث المٌمة و -

 المانونٌة .

 

 

 انشلت دَش انضوس إلهُى انفشاث إلهُى اندضَشة  َىع الَتهان

   8 4 اَتحاس

   8  اػتمال

 حىادث خُائُت
 1 3  18 لتل

  1  5 جرح

    5 يحاونت اَتحاس

  1  8 جرح تفدُشاث

    1 خطف

 طائشة يسُشة
   3 3 لتل

   4 4 جرح

 يخُى انهىل
    9 لتل

    1 جرح

    1 لتل اشتباكاث
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 كما ٌنص المانون حماٌة المرأة على : -

تنظٌم , إلؽاء المهر و ٌحل محله مشاركة الطرفٌن فً تؤمٌن الحٌاة التشاركٌة , منع تزوٌج الفتاة بدون رضاها 

, تجرٌم المتل بذرٌعة الشرؾ , منع الطبلق باإلرادة المنفردة , منع تعدد الزوجات , صكون الزواج مدنٌاً 

 فرض عموبات متشددة و متساوٌة على مرتكب الخٌانة الزوجٌة من الطرفٌٌن .

التمٌٌز من ممراطٌة مكافحة كل أشكال العنؾ وجرٌمة ٌعالب علٌها و على اإلدارة الذاتٌة الدٌوكما ٌعد التمٌٌز  -

 خبلل تطوٌر اآللٌات المانونٌة و الخدمات لتوفٌر الحماٌة و الولاٌة و العبلج لضحاٌا العنؾ .

 

صابٌة بالحاالت التً و كما ورد من مجلس العدالة االجتماعٌة فً شمال وشرق سورٌا التابع لئلدارة الذاتٌة إح -

 :كالتالًتتعرض لها المرأة من حاالت عنؾ ضد المرأة باإلضافة إلى حاالت االنتحار واالؼتصاب والمتل وهً 

 

 مؤسسات أخرى محكمة لٌد النظر الحل العدد نوع

 4 123 ... 04 155 تعدد زوجات

 ... 11 7 50 110 زواج لاصر

 01 72 ... 11 122 العنف و الضرب

 ... 3 ... ... 3 انتحار

 ... 0 ... ... 0 اغتصاب

 ... 11 ... ... 11 لتل

 05 122 7 111 251 المجموع

 

 المانون السوري الخاص بالعنف ضد المرأة : عاشـراً :  -

ال ٌوجد فً سورٌا لانون خاص ٌتعامل مع العنؾ المنزلً و خاصة ضد النساء , فمد تعامل المضاء فً سورٌا  -

مع هذا النوع من الجرابم مثلها مثل بالً الجرابم المتعلمة باإلٌذاء و المشاجرة المنصوص علٌها فً المادة 

موم الزوجة بتمدٌم أي شكوى )االدعاء( ضد / وما بعدها من لانون العموبات السوري العام و ؼالباً ال ت322/

زوجها ألسباب عدٌدة منها الخوؾ من الوصمة االجتماعٌة و األسوأ من ذلن أن ولد ذهب لانون األحوال 

/ من لانون 123الشخصٌة السوري إلى السماح للزوج بضرب زوجته ضرباً خفٌفاً , حٌث نصت المادة /

األرجح فً المذهب نص فً هذا المانون , ٌرجع فٌه إلى المول  األحوال الشخصٌة على كل ما لم ٌرد علٌه

/ من كتاب األحكام الشرعٌة فً األحوال الشخصٌة )ٌباح للزوج تؤدٌب 027علٌه نصت المادة / الحنفً و بناءً 

 ً  المرأة تؤدٌباً خفٌفاً على كل معصٌة لم ٌرد فً شؤنها حد ممدر , وال ٌجوز له أصبلً أن ٌضربها ضرباً فاحشا

 ولو بحك ( .
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أما بخصوص )جرابم الشرؾ( فلم ٌستخدم لانون العموبات السوري العام /المصطلح المذكور / بل أشار إلى  -

تلن الجرابم من الباب السابع تحت اسم /الجرابم المخلة باألخبلق و اآلداب العامة / الذي ٌحتوي على مجموعة 

 مهاء باسم المتل بدافع الشرؾ .أخرى من الجرابم إلى جانب الجرٌمة التً ٌسمٌها الف

 

على إعفاء الرجل الذي ٌمتل زوجنه أو أخته  0227/ حتى عام 326نص لانون العموبات السوري فً المادة /و -

أو إحدى أصوله أو فروعه التً ٌفاجبها فً جرم الزنا أو صبلت جنسٌة مع شخص آخر من العموبة بشكل 

)العذر المحَل( ثم لام المانون نفسه بوضع حد أدنى للعموبة بالسجن كامل , و هو ما كان ٌسمٌه لانون العموبات 

م 0202آذار  15سنتٌن , و ثم رفع الحد األدنى لعموبة جرٌمة المتل بدافع الشرؾ إلى خمس سنوات , و بتارٌخ 

نون / أي أن لا326/ و الذي لضى بإلؽاء المادة /0أصدر الربٌس السوري بشار األسد المرسوم التشرٌعً رلم /

 العموبات السوري بدأ بالتعاطً مع ما ٌسمى ب/جرابم الشرؾ/ مثل تعاطٌها مع أي جرٌمة أخرى .

 

م المعدل فمد نص على أن أهلٌة الزواج فً الفتى و 1731/ لعام 37أما لانون األحوال الشخصٌة السوري رلم / -

/ أنه إذا ادعى المراهك أو المراهمة 16/ كما تنص المادة /14الفتاة تكمل بتمام الثامنة عشرة من العمر مادة /

البلوغ بعد إكمال الخامسة عشر , و طلباً الزواج ٌؤذن به الماضً إذا تبٌن له صدق دعواهما و احتمال جسٌمهما 

 .و معرفتهما بالحموق الزوجٌة 
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 العنف ضد المرأة : إحدى عشـر : المعاهدات الدولٌة بمناهضة -

 

م ٌوفر االتفالٌة الدولٌة األساسٌة 1726لحموق اإلنسان الذي اعتمدته األمم المتحدة فً عام ن اإلعبلن العالمً إ -

لمكافحة العنؾ ضد المرأة , حٌث ٌعلن عن المساواة فً الحموق بٌن المرأة و الرجل بما فً ذلن الحك فً 

 األمن الشخصً .

لمد كان له تؤثٌر كبٌر على تطوٌر المانون ٌعرؾ اإلعبلن العالمً لحموق اإلنسان المبادئ و المٌم العالمٌة  -

 ً ً لانونٌا ً  للتؤوٌل و ال ٌخلك التزاما ً و مفتوحا ً أكثر منه مطلما للدول  الدولً لحموق اإلنسان لكنه ٌعتبر طموحا

 للحفاظ على هذه المبادئ .

لٌة المضاء على جمٌع م دخلت حٌز التنفٌذ اتفالٌة مهمة لمعالجة عدو المساواة للمرأة , كانت اتفا1761وفً عام  -

أشكال التمٌٌز ضد المرأة /سٌدو/ هً أول اتفالٌة لحموق اإلنسان الخاصة بالمرأة و لكن االتفالٌة ال تعالج العنؾ 

فً الوالع ال ٌتضمن نص االتفالٌة كلمة /العنؾ/ على اإلطبلق و لمعالجة هذا اإلؼفال , اضافت اللجنة المعنٌة 

م توصٌة عامة خاصة بالعنؾ ضد المرأة دفعت إلى أنشاء ممرر 1770ة عام بالمضاء على التمٌٌز ضد المرأ

األمم المتحدة الخاص المعنً بالعنؾ ضد المرأة , و هو عمل مكرس فمط للمضاء على هذا العنؾ , لكن 

 ٌست جزءاً من االتفالٌة الرسمٌة .التوصٌات العامة ل

و الحكومات إلى اعتماد م ٌدع1773عنً بالمرأة فً عام أما منهاج عمل بكٌن الذي اعتمده المإتمر العالمً الم -

مراجعة التشرٌعات لضمان فعالٌتها فً المضاء على العنؾ ضد المرأة و لكنها ال تفرض أي التزام و تنفٌذ و

 لانونً على الدول .

 

 اثنا عشـر : التوصٌات : -

بالسرعة المصوى إلٌماؾ ضرورة تدخل األطراؾ الدولٌة من أجل ممارسة ضؽوط على الدولة التركٌة  -1

استهداؾ المدنٌٌن بشكل مباشر وتدمٌر سبل العٌش التً تضمن حٌاة المدنٌٌن خاصةً النساء واألطفال وال 

 سٌما أنهم الضحاٌا األكبر لهذا العدوان .

دعوة المنظمات الحمولٌة والنسوٌة السورٌة للتعاون والتدلٌك فً مختلؾ الجرابم التً ترتكب بحك المرأة  -0

ةً تلن التً ارتكبتها الدولة التركٌة وفصابل المسلحة التابعة لها من أجل بناء ملؾ لانونً ٌسمح خاص

 بمتابعة ومبلحمة جمٌع مرتكبً الجرابم واالنتهاكات وإحالتهم إلى المحاكم الجنابٌة الدولٌة .

 تفعٌل الموانٌن الهادفة لحماٌة المرأة فً مناطك شمال وشرق سورٌا . -1
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 الت :تحدٌث الحا

والحاالت  0200وفٌما ٌلً نذكر االنتهاكات التً تم توثٌمها فً مجال الطفل بعد إصدار التمرٌر ولؽاٌة عام 

 الموثمة هً :

م إصابة امرأة حامل جراء لٌام مجموعة من عناصر الدفاع الوطنً بإطبلق النار بشكل 15/10/0200بتارٌخ  -

 عشوابً فً بلدة العشارة فً مدٌنة دٌر الزور .

 

م ممتل امرأتٌن  من أهالً الحوٌج فً رٌؾ دٌر الزور نتٌجة تعذٌب عنٌؾ لبل  إطبلق 15/10/0200بتارٌخ  -

درت المٌادة العامة لموات سورٌا الدٌممراطٌة بٌاناً ولد أص النار علٌهم  فً الرأس من لبل جماعة مجهولة

ورطٌن والمبض علٌهم وتمدٌمهم بخصوص جرٌمة لتل امرأتٌن فً دٌر الزور حٌث تعهدت فٌه بمبلحمة المت

 . إلى المضاء لمحاكمتهم

 

نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة بٌنهم طفلة  أخرٌات/ 1إصابة /فمدان امرأة لحٌاتها وم 02/10/0200بتارٌخ  -

 تابعة  االحتبلل التركً مفرق لرٌة طوٌل جنوب ناحٌة المحطانٌة بمرٌة كرسوار .
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وري فً مناطك شمال المرتكبة من لبل الجٌش التركً وفصائل الجٌش الوطنً الس تمرٌر عن االنتهاكات

 8188وشرق سورٌا بعد عملٌتً غصن الزٌتون ونبع السالم ولغاٌة نهاٌة عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومنظمة حموق اإلنسان خبلل الفترة المشهودة باالستعراض استمرت منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة 

سورٌا ومركز األبحاث وحماٌة حموق المرأة واتحاد  –نسان فً عفرٌن فً الفرات ومنظمة حموق اإل

 بتوثٌك االنتهاكات الجسٌمة لحموق اإلنسان األساسٌة والمانون الدولًالمحامٌن فً شمال وشرق سورٌا 

اإلنسانً التً ترتكبها الدولة التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري فً مناطك شمال وشرق سورٌا 

 12/10/0200ولؽاٌة  02/1/0216منذ تارٌخ  م المحتلتٌننبع السبلؼصن الزٌتون و خاصة منطمتًو

الهجمات المستمرة بمذابؾ الهاون والمدفعٌة والصوارٌخ والطابرات الحربٌة والمسٌرة  فً ذلنبما 

 والتً تتسبب بسموط العدٌد من الضحاٌا المدنٌٌن والعسكرٌٌن وكذلن االعتمال التعسفً والتعذٌب وسوء

وذلن كإجراء ممنهج إلرؼام سكان المنطمة على  فمدان الحٌاةأثناء االحتجاز والتً تصل لحد  لمعاملة ا

النزوح إلى مخٌمات فً ظروؾ مزرٌة وسط ؼٌاب شبه كامل ألي مساعدات أممٌة ممكنة وإرؼام 

العشرات من العاببلت فً مخٌمات داخل تركٌا للعودة إلى سورٌا وإعادة توطٌنهم فً مناطك نبع السبلم 

ألعمال العدابٌة واالشتباكات المستمرة بٌن فصابل وؼصن الزٌتون وهً مناطك ؼٌر آمنة وبسبب ا

البنى التحتٌة من   فمد العدٌد من المدنٌٌن أرواحهم ناهٌن عن استهداؾ حٌث الجٌش الوطنً السوري

 الموارد المابٌة ولطعها عن مناطك اإلدارة الذاتٌة .و مصادر الطالة
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 الجهة المعدة للتمرٌر :  -

  :  الجزٌرة فً اإلنسان حموق منظمة -

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

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

 كاستجابة تؤسٌسها وجاء سورٌا وشرق شمال فً المدنً المجتمع لمإسسات المنظمة والموانٌن االجتماعً

 لحموق الفكرٌة المرجعٌة إلى استناداً  والدٌممراطٌة والمانونٌة السلمٌة السبل كافة عبر للولوؾ موضوعٌة

 أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك وكافة اإلنسان لحموق العالمً اإلعبلن فً المتمثلة اإلنسان

 . صدرت جهة أي وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء

 

 الهدف من التمرٌر : -

نبع السبلم التً لامت بها الدولة التركٌة و فصابل أربع سنوات على بدء عملٌتً ؼصن الزٌتون ومع مرور  -

رأس العٌن و تل أبٌض ( و مع دخول النزاع عفرٌن و) مناطكالجٌش الوطنً السوري التابعة لها فً 

عامه الثانً عشر ال زال السورٌون فً المناطك المحتلة ٌتعرضون النتهاكات حموق اإلنسان و السوري 

المانون الدولً اإلنسانً حٌث تتعرض حٌاتهم و حرٌتهم للتهدٌد المستمر و الزال التهدٌد باجتٌاح المزٌد من 

المنطمة و استمرارها  األراضً السورٌة عبر عملٌات عسكرٌة ٌهدد بها الجٌش التركً مستمرة و ٌضع أمن

فً خطر مستمر ناهٌن عن عملٌات و محاوالت إجبار البلجبٌن السورٌٌن داخل األراضً التركٌة على 

العودة إلى المناطك المحتلة على الرؼم من النزاع المستمر و االنتهاكات المستمرة فً المناطك المذكورة و 

التحمٌك الخاصة بتوثٌك االنتهاكات فً سورٌا و التابعة التً تمرها األمم المتحدة عبر تمارٌر تصدرها لجان 

لؤلمم المتحدة , و كذلن عشرات التمارٌر الحمولٌة لمنظمات حموق اإلنسان المحلٌة فً مناطك شمال شرق 

 والتً ترصد االنتهاكات المذكورة . سورٌا

لتركٌة و فصابل المعارضة و فً هذا التمرٌر سٌتم تسلٌط الضوء على االنتهاكات التً ارتكبتها الموات ا -

فً منطمتً ؼصن الزٌتون ونبع السبلم عفرٌن ورٌفها ومنطمة سري كانٌى )رأس العٌن(  السورٌة التابعة لها

االعتمال و اإلخفاء وأرٌافها وتشمل االنتهاكات ضد المدنٌٌن األطفال والنساء و (و كري سبً )تل أبٌض

األراضً و الممتلكات و اإلتجار باآلثار و استهداؾ المدنٌٌن  المسري و إعادة البلجبٌن و ترحٌلهم و مصادرة

فً مناطك شمال شرق سورٌا خاصة فً خطوط الجبهة و على كامل الشرٌط الحدودي مع الدولة التركٌة 

 فً كامل المناطك و المدن المذكورة .ولذابؾ الهاون ناهٌن عن استهداؾ المدنٌٌن عبر الطابرات المسٌرة 

 در المعلومات : و مصا المنهجٌة -

حموق اإلنسان فً الجزٌرة ومنظمة حموق اإلنسان فً الفرات ومنظمة حموق منظمة فً هذا التمرٌر تعرض  -

سورٌا ومركز األبحاث وحماٌة حموق المرأة واتحاد المحامٌن فً شمال وشرق سورٌا  –اإلنسان فً عفرٌن 

ً أجرٌت للتؤكد من األحداث واالنتهاكات الحاصلة نتابج التوثٌمات التً توصلت إلٌها بناء على التحمٌمات الت

وع االنتهاكات المرتكبة بعد عملٌة إضافة إلى إحصابٌة عن مجم 12/7/0200ولؽاٌة  1/1/0200من تارٌخ 

ولد تم االعتماد على  12/10/0200ولؽاٌة  7/12/0217نبع السبلم منذ وعملٌة  02/1/0216ؼصن الزٌتون 

شرة مع الضحاٌا وزٌارة موالع الحدث والوثابك والتمارٌر والصور ومماطع العشرات من المماببلت المبا

الفٌدٌو التً تم جمعها من الضحاٌا أو ذوٌهم أو من موالع الحدث وكذلن من منظمات حمولٌة ومإسسات 

 ولٌٌن وتمارٌر األمم المتحدة .إدارٌة ومدنٌة وعسكرٌة ووسابل إعبلمٌة رسمٌة ونشطاء حم

أو ألي جهة مستملة حمولٌة بدخول مناطك نبع السبلم للمٌام بالتحمٌمات  اح للمنظمات المعدةولد كان عدم السم -

والتؤكد من األحداث الحاصلة بنحو مستمل ٌشكل عرللة وتحٍد كبٌر أمام التؤكد من االنتهاكات وجمع األدلة 

 الحاصلة .الكافٌة لذلن بمً االعتماد على شهادة الناجً هً األساس فً توثٌك االنتهاكات 
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 الفهرس : ٌتؤلؾ التمرٌر من : -

 

 898 انًمذيت أولا 

 ثاَُاا 

 

 8188ولغاٌة نهاٌة عام  8118االنتهاكات المرتكبة فً مناطك غصن الزٌتون منذ بداٌة عام 

 

198 

 ثانثاا 

 

 االنتهاكات المرتكبة فً مناطك نبع السالم وبالً مناطك شمال وشرق سورٌا
 

811 

 819 – 811 ضحاٌا مخلفات الحرب - العدائـٌةسٌر األعمال   -8

2-  

 
 االنتهاكات بحك المدنٌٌن على طول الحدود السورٌة التركٌة من لبل الحرس الحدودي التركً

 

819 

3-  

 

والطائرات االستهداف المباشر للمدنٌٌن واإلدارٌٌن والعسكرٌٌن بالطائرات المسٌرة التركٌة 

 فً مناطك شمال وشرق سورٌاالحربٌة 

811 

4-  

 

االستهداف المباشر للمدنٌٌن من لبل عناصر فصائل الجٌش الوطنً السوري داخل المناطك 

 المحتلة وعلى خطوط التماس

819 

 881 االشتباكات بٌن الفصائل المسلحة داخل األراضً المحتلةالتفجٌرات و  -5

6-  

 

السوري  الهجمات العشوائٌة المباشرة التً تشنها الموات التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً

 على البنى التحتٌة والمدنٌة

881 

7-  
 

 االحتجاز التعسفً واالختطاف
 

889 

8-  
 

 االستٌالء على الممتلكات
 

838 

 834 استهداف األعٌان المدنٌة  -9

 835 التغٌٌر الدٌمغرافً  -81

 836 تمٌٌد الحرٌات األساسٌة  -88

 836 أوضاع المهجرٌن لسرأ داخل المخٌمات سابؼاا 

 838 6/11/8188إحصائٌــات االنتهاكات المرتكبة منذ بدء عملٌة نبع السالم ولغاٌة  خايسـاا 

ا   841 إحصائٌة مركز األبحاث وحماٌة حموق المرأة سادسـا

ا   841 التوصٌات سـابؼا
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 أوالً : ممدمة : -

 

االستمرار األمنً نة تفتمد إلى / عاماً على الحرب الدابرة ال تزال دولة ؼٌر آم11إن سورٌا و رؼم مرور / -

المتل عذٌب والسٌاسً و ال زال السورٌون ٌواجهون خطر التعرض لبلعتمال التعسفً و اإلخفاء المسري و التو

أثناء الهجمات و ٌتم التعامل مع أي شخص ٌتعامل مع جهة مؽاٌرة للموة التً تحكم على األرض فً 

الؾ من المدنٌٌن للهجرة التً ال تزال مستمرة الجؽرافٌة و مصادرة أمبلكهم أو تدمٌرها مما دفع عشرات اآل

رؼم المخاطر التً تواجههم فً رحلة الهجرة و التً لد تإدي إلى فمدان الشخص لحٌاته لبل الوصول إلى 

خاصة فً المناطك المحتلة الوالعة تحت السٌطرة التركٌة و فصابل الجٌش الوطنً السوري المدعوم , وجهته 

و نظراً لذا تل أبٌض (  –رأس العٌن  –جرابلس  –الباب  –ً تحتلها فً )عفرٌن ناطك التلممن تركٌا فً ا

لٌادة مشتركة بٌن الجٌش التركً و فصابل الجٌش الوطنً السوري إنه  رتباط التنظٌمً و المالً و وجودلبل

كذلن ٌمع  ٌمع على الدولة التركٌة المسإولٌة عن االنتهاكات المرتكبة من لبل فصابل الجٌش الوطنً السوري

على عاتمها االلتزام لمنع انتهاكات حموق اإلنسان و المانون الدولً اإلنسانً التً ٌرتكبها عناصر الجٌش 

 كذلنو وبمشاركة لواتهم الوطنً السوري و بعلم و دراٌة من المسإولٌن األتران و بؤوامر مباشرة منهم

تركٌا على دعم فصابل الجٌش الوطنً السوري هإالء المرتكبٌن لهذه الجرابم و داعمٌهم حٌث تعمل مماضاة 

بوصؾ تركٌا لوة احتبلل للمناطك السورٌة التً تمع تحت سٌطرتها ٌجب علٌها أن تلتزم باتفالٌة )جنٌؾ 

نتهاكات المذكورة لد استمرت االالرابعة ( و تحافظ على أمن المدنٌٌن فتمنع أي انتهان ٌرتكب بحمهم لكن 

 كٌا التزاماتها بوصفها لوة احتبلل بشكل متكرر و متعمد .مراراً و تكراراً و خرلت تر

 

 : 8188ولغاٌة نهاٌة عام  8118: االنتهاكات المرتكبة فً مناطك غصن الزٌتون منذ بداٌة عام اً ثانٌ -

 

نظراً لما تسببت به الحرب العالمٌة األولى والثانٌة من وٌبلت ومآسً وخراب ودمار للعدٌد من الشعوب فً  -

االمر الذي دفع شعوب العالم التخاذ لرارات صارمة من أجل حماٌة المدنٌٌن من وٌبلت حروب جدٌدة العالم 

( 1727ومن هذه المرارات والمواثٌك الدولٌة اإلعبلن العالمً لحموق االنسان واتفالٌة جنٌؾ لعام )

د الدولٌة بها إال أن ( حٌث ألزمت معظم الدول المولعة على هذه العهو1755وبروتوكولٌها الملحمٌن لعام )

الدولة التركٌة تجاوزت هذه االتفالٌات والعهود الدولٌة ضاربة عرض الحابط بالمانون الدولً وألدمت على 

باالشتران مع المجموعات السورٌة المسلحة الموالٌة لها والتً  16/1/0216احتبلل منطمة عفرٌن بتارٌخ 

صرؾ الدولة التركٌة بكل ممدراتها البشرٌة تسمى بالمعارضة السورٌة التً وضعت نفسها تحت ت

وااللتصادٌة والعسكرٌة حٌث تم استخدام شتى صنوؾ األسلحة الجوٌة والبرٌة وحتى المحرمة دولٌاً من لبل 

العالم  ةمام مرآأدولة عضو فً النظام العالمً وبدعم وتؤٌٌد من دول إللٌمٌة وعالمٌة وفً ظل صمت دولً و

( 36دٌد من المجازر بحك المدنٌٌن اثناء هذه الحرب الهمجٌة والتً استؽرلت )باألجمع, حٌث ارتكبت الع

ً حتى احكمت السٌطرة على منطمة عفرٌن بالكامل وهً ال تزال تمارس افظع أنواع  ثمانٌة وخمسون ٌوما

طنٌن الجرابم واالنتهاكات والتً ترلى إلى جرابم حرب وجرابم ضد اإلنسانٌة وجرابم إبادة جماعٌة بحك الموا

المدنٌٌن وخاصة النساء واألطفال الذٌن كان لهم النصٌب األكبر من هذه االنتهاكات والتً تعددت من لتل 

وخطؾ وتعذٌب واخفاء لسري والتحرش الجنسً واالستٌبلء على الممتلكات العامة والخاصة ولطع األشجار 

ة وتخرٌب وتجرٌؾ عشرات الحراجٌة والمثمرة وحرق مساحات واسعة من الؽابات واألراضً الزراعٌ

الموالع االثرٌة التارٌخٌة والدٌنٌة ونهب محتوٌاتها وسرلتها تمهٌداً لبٌعها فً السوق السوداء, كما وفرضت 

دولة االحتبلل المناهج التركٌة فً المدارس ولامت بإنشاء المراكز الدٌنٌة ودعمها وؼٌرت أسماء بعض 

تركٌة ورفعت االعبلم التركٌة فولها تمهٌداً لسٌاسة التترٌن التً  المرى والساحات والمرافك العامة إلى أسماء

 . تتبعها من اجل طمس هوٌة المنطمة وتؽٌٌر دٌمؽرافٌتها بالكامل
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وحتى االن من  2018/ اذار 18( ألؾ مدنً منذ ٌوم /300ح أكثر من )نز بعد عملٌة ؼصن الزٌتون -

حتى االن تحت ضؽط االحتبلل التركً والفصابل عفرٌن, وان النزوح المسري مازال مستمراً من عفرٌن 

المسلحة السورٌة الموالٌة له, وذلن لتوطٌن عاببلت من الؽوطة ودرعا وادلب فً عموم منطمة عفرٌن 

 واالستمرار فً عملٌة التؽٌٌر الدٌمؽرافً فٌها.

 

لتؽٌٌر الدٌمؽرافً % فً كبرى عملٌات ا23بحسب ما ٌتم تداوله فإن نسبة الكرد فً عفرٌن اآلن ال تتجاوز  -

بناًء على توافك بٌن الدولة التركٌا وبعض الموى اإلللٌمٌة  2011التً شهدتها سورٌا منذ بداٌة االزمة فً 

 والدولٌة.

 

( ألؾ مستوطن فً عموم لرى ونواحً عفرٌن المستمدمٌن من مناطك النزاع فً 400وتم توطٌن لرابة ) -

لجنوبً والؽربً ونظراً لبلكتظاظ السكانً تم انشاء سورٌة وخاصة رٌؾ ادلب الجنوبً ورٌفً حلب ا

 المخٌمات العشوابٌة فً عموم المنطمة.

 

وكما ٌسعى االحتبلل التركً منذ ثبلثة اعوام الى تؽٌٌر هوٌة عفرٌن ومعالمها وصبؽها بالهوٌة التركٌة عبر  -

التركً فوق المدارس والمرافك تؽٌٌر أسماء الشوارع والمٌادٌن والمرافك العامة والمستشفٌات ورفع العلم 

 العامة.

 

وؼٌر االحتبلل التركً أسماء الساحات الربٌسٌة بمركز مدٌنة عفرٌن, مثل ساحة آزادي )الحرٌة( إلى ساحة  -

اذار, ودوار كاوا الحداد الى دوار  18أتاتورن ودوار نٌروز الى صبلح الدٌن, والدوار الوطنً الى دوار 

أسماء المرى ؼٌر االحتبلل التركً اسم لرٌة لسطل ممداد الى سلجوق  ؼصن الزٌتون, وفً إطار تؽٌٌر

 اوباسً, ولرٌة كوتانا الى ظافر اوباسً, وكرزٌله الى جعفر اوباسً.

 

ورافك تؽٌٌر أسماء األماكن االستراتٌجٌة والكردٌة الى أسماء عثمانٌة ووضع العلم التركً وصور أردوؼان  -

كل لرٌة وناحٌة ومركز المدٌنة, فضبلً عن تعلٌم اللؽة التركٌة فً  فً كل مكان وعلى لوحات الداللة فً

 المدارس ووضع العلم التركً على ألبسة التبلمٌذ.

 

الى جانب ذلن كتب اسم مشفى آفرٌن باللؽة التركٌة, بعدما كان مكتوباً باللؽتٌن الكردٌة والعربٌة, ناهٌن عن  -

ابتها بالتركٌة فمط, تزامناً مع ذلن عبث االحتبلل التركً تؽٌٌر اللوحات التعرٌفٌة للمحبلت والشوارع وكت

 باألماكن الممدسة ودمر المزارات الدٌنٌة لئلٌزٌدٌٌن فً المرى االٌزٌدٌة.

 

وضمن عملٌة التؽٌٌر الدٌمؽرافً وتؽٌٌر هوٌة المناطك التً تحتلها, أرؼم االحتبلل التركً األهالً على  -

 السورٌٌن ضمن األراضً السورٌة التً تحتلها. اصدار هوٌات تعرٌفٌة تركٌة للمدنٌٌن

 

-  ً فلسطٌنً( -كوٌتً-المٌام ببناء المستوطنات فً كافة أراضً مدٌنة عفرٌن بدعم تركً وخلٌجً )لطري وأٌضا

 كمستوطنة آفرازه ومستوطنة كوٌت الرحمة ومستوطنة لرٌة حسنة. 

 

ك أهالً عفرٌن البالٌن فٌها, هً زٌادة لعل أكثر الممارسات التً لام بها االحتبلل التركً ومسلحوه بح -

 عملٌات الخطؾ والمتل واؼلبها كانت بؽاٌة طلب الفدٌة المالٌة.
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( مدنً خبلل سنوات االحتبلل, وان مصٌر أكثر من نصفهم ما 8626وفً هذا الصدد تم اختطاؾ أكثر من ) -

الفدٌة المالٌة, وهذا ما ٌصفه  ٌزال مجهوالً, ناهٌن عن تعرض المدنٌٌن الكرد لبلختطاؾ المتكرر بؽٌة طلب

 أهالً عفرٌن فً الداخل بؤنه أصبح "تجارة مربحة" لدى المسلحٌن.

 

( حالة 72( حالة لتل منها ثمانٌة حاالت انتحار من النساء و)96ما وضع النساء فً عفرٌن, فإنه تم توثٌك)أ -

  ن.اؼتصاب, ناهٌن عن االعتداءات التً تتعرض لها النساء بشكل ٌومً فً العل

 

( لتلوا نتٌجة المصؾ التركً 500( مدنٌاً منهم أكثر من )663ما عن حاالت المتل فمد تم لتل اكثر من )أو -

( جرٌحاً نتٌجة المصؾ التركً 696( لتلوا تحت التعذٌب وتوثٌك اكثر من )90والفصابل السورٌة التابعة له )

( من النساء 216ال مصابٌن بجروح و)( أطف333والفصابل السورٌة المسلحة التابعة له ومنهم حوالً )

ٌتون واشجار حراجٌة أخرى وذلن ( شجرة ز365000تعرضن للجروح واالصابات, ولطع ما ٌزٌد عن )

( شجرة زٌتون واشجار حراجٌة متنوعة, وحرق ما ٌزٌد عن 13500تجار بحطبها, وحرق اكثر من )لئل

ن كتار منذ احتبلله لعفرٌن وحتى اآلالؾ ه( 12ثلث المساحة المخصصة للزراعة والتً تمدر بؤكثر من )

وحرق االالؾ من األشجار فً الؽابات الحراجٌة واالستٌبلء على االالؾ من منازل المدنٌٌن المهجرٌن لسراً 

وتحوٌل العشرات منها الى سجون ومعتمبلت وممرات تابعة لعناصر الفصابل المسلحة التابعة لبلحتبلل 

 شراًء.التركً والمتاجرة بها بٌعاً و

 

ولعل أكثر االضرار المادٌة, وعملٌات النهب والسلب التً لام بها مسلحً االحتبلل التركً هً االستٌبلء  -

على محصول الزٌتون وتصدٌره الى تركٌا عبر معبر لرٌة حمام الحدودٌة بناحٌة جندٌرس, والذي انشؤه 

ون والمسرولات وبٌعه كمنتج تركً فً االحتبلل التركً فً العام الماضً لتسهٌل عملٌة عبور محصول الزٌت

 األسواق العالمٌة مثل اسبانٌا وأمٌركا.

 

وبعد تدمٌر اؼلب األماكن والموالع االثرٌة المدرجة على البحة الٌونٌسكو خبلل الهجمات على عفرٌن, مثل  -

 ثرٌة. "معبد عٌن دارا, النبً هوري, كهؾ الدودرٌة, لبر مار مارون " وؼٌرها العدٌد من الموالع اال

 

( تل أثرى, وان االحتبلل 78وبحسب ما أكدته مدٌرٌة اثار عفرٌن فإنه ٌوجد فً منطمة عفرٌن حوالً ) -

 التركً ومسلحوه لاموا بحفر معظم التبلل وتنمٌبها بحثاً عن االثار واللمى االثرٌة.

 

ومستودع وأكثر من ( مولع أثرى 28ثار عفرٌن تم تخرٌب وتدمٌر أكثر من )آوبحسب إحصابٌة مدٌرٌة  -

( مزار دٌنً لمختلؾ المذاهب واألدٌان باإلضافة الى تجرٌؾ العدٌد من الممابر وتحوٌل احداها الى سوق 16)

 للماشٌة.

الى جانب ذلن فكن االحتبلل التركً السكة الحدٌدٌة الممتدة من مٌدان اكبس بناحٌة راجو والمارة من كفر  -

 ار من اعزاز.جنة ولطمه بناحٌة شرا, وبٌعها الى تج
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ثالـثاً : االنتهاكات المرتكبة فً مناطك نبع السالم وبالً مناطك شمال وشرق سورٌا منذ بدء عملٌة نبع  -

 : 8188السالم ولغاٌة نهاٌة عام 

 

 سٌر األعمال العدائٌة : -1

 

بحك المدنٌٌن الهجمات العشوابٌة والمباشرة التً تشنها الدولة التركٌة وفصابل المعارضة السورٌة المسلحة  -

 فً المناطك المحتلة بعملٌة نبع السبلم وكافة المناطك الحدودٌة وخطوط التماس فً الجبهات .

 

شمال وشرق مناطك وهً الفترة التً تم فٌها رصد االنتهاكات الحاصلة , الزال السكان فً  0200خبلل عام  -

تلة فً سري كانٌى , كري سبً وعفرٌن سورٌا ٌعانون من انعدام األمن واالستمرار خاصةً فً المناطك المح

وهً المناطك التً تم احتبللها بعد عملٌتً ؼصن الزٌتون ونبع السبلم ناهٌن عن انعدام األمن على طول 

بٌن الجٌش  تلن الوالعة على خط الجبهة الفاصلالحدود التركٌة السورٌة فً المرى والمدن الحدودٌة وكذلن 

الوطنً ولوات سورٌا  المسلحة التابعة له والمعروفة بالجٌشالتركً وفصابل المعارضة السورٌة 

إال أن المتال الزال مستمراً فً  0217, فبالرؼم من لرار ولؾ إطبلق النار الذي تم إعبلنه عام الدٌممراطٌة

منبج حٌث تصاعدت األعمال العدابٌة خاصةً منطمة تل تمر , زركان , عٌن عٌسى وأرٌافهم , عدة مناطك 

استهداؾ بالً المدن والمرى الحدودٌة بٌن الفترة واألخرى ومازال المصؾ المتبادل مستمر بٌن وكوبانً و

الجٌش التركً وفصابل الجٌش الوطنً السوري ولوات سورٌا الدٌممراطٌة والتً ترد على الهجمات التً تمع 

ٌنهم نساء وأطفال ووسط فً خط الجبهة بشكل شبه ٌومً والذي أودى بحٌاة العدٌد من العسكرٌٌن والمدنٌٌن ب

تهدٌد مستمر بتوؼل تركً محتمل على مناطك شمال وشرق سورٌا نزح اآلالؾ من األهالً خوفاً من 

 التعرض للمتل واالنتهاكات بحمهم خاصةً النساء واألطفال .

 

اطك بالمدفعٌة والمذابؾ والصوارٌخ فً المن 0200ولد بلػ عدد الهجمات بحسب ما لمنا بتوثٌمه خبلل عام   -

ومن بٌن الحوادث الموثمة خبلل عام ( هجمة نتج عنها سموط عشرات الضحاٌا والمدنٌٌن 061المذكورة  )

0200 : 

ٌوم الخمٌس تعرضت ناحٌة زركان شمال الحسكة لمصؾ  11/10/0201فً لٌلة رأس السنة المٌبلدٌة بتارٌخ  -

/ أشخاص لحٌاتهم 1إلى فمدان / عشوابً من لبل الجٌش التركً وفصابل الجٌش الوطنً السوري مما أدى

 / آخرون بجروح بلٌؽة بٌنهم طفلٌن .3بٌنهم طفل , كما أصٌب /

 

تعرضت لرٌة كولٌا فً رٌؾ زركان للمصؾ بمذابؾ المدفعٌة والهاون من لبل فصابل  0/0/0200وبتارٌخ  -

 الجٌش الوطنً السوري مما أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطٌرة .

 

ضت لرٌة تل شنان اآلشورٌة وأم الخٌر والدشٌشة فً رٌؾ تل تمر للمصؾ مما أدى تعر 05/0/0200بتارٌخ  -

 إلى إصابة امرأة وهً من أهالً لرٌة أم الخٌر .

 

لام الجٌش التركً وفصابل الجٌش الوطنً بمصؾ لرٌة األسدٌة برٌؾ زركان بمذابؾ  4/2/0200بتارٌخ  -

/ 2كات المدنٌٌن وسمط خمس ضحاٌا جرحى بٌنهم /المدفعٌة والصوارٌخ تسببت بؤضرار مادٌة كبٌرة بممتل

 أطفال أربعة منهم من عابلة واحدة أب وثبلثة أطفال .
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 تعرض رٌؾ بلدة زركان للمصؾ مما أدى إلى إصابة طفلة بشظاٌا فً جسدها . 16/2/0200بتارٌخ  -

 

المكثؾ تعرضت لرٌة خانً برٌؾ تل أبٌض الؽربً للمصؾ المدفعً والصاروخً  02/2/0200بتارٌخ  -

 على المرٌة مما أدى لفمدان مواطن لحٌاته وإصابة آخر .

 

أصٌب ثبلث مزارعٌن أثناء عملهم فً حصاد الممح فً لرٌة تل جمعة ؼرب ناحٌة تل  00/3/0200بتارٌخ  -

تمر بسبب المذابؾ التً سمطت على الحمل الذي كانوا ٌعملون فٌه والتً أطلمتها فصابل الجٌش الوطنً 

 السوري .

 

نتٌجة لصؾ الجٌش التركً وفصابل الجٌش الوطنً السوري على ناحٌة زركان ورٌفها  0/4/0200بتارٌخ  -

/ أشخاص بٌنهم طفل وامرأة واثنان منهم من عابلة 4/ لرى مما أدى إلى إصابة /6الشمالً حٌث تم استهداؾ /

 واحدة .

 

لذٌفة  122منذ ساعات الصباح الباكر تم لصؾ لرى تل تمر ورٌفها الشمالً بؤكثر من  02/5/0200بتارٌخ  -

/ 5عدد الضحاٌا المدنٌٌن الجرحى /ضحاٌا مدنٌٌن وعسكرٌٌن حٌث بلػ مدفعٌة وصوارٌخ مما أدى إلى سموط 

/ مدنٌٌن لحٌاتهم بٌنهم 3ة وفمدان /واحد / منهم من عابلة1لة واحدة وجرح // أطفال ثبلثة منهم من عاب2بٌنهم /

/ عسكرٌٌن هم من لوات حرس الخابور اآلشوري فً لرٌة أم الكٌؾ وفمدان عسكرٌٌن 1امرأتٌن وجرح /

 لحٌاتهم من لوات الجٌش الوطنً السوري فً لرٌة األسدٌة .

 

/ نساء نتٌجة 2و / / مدنٌٌن بجروح بٌنهم طفل7فً لرٌة أم الخٌر بناحٌة تل تمر أصٌب / 12/5/0200بتارٌخ  -

 المصؾ الذي طال المرٌة من فصابل الجٌش الوطنً السوري .
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نتٌجة لصؾ الموات التركٌة على مدٌنة لامشلو وعامودا ورٌفها فً لرٌة تل زٌوان أصٌب  7/6/0200بتارٌخ  -

 / أطفال وامرأتان .2/ أشخاص بٌنهم /7/
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 رٌؾ تل تمر .ٌجة المصؾ على لرى ن لحٌاتهما نتفمد مدنٌا 10/6/0200بتارٌخ  -

 

 إصابة طفل نتٌجة المصؾ التركً لناحٌة زركان باألسلحة الثمٌلة . 14/6/0200بتارٌخ  -

 

لصؾ االحتبلل التركً لرٌتً األسدٌة والمشٌرفة بالرٌؾ الؽربً لناحٌة زركان التابعة  05/7/0200بتارٌخ  -

 / آخرٌن جمٌعهم أطفال .3أحدهما امرأة وإصابة / لمماطعة الحسكة أسفر المصؾ عن فمدان شخصان لحٌاتهما

 

 
 

تعرضت لرٌة البوبً فً الرٌؾ الشمال والحً الؽربً من ناحٌة زركان للمصؾ  1/12/0200بتارٌخ  -

 بالمدفعٌة الثمٌلة ولذابؾ الهاون .

 

الثبلثاء تعرضت منازل المدنٌٌن ومركز لوى األمن الداخلً فً بلدة زركان مساء ٌوم  2/12/0200بتارٌخ  -

 للمصؾ بالمدافع من لبل الدولة التركٌة والفصابل التابعة لها .

 

لامت الدولة التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً باستهداؾ لرٌة لبور المراجنة فً ناحٌة تل  1/12/0200بتارٌخ  -

 تمر .

 

تل تمر  لصفت الدولة التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري لرٌة لبن ؼرب ناحٌة 1/12/0200بتارٌخ  -

 / مدنٌٌن .2أسفر المصؾ عن إصابة /

 

استهداؾ الدولة التركٌة والفصابل التابعة لها لرٌتً األسدٌة ومشٌرفة فً الرٌؾ الؽربً  2/12/0200بتارٌخ  -

 لناحٌة زركان بالمدافع الثمٌلة .
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مل المصؾ لرى وسعّت الدول التركٌة والفصابل التابعة لها لصفه على ناحٌة زركان لٌش 3/12/0200بتارٌخ  -

فً الرٌفٌن الشمالً والجنوبً وهً لرى األسدٌة ودادا عبدال فً الرٌؾ الشمالً لناحٌة زركان وتل ورد 

 وخربة شعٌر ونوٌحات الوالعة فً الرٌؾ الجنوبً تتعرض لمصؾ عنٌؾ .

 

صابل تعرض مبنى بلدٌة الشعب فً ناحٌة زركان للمصؾ من لبل الدولة التركٌة والف 3/12/0200بتارٌخ  -

 التابعة لها .

 

لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة مطمورة الوالعة فً الرٌؾ الشمالً فً ناحٌة  3/12/0200بتارٌخ  -

 زركان مما أسفر عن إصابة شخص و تضرر عدد من المنازل .

 

لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة الفكو و لبور المراجنة شمال ناحٌة تل تمر مما  15/12/0200بتارٌخ  -

 عن إصابة مواطنٌن اثنٌن بجروح .أسفر 

 

استهدفت لوات االحتبلل التركً نمطة لموات حكومة دمشك فً لرٌة تل الورد برٌؾ  05/12/0200بتارٌخ  -

 / آخرٌن .3زركان مما أسفر عن ممتل شخص و إصابة /

 

لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة عرب خان جنوب ناحٌة زركان مما أسفر عن  7/11/0200بتارٌخ  -

 ابة عنصر من لوات الحكومة السورٌة .إص

 

لصؾ جٌش االحتبلل التركً بلدة أبو راسٌن مما أدى إلى فمدان عنصر من لوات  02/11/0200بتارٌخ  -

 سورٌا الدٌممراطٌة لحٌاته .

 

/ 1لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة حرمل من ناحٌة زركان مما أسفر عن فمدان / 02/11/0200بتارٌخ  -

 . / آخرون1وأصٌب /عناصر لحٌاتهم 

 

أما فً رٌؾ مدٌنة كوبانً فً لرٌة خان شرلً مدٌنة كوبانً نتٌجة استهداؾ الجٌش  12/1/0200بتارٌخ  -

 الوطنً بمذابؾ الهاون على المرٌة فمد رجل حٌاته .

 

أدى المصؾ العنٌؾ للجٌش التركً وفصابل الجٌش الوطنً السوري باألسلحة الثمٌلة  12/1/0200أما بتارٌخ  -

على لرٌة الخالدٌة والطرٌك الدولً ؼرب ناحٌة عٌن عٌسى ومركز مدٌنة كوبانً مما أدى إلى فمدان مواطن 

 / منهم من عابلة واحدة .4/ آخرٌن /10لحٌاته وإصابة /

 

لامت الموات التركٌة وفصابل الجٌش السوري بمصؾ الطرٌك الدولً ومخٌم عٌن  13/1/0200بتارٌخ  -

 ة الثمٌلة بالتزامن مع تحلٌك الطابرات التركٌة المسٌرة فوق الناحٌة .عٌسى ولرٌة معلك باألسلح

 

 لصؾ صاروخً على ناحٌة عٌن عٌسى برٌؾ الرلة الشمالً أدى لولوع خمس ضحاٌا 00/1/0200بتارٌخ  -

 مدنٌٌن .
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لامت الموات التركٌة وفصابل الجٌش السوري بمصؾ مركز ناحٌة عٌن عٌسى ولرٌة معلك  5/0/020بتارٌخ  -

 الطرٌك الدولً ومخٌم عٌن عٌسى فً الرٌؾ الؽربً .و

 

/ أطفال بمصؾ الموات التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري على ناحٌة 1أصٌب / 04/1/0200بتارٌخ  -

 . عٌن عٌسى

 

 أصٌب طفبلن نتٌجة لصؾ الموات التركٌة على رٌؾ ناحٌة عٌن عٌسى الشرلً . 00/1/0200بتارٌخ  -

 

 الموات التركٌة مركز لوى األمن الداخلً فً بلدة زركان بالمدفعٌة .  لصفت 16/2/0200بتارٌخ  -

 

/ أشخاص نتٌجة لصؾ الموات التركٌة لمركز مدٌنة كوبانً وتسبب بؤضرار 2أصٌب / 00/2/0200بتارٌخ  -

 مادٌة بممتلكات المدنٌٌن .

 

الوطنً السوري أصٌبت أم وأربعة من أطفالها نتٌجة لصؾ مدفعً لفصابل الجٌش  16/3/0200بتارٌخ  -

 والموات التركٌة على لرٌة لرطاج جنوب بلدة عٌن عٌسى .

 

/ مواطنٌن بجروح جراء لصؾ الموات التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً 1أصٌب / 3/4/0200بتارٌخ  -

/ أشخاص 1أصٌب / 10/4/0200السوري على لرٌة أبو نٌتونة فً الرٌؾ الؽربً لناحٌة عٌن عٌسى .بتارٌخ 

 ا من الجانب التركً أثناء عملهم فً جمع الحجارة فً مدٌنة كوبانً .إثر تطاٌر شظاٌ

 

دان مواطنٌن نتٌجة المصؾ التركً على لرٌة هوشان فً رٌؾ عٌن عٌسى أدى إلى فم 2/5/0200بتارٌخ  -

 ن آخرٌن بٌنهما طفل .لحٌاتهما وإصابة اثنٌ

 

/ مدنٌٌن بٌنهم امرأة 2نتٌجة لصؾ الموات التركٌة على مركز مدٌنة كوبانً أصٌب / 14/6/0200بتارٌخ  -

/ مدنٌٌن لحٌاتهم جمٌعهم أطفال , كما تم استهداؾ نمطة عسكرٌة تابعة لموات الحكومة السورٌة 2وطفل وفمد /



  

 898من  817الصفحة 
 

لوات الجٌش الوطنً السوري  بطابرة  تركٌة فً محٌط مدٌنة كوبانً تسبب بممتل العدٌد من الجنود من

 وجرح آخرٌن .

 

   
 

      
 

تعرض الرٌؾ الشرلً لناحٌة عٌن عٌسى والطرٌك الدولً لمصؾ عنٌؾ من لبل الدولة  1/12/0200بتارٌخ  -

 التركٌة والفصابل التابعة لها .

 

الدولة تعرضت لرٌة خانة لزعلً فً رٌؾ مماطعة كري سبً للمصؾ العنٌؾ من لبل  1/12/0200بتارٌخ  -

 التركٌة والفصابل التابعة لها .

 

لصفت الدولة التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري لرٌتا جبهل ومشٌرفة فً عٌن  1/12/0200بتارٌخ  -

 . M4عٌسى والطرٌك الدولً 

 

لصفت الدولة التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري محٌط لرٌة كوران فً كوبانً  1/12/0200بتارٌخ  -

 لحربٌة .بالطابرات ا

 



  

 898من  818الصفحة 
 

لصفت الدولة التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري لرٌة لرموغ  شرق كوبانً   1/12/0200بتارٌخ  -

 والدوشكا مما أسفر عن إصابة مدنً بجروح خفٌفة . BKCبؤسلحة 

 

لصفت الدولة التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري لرٌة تل شعٌر ومزروعة  1/12/0200بتارٌخ  -

ثم امتد المصؾ لٌشمل كامل عربوش شمال كوبانً  ولرٌة خربٌسان ولرٌة سلٌم  فً الرٌؾ الشرلً لكوبانً 

 شرٌط الحدودي ./لرى كوبانً الوالعة على ال

 

 / اشخاص .3التركً بلدة عٌن عٌسى مما أسفر عن ممتل /لصؾ جٌش االحتبلل  12/12/0200بتارٌخ  -

 

كذلن تم االستهداؾ باستخدام المناص على معبر نصٌبٌن أدى إلى إصابة عنصر من لوات النظام السوري  -

 وكذلن إصابة طفلة فً كوبانً . 

 

 أما فً رٌف منبج : -

 

فمد بلؽت عدد حاالت المصؾ على لرى ورٌؾ مدٌنة منبج من لبل فصابل الجٌش الوطنً فً منطمة درع 

 -اٌذٔذ١ٔخ  –اٌظ١بدح  –اٌغبِٛع١خ  ٟٚ٘ لشٜ ) 0200لرٌة خبلل عام  /22هجمة على / / 44الفرات /

ػشة  -اٌؼْٛ –ٓ ػشة ؽغ – اٌّؾغٍٕٟ -اٌّبطٟ  –اٌغبد  –وج١ش اٌزٛخبس  – اٌمشط – ا١ٌبٌٍٕٟ –اٌٙٛشش٠خ 

وبًِ خظ اٌغبعٛس اثزذاًء ِٓ لش٠خ اٌٙٛشش٠خ ؽزٝ  -اٌذٔذ١ٔخ  –لشد ٠ٚشاْ وج١ش  -–ػْٛ اٌذادد  –ؽغٓ وج١ش 

رً  -ِضاسع اٌفٛساط ٚعجً اٌؾّشا  -اٌىبٚوٍٟ  –اٌجٛغبص  –وٛس١٘ٛن  – ثٍذح اٌؼش٠ّخ -لش٠خ لشد ٠ٚشاْ 

 – والجمل معٌصرة - الكاوكلً , وٌران لرد لرى -عت ِخضَٚ  -ثشط ع١شر١ً فٟ لش٠خ اٌؾٍٛٔغٟ  –رٛس٠ٓ 

رً ؽّبَ  –اٌغىش٠خ  –اٌغشادح  – بوزكٌٌج -جب العاروس  -العسلٌة  -المواسٌٌن  – التوخار صؽٌر  - التوخار

 مما أدى إلى أضرار مادٌة وبشرٌة نذكر منها : (عغش لشٖ لٛصاق  –

 

 والموات التركٌة على لرٌة عرب حسن الوالعةنتٌجة المصؾ العنٌؾ لفصابل المعارضة  7/0/0200بتارٌخ  -

 ن بجروح .فً رٌؾ منبج الؽربً أصٌبت امرأتا

 

أصٌبت امرأة نتٌجة المصؾ على لرٌة المحسنً شمال مدٌنة منبج وفمد شخص حٌاته  13/2/0200بتارٌخ  -

 أثناء محاولة تسلل لعناصر فصابل الجٌش الوطنً السوري إلى المرٌة .

 

 أصٌب طفل جراء لصؾ الموات التركٌة على لرى رٌؾ منبج الشمالً . 13/3/0200بتارٌخ  -

 

فمدان طفلٌن لحٌاتهما جراء استهداؾ منزلهما بصاروخ موجه من فصابل الجٌش الوطنً  7/4/0200بتارٌخ  -

 السوري فً رٌؾ منبج .

 

بلن نتٌجة لصؾ كامل خط الساجور من لبل فصابل الجٌش الوطنً السوري فمد طف 0/5/0200بتارٌخ  -

 حٌاتهما بشظاٌا صاروخ أثناء لعبهما أمام منزلهما .

 



  

 898من  819الصفحة 
 

/ مواطنٌن حٌاتهم بٌنهم طفبلن جراء المصؾ على لرٌتً عرب حسن والجراد 1فمد / 2/5/0200بتارٌخ  -

 برٌؾ منبج من لبل لوات الجٌش التركً وفصابل الجٌش الوطنً السوري .

 

 ضحاٌا مخلفات الحرب : -

 

ن نتٌجة مخلفات الحرب فً المنطمة الحدودٌة ومناطك الجبهة سمط العدٌد من أما بالنسبة إلصابات المدنٌٌ -

 الضحاٌا نذكر منهم :

 

أصٌب طفل بجروح بلٌؽة فً ٌده أثر انفجار لنبلة من مخلفات الحرب للموات التركٌة فً  3/1/0200بتارٌخ  -

 الرٌؾ الؽربً لكري سبً ) تل أبٌض ( .

 

لوات الجٌش العربً السوري إثر انفجار لؽم من مخلفات الحرب أصٌب عنصران من  11/1/0200بتارٌخ  -

 فً رٌؾ كري سبً .

 

/ أطفال من عابلة واحدة فً 2انفجار لؽم أرضً من مخلفات الحرب أدى إلى إصابة / 5/7/0200بتارٌخ  -

 لرٌة إٌدي لوي التابعة لكوبانً أثناء رعٌهم لؤلؼنام .

 

 د لحٌاتهم بانفجار لؽم أرضً اثناء حفرهم لنفك فً صرٌن ./ من عناصر لس1فمدان / 12/11/0200بتارٌخ  -

 

 االنتهاكات بحك المدنٌٌن على طول الحدود السورٌة التركٌة من لبل الحرس الحدود التركً : -8

 

كما أصٌب العدٌد من المدنٌٌن على الحدود السورٌة التركٌة أثناء محاولتهم عبور الحدود أو أثناء عملهم داخل  -

 0211علماً أنه منذ عام  0200من الحدود : وهنا نذكر عدد من الحوادث الموثمة خبلل عام  أراضٌهم بالمرب

, أما  / مدنً تحت التعذٌب01وكذلن / مدنً /011/بلػ عدد الضحاٌا المدنٌٌن الذٌن فمدوا حٌاتهم على الحدود 

/ اعتداء بالضرب 11بٌنهم /مدنً  /152لجرحى /, وبلػ عدد ا ٌنمدنٌ /5/بلػ عددهم  0200خبلل عام 

 . ٌن بٌنهم حالتً شابان لاصرانمدنٌ /7/بلػ عددهم  0200أما خبلل عام  0211منذ عام والتعذٌب 

 

تعرض شابان لبلعتداء والضرب بؤدوات حادة من لبل لوات حرس الحدود التركٌة أثناء  10/1/0200بتارٌخ  -

 الدرباسٌة شمال الحسكة . محاولتهما العبور إلى األراضً التركٌة بالمرب مدٌنة

 

 تعرض شابان للتعذٌب والمتل على الحدود السورٌة التركٌة . 14/1/0200بتارٌخ  -

 

لتل شاب من لرٌة وانن برٌؾ المالكٌة برصاص حرس الحدود التركً أثناء محاولته  10/3/0200بتارٌخ  -

 العبور إلى تركٌا .

 



  

 898من  811الصفحة 
 

إلى أوروبا وهو من أهالً  جزٌرة فً تركٌا أثناء توجههوبنفس التارٌخ فمد شاب حٌاته بٌن مدٌنتً نصٌبٌن و -

 معبدة .

تعرض ثبلث شبان بٌنهم لاصرٌن للضرب واالعتداء أثناء محاولتهم عبو األراضً  00/4/0200بتارٌخ  -

 التركٌة وهم من لرٌة سنجك سعدون .

 

العٌن أثناء تعرض شاب إلطبلق رصاص من الجانب التركً بمرٌة تل حلؾ برأس  14/6/0200بتارٌخ  -

 محاولته عبور األراضً التركٌة هرباً من بطش المجموعات المسلحة المتواجدة فً المنطمة .

 

تعرض شاب من مدٌنة لامشلو للضرب المبرح من لبل حرس الحدود التركً بعد  12/7/0200بتارٌخ  -

 تجاوزه الحدود السورٌة التركٌة .

 

 

عشٌرة المشاهدة من لرٌة الزٌانات برٌؾ الحسكة الجنوبً على فمد شاب حٌاته من أبناء  01/7/0200بتارٌخ  -

ٌد الجندرمة التركٌة أثناء عبوره الحدود السورٌة التركٌة عبر لرٌة العزٌزٌة برٌؾ رأس العٌن ضمن مناطك 

 . سٌطرة الفصابل المعارضة الموالٌة لتركٌا لاصداً الهجرة إلى أوربا

 

س الحدود السورٌة أثناء تواجده فً نمطته الوالعة فً لرٌة لتل عنصر من لوات حر 11/1/0200بتارٌخ  -

 لرموغ برٌؾ مدٌنة كوبانً وهو من أبناء محافظة السوٌداء .

 



  

 898من  811الصفحة 
 

تعرض ثبلث شبان للضرب واالعتداء بشكل وحشً من لبل جنود االحتبلل التركً  01/2/0200بتارٌخ  -

 بالمرب من الشرٌط الحدودي برٌؾ كوبانً .

 

 
 

 :والطائرات الحربٌة ر للمدنٌٌن واإلدارٌٌن والعسكرٌٌن بالطائرات المسٌرة التركٌة االستهداف المباش -3

 

إن ازدٌاد استخدام الطابرات التركٌة ؼٌر المؤهولة ) الطابرات المسٌرة نوع درون ( ضد العسكرٌٌن  -

اتخاذ جمٌع والمدنٌٌن واإلدارٌٌن فً مناطك شمال وشرق سورٌا ومع فشل مثل هذا النوع من الهجوم فً 

االحتٌاطات الممكنة عند تنفٌذ الهجوم مما أدى لسموط ضحاٌا مدنٌٌن أثناء الهجوم ٌشكل جرٌمة حرب متمثلة 

 . وفماً للمانون الدولً اإلنسانً فً شن هجوم عشوابً أدى لممتل مدنٌٌن وخرلاً لمبدأ التمٌٌز واالحتٌاط

 

المسٌرة التركٌة فً مناطك شمال وشرق سورٌا حٌث ازدادت وتٌرة استخدام الطابرات  0200منذ مطلع عام  -

تم استهداؾ العشرات من العسكرٌن والعاملٌن اإلدارٌٌن فً اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا والمدنٌٌن 

والجمٌع مستهدؾ دون استثناء ودون سابك إنذار أو حتى معرفة سبب االستهداؾ أو مكانه أو تولٌته أو حتى 

تسبب بحالة هلع بٌن المدنٌٌن وحالة عد االستمرار وتسبب بضؽط نفسً كبٌر وكان  الشخص المستهدؾ مما

سبب فً ازدٌاد حاالت الهجرة فً مناطك شمال وشرق سورٌا بسبب سموط عدد كبٌر من الضحاٌا وعدم 

 المدرة على اتخاذ أي تدابٌر ممكن أن تفٌد فً الحماٌة .

 

حتى نهاٌة الشهر الحادي عشر لعام  0200المسٌرة منذ بداٌة عام ولد بلػ عدد حاالت استخدام الطابرات  -

/ من الجرحى بٌنهم 54/ عسكري و /01/ ضحٌة فمدوا حٌاتهم بٌنهم /52/ حالة وسمط خبللها /43: / 0200

 . / عسكري16/

 

/ 16ا //حاالت بما فٌها مماطعة الشهباء وسمط خبلله7فٌما بلػ عدد حاالت استخدام الطابرات الحربٌة إلى / -

 . / عسكري01/ من الجرحى بٌنهم /03/ عسكري و /03ضحٌة فمدوا حٌاتهم بٌنهم /

 



  

 898من  818الصفحة 
 

لبلحتبلل التركً على رٌؾ  ةنتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة تابع 7/0/0200نذكر على سبٌل المثال حالة بتارٌخ  -

 / آخرٌن بٌنهم طفل .2/ وأصٌب حٌاتهطفل  فمدعامودا إلى 

 

طابرة مسٌرة تابعة للدولة التركٌة سٌارة تمل مواطنٌن كانت لادمة من عامودا استهدفت  02/0/0200بتارٌخ  -

 / نساء .1/ أشخاص بٌنهم /2باتجاه لامشلو أدى إلصابة /

نتٌجة شن ؼارة بطابرة مسٌرة تركٌة من لبل الدولة التركٌة على سٌارة تابعة لموات  1/2/0200بتارٌخ  -

 وإصابة اثنان آخران فً تربسبٌه .الدفاع الذاتً أدى إلى فمدان شخص لحٌاته 

 

نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة تركٌة لمولع محطة الكهرباء فً كركندال لرب لرٌة تمل  0/0/0200بتارٌخ  -

بمل برٌؾ المالكٌة الوالعة بالمرب من نمطة تابعة لموات سورٌا الدٌممراطٌة ولعت خسابر بشرٌة ومادٌة 

 م وأصٌب اثنان آخران هم من الموظفٌن والعاملٌن فً المحطة ./ مواطنٌن حٌاته2بالممتلكات حٌث فمد /

 

ولع انفجار فً مدٌنة عامودا جراء لصؾ طابرة مسٌرة تركٌة سٌارة بالمرب من مركز  10/0/0200بتارٌخ  -

 لوات حماٌة المجتمع فً المدٌنة أدى إلى إصابة شخصان .

 

السٌارات التابعة للموات المشرفة على عمل نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة تركٌة إحدى  2/2/0200بتارٌخ  -

 الموات الروسٌة فً تل تمر أصٌب على أثرها لٌادي باإلضافة إلى إصابة أحد المنسمٌن مع الموات الروسٌة .

 

استهدفت طابرة مسٌرة تركٌة مركز لموى األمن الداخلً فً ناحٌة زركان حٌث خلؾ  2/2/0200بتارٌخ  -

 / مدنٌٌن .2المصؾ إصابة /

 

سري كانٌى )رأس العٌن(  –استهدفت طابرة مسٌرة تركٌة سٌارة على طرٌك درباسٌة  7/2/0200ارٌخ بت -

 بٌن لرٌتً ملن ولٌروان أدى المصؾ إلصابة شخصان .

 

استهدفت طابرة مسٌرة تركٌة نمطة لموات حماٌة الحدود فً منطمة الدرباسٌة أدى لفمدان  11/2/0200بتارٌخ  -

 شخص لحٌاته .

 

استهدفت طابرة مسٌرة تركٌة مركز عبللات الموات العسكرٌة بالمرب من مشفى كوفٌد  02/2/0200بتارٌخ  -

 على الحزام الشمالً من مدٌنة لامشلو أدى إلصابة عضوٌن من المركز .  17 –

 

استهداؾ طابرة مسٌرة سٌارة مدنٌة بالمرب من لرٌة سٌكركا التابعة لمدٌنة لامشلو كما  12/3/0200بتارٌخ  -

 / آخرٌن بٌنهم امرأة .1ى فمدان شخصان لحٌاتهما أحدهما امرأة وإصابة /أدى إل

 

لصفت طابرة مسٌرة تركٌة بناء فً حً مٌسلون بمدٌنة لامشلو حٌث أسفر المصؾ عن  7/4/0200بتارٌخ  -

 أضرار بالممتلكات باإلضافة إلى إصابة مدنً بجروح فً كتفه .

 

لصفت طابرة مسٌرة تركٌة سٌارة لرب حاجز نعمتلً فً مدٌنة لامشلو أسفر المصؾ  00/5/0200بتارٌخ  -

 .  YPJ/ نساء لحٌاتهن وهّن لٌادٌات فً وحدات حماٌة المرأة 1إلى فمدان /



  

 898من  813الصفحة 
 

 

استهداؾ طابرة مسٌرة تركٌة لرٌة تل جمعة اآلشورٌة ؼرب تل تمر حٌث أسفر المصؾ  1/6/0200بتارٌخ  -

 فمدان مدنً لحٌاته .إلى 

 

استهداؾ طابرة مسٌرة تركٌة سٌارة فً حً الصناعة بمدٌنة لامشلو بالمرب من كازٌة  4/6/0200بتارٌخ  -

/ أشخاص لحٌاتهم بٌنهم  طفبلن وإصابة شخص آخر باإلضافة إلى 3حسكو أسفر عن هذا المصؾ فمدان /

 لمذكور .أضرار مادٌة كبٌرة بمحبلت المدنٌٌن وسٌاراتهم فً المولع ا

 

 17 –لصفت طابرة مسٌرة تابعة للدولة التركٌة عربة كانت تمؾ خلؾ مشفى كوفٌد  7/6/0200بتارٌخ  -

 / أشخاص لحٌاتهم بٌنهم امرأة .2شمال مدٌنة لامشلو بالمرب من الحزام أسفر عنها فمدان /

 

نة لامشلو أسفر عنها لصفت طابرة مسٌرة تركٌة سٌارة فً لرٌة مبل سباط التابعة لمدٌ 7/6/0200بتارٌخ  -

 / أشخاص لحٌاتهم .1فمدان /

 

/ 3لصفت طابرة مسٌرة تابعة للدولة التركٌة لرٌة سنجك سعدون بعامودا أدى إلى فمدان / 7/6/0200بتارٌخ  -

 أشخاص لحٌاتهم وهم عناصر فً لوات الدفاع الذاتً بالمنطمة .

 

اص للبنات تحت رعاٌة األمم المتحدة فً استهدفت طابرة مسٌرة تركٌة مركز تعلٌم خ 17/6/0200بتارٌخ  -

/ 2/ فتٌات لحٌاتهن وإصابة /3لرٌة شموكة على الطرٌك الواصل بٌت تل تمر والحسكة أسفر عنها فمدان /

 آخرٌن وخلفت أضرار مادٌة بالمكان .

 

 
 

بدة تل جمال التابعة لناحٌة مع مفرق لرٌة هدفت طابرة مسٌرة تركٌة سٌارة علىاست 05/7/0200بتارٌخ  -

وهما الربٌسان ا امرأة من لحٌاتهما إحداهالهجوم إلى فمدان شخصٌ( بمماطعة لامشلو أدى كًكركً ل)

 .المشتركان لمكتب العدل واإلصبلح فً مماطعة الجزٌرة التابعة لئلدارة الذاتٌة فً شمال وشرق سورٌا 

لرب مخٌم نوروز فً دٌرٌن مما استهدفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً سٌارة  10/12/0200بتارٌخ  -

 أسفر هذا االستهداؾ عن ممتل شخصٌن و إصابة أخر .



  

 898من  814الصفحة 
 

 
استهدفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً سٌارة مدنٌة على طرٌك الحزام الجنوبً  4/11/0200بتارٌخ  -

 فً مدٌنة المامشلً مما أسفر عن ممتل عضو من لوات سورٌا الدٌممراطٌة و إصابة آخرٌن .
 

استهدفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً سٌارة مدنٌة من نوع جٌب فً لرٌة  11/11/0200بتارٌخ  -

 سنجك سعدون فً رٌؾ عامودا مما أسفر عن إصابة شخصٌن بجروح .
 

لصفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً لاعدة مشتركة مع التحالؾ الدولً و لوات  00/11/0200بتارٌخ  -

 / آخرٌن .1لحسكة مما أسفر عن فمدان اثنٌن من وحدات مكافحة اإلرهاب حٌاتهم و إصابة /لسد فً رٌؾ ا
 

لصفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً لرٌة عوجة فً تل تمر مما أسفر عن  00/11/0200بتارٌخ  -

 فمدان عضو من لوات سورٌا الدٌممراطٌة لحٌاته و إصابة شخصٌن بجروح .
 

صفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً بلدة مكمن فً رٌؾ دٌر الزور مما أدى ل 00/11/0200بتارٌخ  -

 / بجروح .1إلى فمدان عضوٌن تابعٌن لموات سورٌا الدٌممراطٌة لحٌاتهم و إصابة /
 

لصفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً نمطة تابعة لموات سورٌا الدٌممراطٌة فً  01/11/0200بتارٌخ  -

 / أعضاء من لوات لسد لحٌاتهم و إصابة أخر بجروح .2مما أدى إلى فمدان /بلدة تل تمر 
 

لصفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً حاجز تربسبٌه مما أسفر عن فمدان عضو  01/11/0200بتارٌخ  -

 من لوات السوتورو لحٌاته .
 

للموات الروسٌة فً تل تمر  لصفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً لاعدة تابعة 01/11/0200بتارٌخ  -

 / أعضاء بجروح .2مما أدى إلى فمدان عضو تابع لموات سورٌا الدٌممراطٌة لحٌاته و إصابة /
 

لصفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً سٌارة تابعة لئلنشاءات على الطرٌك  01/11/0200بتارٌخ  -

 وح ./ اشخاص بجر2أدى إلى إصابة / الدولً فً ناحٌة تربسبٌه مما

 
لصفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً نمطة لموات سورٌا الدٌممراطٌة فً رٌؾ  01/11/0200بتارٌخ  -

 / عناصر لموات سورٌا الدٌممراطٌة لحٌاتهم .2بلدة تل تمر مما أسفر عن فمدان /

 
/من 1ابة /لصفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً بلدة زركان مما أسفر عن إص 01/11/0200بتارٌخ  -

 لوات االمن الداخلً .

 

 

دٌرٌن مما أسفر عن  –استهدفت طابرة مسٌرة تركٌة سٌارة مدنٌة على طرٌك تربسبٌه  01/11/0200بتارٌخ  -

 / مدنٌٌن .1إصابة /



  

 898من  815الصفحة 
 

 

 

 

لصفت طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً سٌارة من نوع جان فً دوار أوصمان  01/11/0200بتارٌخ  -

 المامشلً مما أسفر عن ممتل شخص و إصابة اثنٌن آخرٌن بحروح )مدنً و عسكري (.صبري بمدٌنة 

 

 
 

لصؾ  طابرة مسٌرة  تابعة لجٌش االحتبلل التركً محطة دجلة للنفط فً جل آؼا مما  01/11/0200بتارٌخ/ -

 اسفر عن إصابة مهندسٌن كانا متواجدٌن فً المحطة .

 

 



  

 898من  816الصفحة 
 

ة تابعة لبلحتبلل التركً لرٌة تمل بمل فً مدٌنة دٌرٌن مما ادى استهدفت طابرة حربٌ 02/11/0200بتارٌخ  -

 / بجروح.4/شخص بٌنهم صحفً وإصابة /11إلى ممتل /

 

 
 

 
 

استهدفت طابرة حربٌة تابعة لبلحتبلل التركً بلدة ظهر العرب فً ناحٌة الدرباسٌة  02/11/0200بتارٌخ  -

 / آخرٌن .1ورٌا الدٌممراطٌة وإصابة // لحٌاتهم بٌنهم عضو من لوات س1حٌث أسفر عن فمدان /

 



  

 898من  817الصفحة 
 

 
 

استهدفت طابرة حربٌة تابعة لبلحتبلل التركً لرٌة حرمل فً ناحٌة زركان مما أدى  02/11/0200بتارٌخ  -

 / أخرٌن بجروح.3/من لوات حكومة دمشك وإصابة /1إلى ممتل/

 

تابعة لئلنشاءات على الطرٌك استهدفت طابرة حربٌة تابعة لبلحتبلل التركً سٌارة  01/11/0200بتارٌخ  -

 / مدنٌٌن .2الدولً جنوب ناحٌة تربه سبٌه مما أدى إلى إصابة /

 

استهدؾ طابرة مسٌرة تركٌة عبر عدة لذابؾ على لرٌة لرموغ برٌؾ مدٌنة كوبانً أدى  6/1/0200بتارٌخ  -

 / نساء .2/ آخرٌن بٌنهم طفبلن و /11إلى فمدان مدنً لحٌاته وإصابة /

 

سٌارة فً رٌؾ مدٌنة كوبانً على الطرٌك الواصل بٌن  استهدفت طابرة مسٌرة تركٌة 02/2/0200بتارٌخ  -

 . / نساء لحٌاتهن1لمصؾ فمدان /لرٌتً إٌدق وتخته نتج عن ا



  

 898من  818الصفحة 
 

 استهدفت طابرة مسٌرة تركٌة مدٌنة كوبانً مما أدى إلى فمدان مدنً لحٌاته . 11/3/0200بتارٌخ  -

 

أدى مما مسٌرة تركٌة أطراؾ لرٌة المشٌرفة شرق ناحٌة عٌن عٌسى استهدفت طابرة  00/3/0200بتارٌخ  -

 إلى إصابة مدنً بجروح وحالته مستمرة .

 

استهداؾ سٌارة من لبل طابرة مسٌرة تركٌة على مدٌنة كوبانً مما أدى إلى فمدان  02/5/0200بتارٌخ  -

 شخصٌن لحٌاتهما .

 

تركٌة على ناحٌة عٌن عٌسى شمال شرق  أصٌب مدنٌان نتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة 04/5/0200بتارٌخ  -

 سورٌا .

 

ألدمت طابرة مسٌرة تركٌة على استهداؾ لوى األمن الداخلً فً عٌن عٌسى أثناء أداء  07/5/0200بتارٌخ  -

 / نساء .1/ أعضاء لحٌاتهم بٌنهم /2واجبها حٌث نتج عن االستهداؾ فمدان /

 

مدخل عٌن عٌسى مما أسفر عن فمدان شخصٌن استهدفت طابرة مسٌرة تركٌة حاجز  14/7/0200بتارٌخ  -

 لحٌاتهما .

 

استهدفت طابرة مسٌرة تركٌة مساء ٌوم الثبلثاء على لرٌة السوٌدٌة برٌؾ ناحٌة عٌن  02/7/0200بتارٌخ  -

 عٌسى حٌث أسفر المصؾ عن فمدان مدنٌان لحٌاتهما .

 

لموات سورٌا الدٌممراطٌة لرٌبة من لصفت طابرة مسٌرة تابعة للدولة التركٌة نمطة  04/7/0200بتارٌخ  -

 الفرن اآللً فً الطرؾ الؽربً من مدٌنة كوبانً مما أسفر عن فمدان شخص لحٌاته وأضرار مادٌة بالمكان

 وتضرر لن للدجاج .

 

استهدفت طابرة حربٌة تابعة لبلحتبلل التركً تلة مشتى النور فً رٌؾ كوبانً مما  02/11/0200بتارٌخ  -

 سل لناة ستٌرن .أدى إلى إصابة مرا

                



  

 898من  819الصفحة 
 

استهدفت طابرة حربٌة تابعة لبلحتبلل التركً مشفى كورونا فً مدٌنة كوبانً مما أدى  02/11/0200بتارٌخ  -

 /من الحراس .0إلى إصابة /

 

 –عٌن دلنة  -مرعناز -استهدفت طابرة حربٌة تابعة لبلحتبلل التركً لرى )بٌلونٌة  02/11/0200بتارٌخ  -

/من لوات تحرٌر عفرٌن وإصابة 3/ من لوات حكومة دمشك و/12منػ(مما ادى إلى ممتل / -شٌخ عٌسى 

 / مدنٌٌن .0/من لوات حكومة دمشك بجروح و/3/

 

استهدفت طابرة حربٌة تابعة لبلحتبلل التركً مدرسة فً لرٌة كوران برٌؾ مدٌنة  00/11/0200بتارٌخ  -

 . كوبانً مما أدى إلى تدمٌرها بالكامل

 

 

 
استهدفت طابرة حربٌة تابعة لبلحتبلل التركً محطة كهرباء لامشلو مما أدى إلى  01/11/0200بتارٌخ  -

 خروجها عن العمل .

 
راضً المحتلة وعلى خطوط االستهداف المباشر للمدنٌٌن من لبل فصائل الجٌش الوطنً السوري داخل األ -4

 :التماس

/ سنوات بمرٌة تل أرلم برٌؾ سري كانٌى على ٌد 12العمر /فمد طفل حٌاته ٌبلػ من  12/1/0200بتارٌخ  -

عناصر تابعة لفرلة الحمزة حٌث ألدمت األخٌرة على محاولة سرلة كاببلت كهربابٌة فً المرٌة ونتٌجة 

التظاهر للحد من عملٌات السرلة واالستٌبلء على الممتلكات وولؾ االنتهاكات لامت العناصر المسلحة 

 ظاهرٌن أدى إلى ممتل طفل .بإطبلق نار على المت

 

فمدان مدنً لحٌاته فً لرٌة محسنلً شمال منبج جراء استهدافه لنًص من لبل الفصابل  07/2/0200بتارٌخ  -

 الموالٌة لبلحتبلل التركً .

 

ممتل شاب من لرٌة الجراجٌر فً مدٌنة سري كانٌى على ٌد لٌادي فً الجٌش الوطنً  04/6/0200بتارٌخ  -

 لبلحتبلل التركً نتٌجة إطبلق نار بشكل مباشر وتهشٌم رأس الضحٌة بعد لتله .السوري التابع 

 



  

 898من  881الصفحة 
 

التركً بالمرب من لرٌة  برصاص المناصسنة  16البالػ من العمر فمدان مدنً لحٌاته  7/7/0200بتارٌخ  -

 . الخالدٌة التابعة لناحٌة عٌن عٌسى الوالعة على الطرٌك الدولً

 

السوري لحموق اإلنسان إن مناطك المرتزلة المدعومة من تركٌا تشهد أفاد المرصد  13/7/0200بتارٌخ  -

استٌاء شعبً كبٌر جداً على خلفٌة الجرٌمة النكراء والشنعاء الذي أرتكبها مرتزق من الجٌش الوطنً المدعو 

مصطفى سبلمة وهو مرتزق بفصٌل صمور الشمال باختطاؾ طفل عرالً الجنسٌة واالعتداء علٌه جنسٌاً 

 ً  ومن ثم لتله بدم بارد ورمٌه أمام منزله فً جرٌمة اؼتصاب ولتل ٌندى لها الجبٌن . وجسدٌا

                                    

 

 االشتباكات بٌن الفصائل المسلحة داخل األراضً المحتلة :التفجٌرات و -5

 

الخبلفات المستمرة بٌن استمرت حالة عدم االستمرار فً المناطك المحتلة برأس العٌن وتل أبٌض نتٌجة  -

الفصابل المنطوٌة تحت مسمى الجٌش الوطنً السوري وأؼلب تلن الخبلفات هً على السٌطرة على مناطك 

النفوذ واالستٌبلء على الممتلكات وتماسم المسرولات والسٌطرة على المعابر الحدودٌة التً ٌتم خبللها تهرٌب 

السٌطرة على تلن المنافذ مصدر خبلؾ بٌن الفصابل المسرولات وتهرٌب البشر فً تجارة رابجة أصبح 

 المتواجدة فً المنمطة .

 

 / حاالت اشتبان تم توثٌمها وهً :6نذكر على سبٌل المثال / -

الموالٌان لتركٌا أسفر عن ولوع  02اندالع اشتباكات لوٌة بٌن فصٌلً الحمزات والفرلة  06/1/0200بتارٌخ  -

 لتلى وجرحى .

 

ع اشتباكات باألسلحة الرشاشة بٌن عناصر هٌبة ثابرون وعناصر الشرطة العسكرٌة ولو 02/2/0200بتارٌخ  -

 وفرلة الحمزة ومسلحٌن من لبٌلة العكٌدات فً شارعً الزعٌم والصناعة وسط مدٌنة رأس العٌن .

 



  

 898من  881الصفحة 
 

اندالع اشتباكات بٌن فصٌل ثابرون وفرلة الحمزات سمط خبللها خمس لتلى وما ٌزٌد  01/2/0200بتارٌخ  -

 جرحى . 5عن 

اندلعت اشتباكات بٌن فصابل مسلحة أدت إلى إصابة طفل تم نمله للمشافً التركٌة وفمد  01/3/0200بتارٌخ  -

 حٌاته بعد عدة أٌام داخل المشفى .

 

 ولوع اشتباكات عنٌفة بٌن فصابل مسلحة فً مدٌنة تل أبٌض . 03/3/0200بتارٌخ  -

 

/ 1الموالً والعكٌدات فً رأس العٌن أدى إلى ممتل /اندالع اشتباكات بٌن عشٌرة  04/3/0200بتارٌخ  -

 أشخاص وأسر العشرات من أبناء عشٌرة الموالً .

 

اشتباكات بٌن فصابل الجٌش الوطنً السوري اتسعت رلعتها رؼم تدخل الجٌش التركً  05/3/0200بتارٌخ  -

 لفض النزاع .

 

وولوع لتلى وجرحى من الشرطة  ولوع اشتباكات بٌن مجموعتٌن من فرلة الحمزات 6/5/0200بتارٌخ  -

 العسكرٌة أثناء فض االشتباكات .

 

فً  0200كذلن نشهد تصفٌة لٌادات فصابل الجٌش الوطنً السوري كانت ظاهرة منتشرة حٌث خبلل عام  -

رأس العٌن وتل أبٌض تم تصفٌة لٌادات اثنان منهم عبر عبوات ناسفة واآلخر تم تصفٌته بصاروخ من طابرة 

 روسٌة .

 

الهجمات العشوائٌة المباشرة التً تشنها الموات لتركٌة وفصائل الجٌش الوطنً السوري والبنى التحتٌة  -6

 :المدنٌة 

  

لد ألحمت أضراراً  0200إن استهداؾ البنى التحتٌة عبر الضربات الجوٌة والبرٌة والتً زادت خبلل عام  -

وشرق سورٌا وتفالم أزمة إنسانٌة كارثٌة بالفعل  بالمناطك المكتظة بالسكان والبنٌة التحتٌة الحٌوٌة فً شمال

لكافة مكونات المنطمة وهً سٌاسة ممنهجة متبعة من أجل إرؼام المدنٌٌن على النزوح وتسببت بموجات 

نزوح لسرٌة لعشرات اآلالؾ من أبناء المنطمة التً تعانً من أزمة إنسانٌة والتصادٌة خانمة ومتناسٌة فً 

بلت العسكرٌة المذكورة جعلت الوضع أسوء بكثٌر خاصةً الهجمة األخٌرة التً ظل التصاد  منهار والحم

حٌث بدأ سبلح الجوي التركً على شمال وشرق سورٌا تحت مسمى  0200نوفمبر  02لامت بها تركٌا فً 

نوفمبر فً استنبول والتً ألمت فٌه تركٌا اللوم على وحدات حماٌة  11عملٌة مخلب السٌؾ رداً على تفجٌر 

شعب حٌث لالت تركٌا أنها استهدفت موالع لموات سورٌا الدٌممراطٌة والموات المسلحة السورٌة لكنها فً ال

والع الحال ضربت مراكز طبٌة ومدارس وصوامع الحبوب ومحطات الطالة الكهربابٌة ومحطات الولود 

 ذابؾ المدفعٌة والهاون .وحمول النفط ناهٌن عن استهداؾ المدنٌٌن والعسكرٌٌن عبر الطابرات المسٌرة والم

 

إن الضربات المذكورة أدت إلى انمطاع الكهرباء عن معظم مناطك شمال وشرق سورٌا كمان أن محطة تولٌد  -

الكهرباء التً تؽذي محطة مٌاه علون إلى انمطاع مٌاه عما ٌمارب الملٌون نسمة فً منطمة الحسكة ورٌفها , 

تفالم النمص الحاد فً الولود والؽاز فً مناطك شمال وشرق كذلن أدى استهداؾ منشؤة النفط والؽاز إلى 

سورٌا والذي تؤثرت به سورٌا كلها بشكل عام حٌث لُدر إجمالً الخسارات الناجمة عن استهداؾ المنشآت 
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فً محطات دجلة  02/11/0200النفطٌة والؽازٌة والخسابر بالطالة الكهربابٌة خبلل الهجوم األخٌر بتارٌخ 

ومحطة  0ومحطة عودة النفطٌة ومحطة عودة الؽازٌة ومحطة باباسً ومحطة علٌان  2ن  النفطٌة ومحطة

 $ دوالر وال تزال الخسابر مستمرة . 62.222.222معشوق ومحطة سعٌدة ومحطة زارٌة ما ٌمارب 

ه وفٌما ٌلً نورد عدد من االنتهاكات المذكورة واالستهداؾ المباشر الذي طال البنى التحتٌة من محطات مٌا -

وكهرباء وصوامع الحبوب واألفران وحموق النفط وكذلن سموط ضحاٌا مدنٌٌن بٌنهم صحفٌٌن وذلن خبلل 

 فً مناطك شمال وشرق سورٌا . 0200عام 

 

ن . ؾ عن الخدمة الذي ٌؽذي محطة تحوٌل تل تمر  44خروج خط التوتر 0200كانون الثانً لعام  3بتارٌخ  -

 المنطمة والعطل عبارة عن انهٌار سبلسل العوازل .بفعل  المصؾ التركً المستمر على 
 

خروج محطة تحوٌل كهرباء تل تمر عن الخدمة بسبب المصؾ الكثٌؾ من  0200كانون الثانً لعام  3بتارٌخ  -

 لبل الجٌش التركً على لرٌة أم الكٌؾ .
 

لصٌانة خط التوتر  بسبب استهداؾ الموات التركٌة للورشات التً ذهبت 0200كانون الثانً لعام  4بتارٌخ  -

المؽذي لمحطة تل تمر تولفت أعمال الصٌانة للخط وبمٌت المحطة خارج الخدمة ولامت الورشات بصٌانة 

 ن .ؾ لمؽذي لمرٌة أم الكٌؾ فمط . 02لخط 
 

خروج خط رٌؾ تل حبش عن الخدمة نتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة عابدة للدولة  0200شباط لعام  7بتارٌخ  -

 لرٌة . 22رٌة بهٌرة والجدٌر بالذكر أن خط تل حبش ٌؽذي التركٌة لسٌارة فً ل
 

بعد تولؾ المصؾ العنٌؾ عل الجهة الؽربٌة على طرٌك حلب والجهة الشمالٌة  0200شباط لعام  01بتارٌخ  -

 ن . ؾ . 02طرٌك زركان تم تجربة الخطوط حٌث تبٌن حصول عطل على خط المناجٌر 
 

فً محطة تحوٌل كهرباء تل تمر نتٌجة المصؾ المستمر وخروج سموط شظاٌا  0200آذار لعام  16بتارٌخ  -

 ن . ؾ عن الخدمة باإلضافة إلى عطل المحولة المساعدة وتهرٌب الزٌت . 44المحولة 
 

ن . ؾ فً محطة تل تمر مما تسبب بخروج المحطة  44تم استهداؾ خط التوتر  0200نٌسان لعام  1بتارٌخ  -

حطة مما أدى إلى خروج محطات الحسكة السد الشرلً والؽربً عن عن الخدمة بسبب ولوع لذابؾ لرب الم

 الخدمة كونهم مشتركٌن بنفس خط التوتر .
 

استهداؾ مركز تحوٌل أرضً فً لرٌة تل جمعة من لبل الموات التركٌة وفصابل  0200أٌار لعام  12بتارٌخ  -

 الجٌش الوطنً السوري .

 

صؾ التركً وفصابل الجٌش الوطنً السوري ألرٌاؾ مدٌنة نتٌجة استمرار الم 0200حزٌران لعام  5بتارٌخ  -

ن . ؾ مما تسبب بانمطاع الكهرباء عن محطة تحوٌل تل تمر  44تل تمر ألحك أضرار بشبكة التوتر العالً 

 الرٌؾ الؽربً لمنطمة الحسكة  ومحطتً تحوٌل السد الؽربً والشرلً فً
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ن . ؾ وهً شبكة التوتر  02لتوتر المتوسط استهداؾ خط ا 0200حزٌران لعام  11+  5+  4بتارٌخ  -

تل الورد( نتٌجة استهدافها من الموات التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً  –ربٌعات  –الرٌفٌة لمرى )عرب خان 

 السوري .

 

تم استهداؾ خطوط التوتر المتوسط والمنخفض بمرٌة أم الكٌؾ الوالعة برٌؾ  0200حزٌران لعام  00بتارٌخ  -

ن . ؾ  44الموات التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري باإلضافة إلى استهداؾ خط زركان من لبل 

 لمحطة تحوٌل تل تمر وخروجها عن الخدمة .

 

 لرٌة . 00إعادة صٌانة شبكة توتر متوسط بعد انمطاع الكهرباء لمدة سنتٌن عن  0200تموز لعام  01بتارٌخ  -

 

ن . ؾ من لبل الموات  02/44لمحطة تحوٌل تل تمر ن . ؾ الواصل  44تموز استهداؾ خط  01بتارٌخ  -

 التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري مما تسبب بانمطاع الكهرباء عن مدٌنة تل تمر وأرٌافها .

 

/ لرٌة من الكهرباء فً رٌؾ تل تمر لمدة سنة بسبب استهداؾ 06حرمان /منذ بدء عملٌة نبع السبلم تم  -

نذكر مصؾ المباشر من لبل الموات التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري شبكات الكهرباء لهذه المرى وال

 –حلٌوة  –منسك تحتانً  –سد كرٌمة منسك فولانً  –حزنً  –العاصً  –لرى : سٌحة , البوؼاز منها 

 . شٌخ علً –السودة 

 

من الموات خروج محطة تحوٌل تل تمر عن الخدمة حٌث تسبب المصؾ المباشر  0200أٌلول لعام  1بتارٌخ  -

 ن . ؾ المؽذٌة للمحطة وخروجها عن الخدمة . 44التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري بانهٌار خط 
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استهداؾ محطة تحوٌل تل تمر وخروجها عن الخدمة نتٌجة استهداؾ خط توتر  0200أٌلول لعام  5بتارٌخ  -

ل الجٌش الوطنً السوري مما ن . ؾ الواصل لمحطة تحوٌل تل تمر من لبل الموات التركٌة وفصاب 44

تسبب بمطع التٌار الكهربابً عن الناحٌة ورٌفها وذلن فً استهداؾ مباشر وممنهج للبنى التحتٌة والخدمٌة فً 

 المنطمة .

 
 

ن . ؾ  44أنهت ورشات خطوط التوتر العالً إعادة تؤهٌل خط التوتر العالً  0200أٌلول لعام  16بتارٌخ  -

لامشلو الربٌسٌة وعامودا وذلن نتٌجة استهداؾ الموات التركٌة للمرى التابعة الواصل بٌن محطتً تحوٌل 

 لناحٌة مدٌنة لامشلو وتسبب بمطع الكهرباء عن مدٌنتً عامودا والدرباسٌة وأرٌافها .

 

خروج محطة تحوٌل تل تمر عن الخدمة نتٌجة المصؾ العشوابً المتكرر  0200تشرٌن األول لعام  0بتارٌخ  -

 ؾ تل تمر وزركان .للمرى وأرٌا

 

استهداؾ الموات التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري محطة المٌاه فً لرٌة الفاطسة  15/1/0200بتارٌخ  -

 بعٌن عٌسى بشكل مباشر .
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لامت الموات التركٌة باستهداؾ مركز مدٌنة كوبانً مما أدى إلى تدمٌر المولدات  14/6/0200بتارٌخ  -

لمطاحن مما أدى إلى خروج المطاحن عن الخدمة , كذلن طال المصؾ جامعة الكهربابٌة بالمدٌنة وشركة ا

كوبانً ) عٌن العرب ( وسمطت لذابؾ لرب مشفى كوبانً مما أدى إلى إلحاق أضرار مادٌة بالمشفى وإخبلء 

 المشفى من المرضى خشٌة سموط ضحاٌا نتٌجة المصؾ الذي كان مستمراً لعدة ساعات .

 

لخطوط الكهرباء والمحوالت الكهربابٌة كان ٌتسبب بانمطاع التٌار الكهربابً عن إن االستهداؾ المباشر  -

المدن واألرٌاؾ المحٌطة بمكان المصؾ بسبب األضرار المادٌة التً تلحك بالكاببلت والمحوالت وإصبلحها 

ؾ من الدوالرات من لبل مكتب الطالة التابع لئلدارة الذاتٌة كان ٌتسبب بتكلفة مالٌة كبٌرة تصل لعشرات اآلال

ناهٌن عن الخطر الذي ٌواجه عمال الصٌانة بسبب االستهداؾ المستمر للمنطمة بالمذابؾ مما كان ٌعرض 

حٌاة العمال للخطر وبحسب كتاب وارد من دابرة نمل وتوزٌع الطالة فً إللٌم الجزٌرة التابع لئلدارة الذاتٌة 

لد بلػ )  0200/ مرة خبلل عام 11كثر من /فإن صٌانة األضرار التً تسبب بها المصؾ المتكرر أل

 $ ( ولد ورد فً الكتاب التالً : 132.222

 

ن . ؾ الوصل بٌن محطة الؽزل بالحسكة إلى محطة تل تمر تعرض إلى اعتداءات  44إن خط التوتر  -

تحوٌل تل مع استهداؾ محطة  0200متكررة من لبل الموات التركٌة والفصابل المسلحة التابعة لها خبلل عام 

 تمر لبلعتداءات التالٌة حسب التوارٌخ المدونة أدناه :

 ن . ؾ أدى لطع ثبلث فازات . 44لصؾ شبكة توتر  4/1/0200فً  -

ن . ؾ عن الخدمة مما  02/44تم لصؾ محطة تحوٌل تل تمر مما أدى إلى خروج محولة  15/1/0200فً  -

 ا حتى اآلن .أدى إلى أضرار جسٌمة بالمحولة المذكورة ولم ٌتم صٌانته

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 44لصؾ شبكة  02/1/0200فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 44لصؾ شبكة  05/1/0200فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 44لصؾ شبكة  2/2/0200فً  -

 نتها .ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌا 44لصؾ شبكة  7/2/0200فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 44لصؾ شبكة  06/2/0200فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 44لصؾ شبكة  2/4/0200فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 44لصؾ شبكة  01/4/0200فً  -

 .ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها  44لصؾ شبكة  03/5/0200فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 44لصؾ شبكة  11/6/0200فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها . 44لصؾ شبكة  1/7/0200فً  -

 ن . ؾ وخروجها عن الخدمة وتم صٌانتها .  44لصؾ شبكة  1/12/0200فً  -

 ال ؼٌر .$/ مابة وخمسون ألؾ دوالر  132.222وبلؽت كلفة هذه األضرار بحوالً / -

فً لرٌة محطة كراتشون الرابعة أسفر استهداؾ الطٌران الحربً لبلحتبلل التركً  02/11/0200بتارٌخ  -

 بالؽة بمحطة تحوٌل الكهرباء .أضرار  إلىتمل بمل التابعة لناحٌة دٌرن 
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ره لصؾ طابرات حربٌة لجٌش االحتبلل التركً مشفى كورونا  فً مدٌنة كوبانً ودم 02/11/0200بتارٌخ  -

 .بشكل كامل 

 

 
 

هر العرب فً رٌؾ ناحٌة الدرباسٌة التابعة جٌش االحتبلل التركً صوامع ظلصؾ  02/11/0200بتارٌخ  -

طن سواء أكان الحبوب  6222لمماطعة الحسكة مما أدى إلى خروجها عن الخدمة وتستوعب هذه الصوامع 

 . أو المواد العلفٌة
 

التركً لصفاً جوٌاً عنٌفاً مساء الثبلثاء على مولع نفط كرادهول شن جٌش االحتبلل  00/11/0200بتارٌخ  -

ربعاء باإلضافة إلى لصفه األ ولٌبلن وحمل عودة النفطً فً ناحٌة تربه سبٌه كما وعاد لصفها فً مساء
 –محطة معشوق  –محطة أل لوس  –محطة كٌل حسنان  –ومحطة زاربة  –لمحطة تجمٌع النفط سعٌدة 

أدى إلى خروجها  محطة كهرباء تربه سبٌه مما –مولع للنفط فً المدخل الؽربً للناحٌة  –حمل عودة النفطً 
 جمٌعاً عن الخدمة .
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استهدؾ االحتبلل التركً برج االتصاالت فً لرٌة جٌشان شرق مدٌنة كوبانً مما  00/11/0200بتارٌخ  -

 كامل لٌخرج عن الخدمة جراء المصؾ .أدى إلى تدمٌره بشكل شبه 
 

لصؾ جٌش االحتبلل التركً حمل عودة النفطً برٌؾ مدٌنة تربه سبٌه حٌث أسفر  01/11/0200بتارٌخ  -

 االستهداؾ عن اندالع النٌران فً عدة أماكن بالحمل .
 

لصؾ طابرة مسٌرة تركٌة محطة كهرباء شلهومٌة بمرٌة الشلهومٌة التابعة لناحٌة  01/11/0200بتارٌخ  -

 ها بسبب اندالع النٌران .تربسبٌه مما أدى إلى احترال

 
 

لصؾ االحتبلل التركً منشؤة الؽاز فً لرٌة السوٌدٌة برٌؾ دٌرن مما أدى إلى  01/11/0200بتارٌخ  -

عنفات عن الخدمة وبالتالً انمطاع  4عنفات للنفط من أصل  3عنفات و 1خروج عنفتٌن للؽاز من أصل 

ولامشلو ومبات المرى  –تربه سبٌه  –جل آؼا  –كركً لكً  –الكهرباء عن مراكز نواحً كوجرات دٌرن 
 . التً تتبع لهذه المدن والنواحً

 

 
 



  

 898من  888الصفحة 
 

لصؾ االحتبلل التركً محطة المٌاه بالمرب من لرٌة شرن فً منطمة كوجرات  01/11/0200بتارٌخ  -

 التابعة لدٌرن مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمحطة .
 

لصؾ جٌش االحتبلل التركً معمل السوٌدٌة إلنتاج الؽاز برٌؾ دٌرن مما أسفر عن  02/11/0200بتارٌخ  -

 أضرار كبٌرة بالمعمل .
 

لصفت المدفعٌة التركٌة المتواجدة شرق رأس العٌن ضمن نبع السبلم بعد منتصؾ لٌل  07/11/0200بتارٌخ  -

طت لذابؾ على الفرن الوحٌد الذي الثبلثاء األربعاء لرٌة الربٌعات برٌؾ أبو راسٌن شمال ؼرب الحسكة وسم

 . ٌخدم المنطمة بالخبز مما أدى إلى خروج الفرن عن الخدمة أثناء عمل الفرن

 

   
 

كما لجؤت الموات التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري التابعة لها إلى حصار المدنٌٌن كؤسلوب من  -

المٌاه وهذا ما وجدناه من خبلل حجز مٌاه أسالٌب الضؽط على المواطنٌن السورٌٌن عن طرٌك تعمد لطع 

نهر الفرات ولطعها عن األراضً السورٌة مما أدى إلى انخفاض كبٌر فً منسوب المٌاه داخل سد الفرات 

ابً لمبلٌٌن السورٌٌن للخطر ذوجفاؾ مساحات واسعة من النهر وانحساره وبالتالً تعرٌض األمن المابً والؽ

ث داخل مٌاه النهر والذي ٌؽذي مبات المرى والمدن بمٌاه الشرب على جانبً , ناهٌن عن ارتفاع نسبة التلو

النهر األمر الذي أدى إلى انتشار أمراض بسبب زٌادة نسبة التلوث منها مرض الكولٌرا الذي انتشر فً 

 مناطك شمال شورق سورٌا وتسبب بوفاة العشرات من المدنٌٌن .

 

الوطنً السوري منذ احتبلل سري كانٌى ) رأس العٌن ( نهاٌة  كذلن لامت الموات التركٌة وفصابل الجٌش -

بمطع مٌاه محطة علون الوالعة لرب مدٌنة سري كانٌى والتً تعتبر المورد المابً الوحٌد المؽذي  0217عام 

تم لطع مٌاه محطة علون ألكثر من  0217شهر تشرٌن األول / أكتوبر عام  2لمدٌنة الحسكة ورٌفها ومنذ 

مٌؽا  1جج مختلفة منها عدم كفاٌة كمٌة الكهرباء التً تؽطً المحطة علماً أن المحطة تحتاج لـ مرة ولح 06

/ مٌؽا مما أدى 7لتشؽٌلها , ولد كان الحمل المستخدم على الخط الذي ٌؽذي المحطة خبلل شهر أٌلول الفابت /

 ٌد .إلى عطل فً محطة كهرباء الدرباسٌة وبالتالً لطع المٌاه عن المنطمة من جد

 

أصدرته المدٌرٌة العامة لمٌاه  0200ولد جاء فً تمرٌر عن والع دابرة المٌاه من محطة علون خبلل صٌؾ  -

 الشرب دابرة المٌاه  فً مماطعة الحسكة جاء فٌه :

 

م مكعب الذي ٌمتلا  12.222بدأ وارد علون باالنخفاض كثٌراً حٌث خزان الحمة  03/4/0200منذ تارٌخ  -

كل ثبلثة أٌام رؼم إعطاء الكهرباء إلى محطة علون أضعاؾ الكمٌة البلزمة لتشؽلٌها حٌث  ٌومٌاً أصبح ٌمتلا

 / مٌؽا البلزمة للتشؽٌل .1 من // مٌؽا واط بدالً 6ٌتم إعطاء /
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 / ٌوم ألن المماطعة ممسمة لستة ألسام :16فؤصبحت بذلن المٌاه تصل إلى أهالً مماطعة الحسكة كل / -

 مشٌرفة . –العمران  –كبلسة  –رة الناص -

 المردٌان . –المربع األمنً  –تل حجر  -

 النشوة الشرلٌة والؽربٌة . -

 ؼوٌران . -

 العزٌزٌة . -

 الصالحٌة والمفتً . -

 خشمان وكل ٌوم سبت لـ تل تمر . –صفٌا  –توٌنة  –وٌحمل عالوجبات السابمة تل طوٌل  -

 

ً بـ  - الخط من جهة المرتزلة وتم اإلصبلح بـ بسبب كسر فً  12/6/0200الوارد من علون انمطع تماما

مع بماء المحطة عاملة خبلل فترة الكسر رؼم عدم وصول مٌاه محطة علون للحمة وتم إٌماؾ  12/6/0200

 ساعة . 02المحطة فمط خبلل ساعات التصلٌح حوالً 

 

 تم لطع الكهرباء عن محطة علون لعدم وصول وارد المٌاه منها . 00/6/0200فً  -

ساعة بضمانة روسٌة للولوؾ على التعدٌات لكن لم تصل المٌاه إلى  26تم تؽذٌة علون لمدة  07/6/0200فً  -

 الحمة .

 ساعة ولم ٌصل الوارد إلى الحمة . 12تم تؽذٌة علون بالكهرباء لفترة ما ٌمارب  12/7/0200فً  -

 علون ال تعمل وال تؽذى بالكهرباء . 10/7/0200حالٌاً لتارٌخه  -

 

 :االحتجاز التعسفً  -7

 

إن االحتجاز التعسفً واالعتمال وسوء المعاملة أثناء االحتجاز ٌمارس وبشكل ممنهج فً المناطك المحتلة من  -

حٌث العدٌد من المراكز والتً تدار من لبل فصابل وفصابل الجٌش الوطنً السوري لبل الموات التركٌة 

االستخبارات التركٌة وبؤوامر مباشرة الجٌش الوطنً السوري والشرطة العسكرٌة التً تعمل تحت إشراؾ 

 من الموات التركٌة .

 

ناهٌن عن نمل العشرات من المواطنٌن السورٌٌن الذٌن تم اعتمالهم فً رأس العٌن وتل أبٌض بتهم تتعلك  -

بتهدٌد األمن المومً التركً وبعد تعرضهم للتعذٌب لفترة من سجون فً رأس العٌن وتل أبٌض إلى سجون 

ً للمانون المحلً التركً واألحكام مركزٌة فً عفرٌ ن وفً الداخل التركً حٌث ٌتم إصدار أحكام بحمهم وفما

 تصل إلى السجن المإبد .

 

ولد تحدث عدد من الناجٌن عن اكتظاظ الزنزانات وسوء المعاملة والتعذٌب والحرمان من الرعاٌة الطبٌة  -

وسوء التؽذٌة وحتى المرافك الصحٌة األمر أدى إلى انتشار األمراض بشكل واسع , كذلن ذكر ناجون 

التهدٌد باالؼتصاب تعرضهم للتعذٌب بؤشكال مختلفة منها الصعك الكهربابً والضرب بمختلؾ األدوات و

وحدوث حاالت اؼتصاب بالفعل وثمتها شهادات ناجٌن من داخل السجون المذكورة ناهٌن عن حاالت 

االؼتصاب التً تحدث خارج السجون من لبل عناصر فصابل الجٌش الوطنً السوري , وكذلن حدثت 

ً ) تل أبٌض ( تم اعتماله من حاالت وفاة أثناء االحتجاز نذكر على سبٌل المثال حالة شاب نازح فً كري سب
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لبل الشرطة العسكرٌة مع شمٌمه منذ ما ٌمارب الخمسة أشهر وتمت مصادرة هواتفهم ومنعهم من االتصال 

بذوٌهم ولد أكدت أحد المصادر المحلٌة فً مدٌنة تل أبٌض بؤن الشاب لد تعرض للتعذٌب حتى تفسخت أجزاء 

لول ولد تم دفنه داخل السجن حٌث كان محتجز بالفناء الخلفً من جسده مما أدى إلى وفاته فً نهاٌة شهر أٌ

للسجن حٌث توجد ممبرة لدفن كل من ٌمتل تحت التعذٌب وهً لٌست الحالة األولى من نوعها حٌث سبك أن 

تم توثٌك حالة شاب من ذوي االحتٌاجات الخاصة والذي عاد إلى منزله فً سري كانٌى ) رأس العٌن ( 

وأثناء محاولته الدخول للبٌت الذي تم االستٌبلء علٌه من لبل أحد لادة الفصابل المسلحة  02/11/0217بتارٌخ 

تعرض لبلعتمال والضرب المبرح أمام عٌن والدته وتم أخذه بالموة إلى أحد مراكز الفصابل العسكرٌة 

ب أحد الشهود من المسلحة وبعد أسبوع من اعتماله ادعوا أنه تم اإلفراج عنه وبعد البحث عنه لمدة تبٌن حس

 داخل السجن أن الشاب لد لضى تحت التعذٌب وتم دفنه فً الباحة الخلفٌة للسجن .

 

والعدٌد من الرواٌا المشابهة حدثت وتم فٌها إخفاء الجثث تهرباً من التعرض للمساءلة , ناهٌن عن حاالت  -

ها إخفاء المختطفٌن فً زنزانات االختطاؾ التً كانت تنفذها فصابل الجٌش الوطنً السوري والتً كان ٌتم فٌ

ؼٌر رسمٌة ٌتعرض فٌها المختطفون للحرمان من الماء والطعام والتعذٌب بؤشكال مختلفة كالضرب المبرح 

بآالت حادة والصعك الكهربابً والتعلٌك من األٌدي واألرجل ألٌام والعدٌد من الرواٌات تم توثٌمها ولد بلػ 

عتمالهم وخطفهم منذ بداٌة عملٌة نبع السبلم حسب شهادة ناجٌن وكما تمكنا عدد المواطنٌن السورٌٌن الذٌن تم ا

/ امرأة , علماً أن عدد الحاالت أكثر بكثٌر لكن عدم المدرة على دخول 12/ حالة بٌنهم /204من توثٌمه إلى /

الت التً تزٌد األراضً المحتلة والمٌام بالتوثٌك بشكل مستمل كان سبباً فً عدم المدرة على توثٌك جمٌع الحا

 عن المذكور بكثٌر .

 

نذكر من تلن الحاالت حالة رجل من رأس العٌن نزحت عابلته منذ بداٌة المصؾ وبمً هو داخل المدٌنة أثناء  -

االجتٌاح وبعد مرور فترة ومع اختفاء الرجل ذكرت عابلته أنه بحسب شهود عٌان فمد تم اعتماله من لبل 

 عن مصٌره أو مكان تواجده .عناصر الجٌش الوطنً وال معلومات 

 

فً رواٌة أخرى ذكرت امرأة من لرٌة السفح أنه بعد تعرض لرٌتهم للهجوم تم تدمٌر منزلها بالكامل وسرلة  -

كافة محتوٌاته كم تم االستٌبلء على األراضً الزراعٌة التً كانت تعمل بها وسرلة مواشٌها ثم تم اختطاؾ 

$ بعد تعرضه للتعذٌب المبرح باإلضافة إلى العدٌد من  1322ع ولدها ولم ٌتم إطبلق سراحه إال بعد دف

الحاالت التً تم ذكرها فً التمرٌر الذي رصد انتهاكات الدولة التركٌة وفصابل المعارضة السورٌة خبلل 

 / من التمرٌر وهذا رابطه .15عامٌن فً الفمرة رلم /
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 نذكر الحاالت التً تم توثٌمها : 0200خبلل عام أما  -

لامت الشرطة العسكرٌة فً مدٌنة رأس العٌن باعتمال امرأة فً العمد الثانً من العمر  01/5/0200بتارٌخ  -

 بسبب رفضها تحرش إحدى عناصر الفصابل المسلحة بها بحسب رواٌة شهود داخل المدٌنة .

 

والتعذٌب من لبل الشرطة العسكرٌة فً مدٌنة تل أبٌض وبحسب تعرض مدنً لبلعتمال  11/1/0200بتارٌخ  -

 شهود عٌان فمد كان آثار التعذٌب واضحة على جسده .

 

فمد تم اعتمال امرأتٌن والتٌادهن لجهة مجهولة فً تل أبٌض دون معرفة أسباب  1/2/0200أما بتارٌخ  -

 االعتمال .

 

الجٌش الوطنً السوري فصٌل العمشات بمداهمة لامت االستخبارات التركٌة وفصابل  15/1/0200بتارٌخ  -

لرٌة الدوؼانٌة والمرى المحٌطة بها ولد تم اعتمال العشرات من شباب المرى المذكورة ولد تم نملهم إلى فرع 

 مكافحة اإلرهاب فً مدٌنة تل أبٌض ومن ثم نمل العدٌد منهم إلى سجون داخل األراضً التركٌة .

 

/ عام وهً نازحة فً مدٌنة رأس العٌن ٌتبٌن 11تاة لاصر البالؽة من العمر /فمدت ف 11/1/0201أما بتارٌخ  -

 أنها تعرضت لبلختطاؾ على ٌد عناصر الفصابل المسلحة بحسب شهود من المدٌنة .

 

/ شخص تم اعتمالهم ونملهم إلى األراضً التركٌة لٌتم سجنهم فً السجون 122كذلن تم توثٌك ما ٌزٌد عن / -

ألحكام تصل إلى الحكم المإبد وبحسب المانون المحلً التركً والذي ٌعتبر انتهاكاً لحموق التركٌة ومحاكمتهم 

ً للمواطنٌن السورٌٌن من داخل  اإلنسان والمانون الدولً اإلنسانً والمانون المحلً السوري ونمبلً لسرٌا

من التمرٌر الذي  /16األراضً السورٌة إلى األراضً التركٌة ولد تم ذكر عدد من الحاالت فً الفمرة /

 ٌرصد االنتهاكات بحك السورٌٌن خبلل عامٌن بعد بدء عملٌة نبع السبلم .
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http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
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 االستٌالء على الممتلكات : -8

 

التركٌة عملٌات االستٌبلء على ممتلكات واصلت فصابل الجٌش الوطنً السوري وبإشراؾ مباشر من الموات  -

بعد عملٌة نبع السبلم ,  7/12/0217المدنٌٌن الخاصة والتً اتبعتها كسٌاسة ممنهجة منذ احتبلل المنطمة فً 

باإلضافة إلى عملٌات نهب واسعة النطاق للممتلكات الخاصة والعامة وخاصةً فً مدٌنة رأس العٌن وتل 

 سسات اإلدارٌة والخدمٌة التابعة لئلدارة الذاتٌة .أبٌض ورٌفهما والتً تشمل المإ

ولد سبك أن تم ذكر التوثٌمات التً تم من خبللها رصد عملٌات السلب والنهب فً التمرٌر الصادر عن  -

من التمرٌر وفٌما ٌلً  05-04-03-02فً فمرة االنتهاكات المرتكبة الصفحات  7/12/0201المنظمة بتارٌخ 

 رابط التمرٌر .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-%d8%b9%d9%86-http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1

-9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%aa%d

-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9

%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ عابلة من رأس 0320فمد لامت منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة بتوثٌك شكاوي / 0200أما خبلل عام  -

مخٌم نوروز نزحوا فً نهاٌة عام  –مخٌم سري كانٌى  –لعٌن وتل أبٌض وهم من سكان مخٌم واش وكانً ا

من رأس العٌن ورٌفها بسبب المصؾ المستمر على مناطمهم  0200 – 0201 – 0202وأعوام  0217

 واستٌبلء الفصابل المسلحة على أراضٌهم وإرؼامهم على مؽادرة المنطمة .

 

لناجٌن من االعتمال فً رأس العٌن أن كثٌراً ما ترافمت عملٌات اعتمال األفراد بالتزامن مع ولد ذكر عدد من ا -

االستٌبلء على الممتلكات بما فٌها األراضً الزراعٌة مما أجبر العدٌد من السكان إلى مؽادرة المنطمة خشٌة 

راً فً ظل عدم السماح لهم التعرض لبلعتمال والخطؾ واالبتزاز وبالتالً التنازل عن كافة الممتلكات لس

بالعودة والمطالبة بممتلكاتهم , كما تعرض العدٌد منهم للتهدٌد باالعتمال وأجبروا على سحب الشكاوي التً 

لدموها إلى لجان التظلم المحلٌة ؼٌر الرسمٌة والمجلس المحلً الرسمً فً المدٌنة وذلن لبل الفصابل 

 الت التً تم توثٌمها :المسلحة داخل المدٌنة وهنا نذكر بعض الحا

 

 نذكر هنا بعض األمثلة على حاالت االستٌبلء :  -

عند دخول جٌش االحتبلل التركً إلى لرٌة السفح التابعة لمدٌنة رأس العٌن تم  7/12/0217بتارٌخ   -

/ 12/ بمرات و /2/ رأس ؼنم و /33منازل( مع األثاث بالكامل و /3االستٌبلء على منازل أحد لاطنً المرٌة )

/ 1/ كٌس شعٌر و/153و / / خلٌة نحل13/ برمٌل مازوت و مولدة بتر و ؼطاس و /232دونم من المطن و /

 / كٌس أسمنت كان لد وضعها لٌموم ببناء ؼرفة فً أرضه الزراعٌة .10طن حدٌد و /

 

عند دخول مرتزلة االحتبلل التركً على لرٌة كنٌهر التابعة لمدٌنة رأس العٌن تم  7/12/0217بتارٌخ  -

و مولدة بتر و دكان سمانة  /0/ دونم و مطورٌن ماء و مضخة ماء عدد/132االستٌبلء على أرض زراعٌة /

/ دجاجة و خزانٌن 17/ كٌس بذار حنطة و مكٌنة خٌاطة و /153/ كٌس شعٌر و باإلضافة إلى /132و /

http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
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/ شجرة زٌتون و جمٌع هذه الممتلكات تعود لشخص واحد 32/ متر توتٌاء و /03مازوت و خزانٌن ماء و /

 من لرٌة كنٌهر .

 

لجٌش الحر المدعوم من لبل االحتبلل التركً إلى لرٌة السفح تم عند دخول مرتزلة ا 7/12/0217بتارٌخ  -

/ محبلت تجارٌة 2/ دونم و /113مداهمة المرٌة و تهجٌر أهلها لسراً و االستٌبلء على أرض زراعٌة مساحة /

محل تصلٌح مطورات (باإلضافة إلى طاحونة و  –محل أحذٌة  –محل أدوات منزلٌة  –)محل مواد ؼذابٌة 

/ كٌس 113/ كٌس شعٌر و /232/ مطور ماء و جرار زراعً و حصادة و دراجة نارٌة و /12عدة سمً و /

 / دونم مزروعة كمون باإلضافة إلى منزل أخر فً شارع الكنابس فً رأس العٌن المدٌنة .122حنطة و /

 

/ منازل مع األثاث 1إلى مدٌنة رأس العٌن تم االستٌبلء على /عند دخول جٌش الحر  7/12/0217بتارٌخ  -

/ دونم مع ؼطاس ماء و مولدة بتر مع مستودعان للممح و الشعٌر و محصول 162بالكامل و أرض زراعٌة /

/ برمٌل مازوت 22/ دونم محصول بطٌخ و /42/ كٌس و مع /722/ كٌس و محصول شعٌر /522لمح /

/ 3/ ؼرام ذهب و /02/ طن محصول لطن و /71مٌل مازوت للمنزل و // بر03لؤلراضً الزراعٌة و /

 رأس ؼنم و بمرة واحدة .

 

عند دخول مرتزلة الجٌش الحر إلى لرٌة عنٌك الهوا التابعة لمدٌنة رأس العٌن تم  7/12/0217بتارٌخ  -

/ كٌس 02/ طن كمون و /1/ دونم و محصول /22االستٌبلء على بٌت كامل مع األثاث و أرض زراعٌة /

$  0222و / ملٌون 1,3/ خزانات ماء و /3/ برامٌل مازوت و /3حنطة و مولدتٌن بنزٌن و ؼطاس ماء و /

 ./ كٌلو من الحدٌد122و /

شكوى وردت للمنظمة  0320وهنا نورد لكم ما تم توثٌمه من ممتلكات تم االستٌبلء علٌها كما ورد فً  -

زل وممتلكات ومحاصٌل وآلٌات والتً تم إحصاإها لمواطنٌن من رأس العٌن وتل أبٌض من أراضً ومنا

 كالتالً :

 

دونم  117206االستٌبلء على األراضً الزراعٌة  -عابلة   0322بلػ عدد العوابل الهاربون من رأس العٌن  -

 -جرار زراعً  66 -دونم مماسم زراعٌة  1512 -أرض ضمن المنزل )حوش(  16321 -منزل  0331 -

 15 -خزان مازوت  0607 -خزان ماء  171 -دراجة نارٌة  511 -ارات سٌ 113 -محل تجاري  233

 -بمرة  135 -ؼطاس ماء  525 -محرن زراعً  015 -حصادات  12 -صهرٌج ماء  4  -صهرٌج مازوت 

 132 -كٌلو و نصؾ فضة  -ؼرام من الذهب  1570 -طٌور و دجاج  1601 -ماعز  40 -رأس ؼنم  7045

طن سماد  72 -مولدة مازوت  24 -مولدة بنزٌن  221 -مولدة بتر  76322طن حدٌد  12,3 -خلٌة نحل 

كٌس  5066 -كٌس كمون  15323 -كٌس فول  523 -طن لطن  1551 -شجرة زٌتون  6311 -زراعً 

 -مكبس بلون  15 -كٌس علؾ للحٌوانات  16411 -كٌس شعٌر  160514 -كٌس لمح  41121 -حنطة 

مبلػ  -كٌس أسمنت  1413 -لوح توتٌاء  424 -طن بذار حنطة  13 -عدة صنعة  152 -كٌس جبس  422

 ل.س . 032,313,22$ و  16522مالً : 

 

والعملٌات الموصوفة أعبله لبلستٌبلء على ممتلكات المدنٌٌن ترلى إلى مستوى النهب وهو ما ٌعد جرٌمة  -

لكات وطرد أصحابها منها حرب وفً المناطك التً ولعت فٌها األعمال العدابٌة المباشرة ٌعتبر حجز الممت

 دون مراعاة األصول المانونٌة أو التعوٌض عنها انتهان حك السكن واألراضً والملكٌة .
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 استهداف األعٌان المدنٌة : -9

 

األثرٌة واألعٌان المدنٌة دون أن ٌكون هنان ضرورة عسكرٌة تبرر وبطرٌمة  بالموالعإلحاق تدمٌر واسع  -

ه هجمات ضد المبانً المخصصة لؤلؼراض الدٌنٌة والتعلٌمٌة والمستشفٌات ٌتوج واتعمد, حٌث  عابثة

 .والممابر والممامات الدٌنٌة 

 

تم تحوٌل مزار الشهداء فً رأس العٌن إلى مولع عسكري لفرلة المعتصم  0200فً ولت الحك عام  -

 ه فً حال العودة .وتخرٌب أضرحة المزار وذلن فً إشارة إلى إهانة لؤلهالً وتهدٌد مباشر بمصٌر مشاب

 

تم استهداؾ ممبرة األرمن الوالعة بالمرب من لرٌة تل كٌفجً اآلشورٌة فً رٌؾ  5/12/0201كذلن بتارٌخ  -

مدٌنة تل تمر ولد طال المصؾ الممبرة مما تسبب بتدمٌر أجزاء كبٌرة منها وذلن فً سلسلة هجمات نفذتها 

تل جمعة ( والتً نزح  –تمر  تل كٌفجً ؼربً تل –على المرى اآلشورٌة الوالعة برٌؾ تل تمر ) تل شنان 

 معظم سكانها للمرى المجاورة .

 

/ مولع أثري فً منطمة رأس العٌن وتل أبٌض وثمة مخاوؾ جدٌدة تعرضها 122كما ثمة ما ٌزٌد عن / -

للضرر والتنمٌب على ؼرار ما حدث فً عفرٌن علماً أنه ثمة مولعٌن أثرٌٌن تم بناء لواعد عسكرٌة فٌها مما 

ار للتلؾ والتنمٌب السري والسرلة أمراً متاحاً بموة وهما تل دهلٌز وتل داوودٌة باإلضافة ٌجعل تعرض اآلث

 إلى تعرض تل حلؾ إلى عملٌات تنمٌب وتخرٌب وتعتبر جرٌمة حرب متمثلة باالعتداء على أعٌان محمٌة .

 

ا تسبب بؤضرار تم استهداؾ جامع بلدة زركان من لبل فصابل الجٌش الوطنً مم 12/10/0201كذلن بتارٌخ  -

 كبٌرة فً الجامع وإصابة مدنً وفٌما ٌلً رابط ٌظهر لحظة استهداؾ الجامع .

 

 

 https://www.hawarnews.com/ar/mobile/?page=haber&ID=60273 

والفصابل التابعة لها العٌادات الطبٌة وبرج سٌرتٌل فً ناحٌة  كٌةراستهدفت الموات الت 05/3/020بتارٌخ  -

 زركان بالصوارٌخ .

 

https://www.hawarnews.com/ar/mobile/?page=haber&ID=60273
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لصفت الموات التركٌة والفصابل التابع لها كنٌسة تل تاوٌل من لبل المدفعٌة التركٌة  12/3/0200بتارٌخ  -

 برٌؾ تل تمر.

 

ا أدى إلى تضرره بالكامل لصفت الموات التركٌة مسجد لرٌة الجات شمال شرق منبج مم 7/4/0200بتارٌخ  -

 بصاروخٌن .

 

 التغٌٌر الدٌمغرافً : -12

 

خبلل مواصلة استخدام جمٌع األسالٌب التً تحمك عملٌة  بدا واضحاً منالسعً إلى إحداث تؽٌٌر دٌمؽرافً  -

التؽٌٌر وتهجٌر المدنٌٌن بدءاً من حاالت المتل والتعذٌب واالختطاؾ التً تطال المواطنٌن الكرد والعرب 

من السكان األصلٌٌن فً المناطك المحتلة واالستٌبلء على ممتلكاتهم والتوثٌك العماري وؼٌرهم والسرٌان 

ماء العوابل المستوطنة ضمن إطار ممنهج بؽٌة تؽٌٌر التركٌبة السكانٌة فً المنطمة وخاصةً لمنازلهم بؤس

العوابل التركمانٌة وعوابل الفصابل المسلحة من الداخل السوري وحتى عوابل عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة 

 ً واستبدالها بؤسماء تركٌة .داعش من األجانب , كذلن ورفع العلم التركً علٌها وتؽٌٌر أسماء المرى والنواح

 

وفً خطوة أخرى لترسٌخ عملٌة التترٌن وإحداث التؽٌٌر الدٌمؽرافً لامت الموات التركٌة بإزالة أبراج  -

واستبدالها بشبكة اتصاالت تركٌة ) كورن سل ( وذلن فً مناطك تل  MTNاالتصاالت السورٌة سٌرتٌل و 

 جرابلس وإعزاز . –منبج  –الرلة  –عفرٌن  –رأس العٌن  –أبٌض 

 

كما لجؤوا إلى استؽبلل المإسسات التعلٌمٌة لفرض سٌاسة التترٌن من خبلل تؽٌٌر مناهج التعلٌم وتحوٌلها إلى  -

علٌم ومنع التعلٌم باللؽة األم ثمافة تركٌة دٌنٌة متطرفة وفرض اللؽة التركٌة إلى جانب اللؽة العربٌة فً الت

 ( .)الكردٌة أو السرٌانٌة

 

ا إلى افتتاح معابر جدٌدة على الحدود السورٌة التركٌة لسهولة الحركة والدخول والخروج عبر كما لجؤو -

الحدود وتسهٌل نمل البضابع المسرولة من األراضً السورٌة ناهٌن عن تسهٌل عملٌات الهجرة عبر الحدود 

ٌك انتمال ما ٌمارب لتسهٌل إفراغ المنطمة من سكانها واستبدالهم بآخرٌن من الداخل التركً حٌث تم توث

عابلة من الداخل السوري لٌتم إعادة توطٌنهم فً المناطك المحتلة بسري كانٌى وكري سبً باإلضافة  0322

إلى العشرات من عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش عدد كبٌر منهم من العرالٌٌن الذٌن كانوا ضمن مخٌم 

 بعد عملٌة نبع السبلم . 0217تهداؾ المخٌم عام عٌن عٌسى وتم نملهم إلى مدٌنة رأس العٌن بعد اس

 

اللعب على الوتر الدٌنً واستؽبلل الدٌن اإلسبلمً من خبلل فتح المزٌد من المراكز الدٌنٌة ومنع  أي شكل  -

من أشكال الحرٌة الدٌنٌة وهذا ما بدا جلٌاً من خبلل طرد الكرد اإلٌزٌدٌٌن والمسلمٌن من المنطمة واالستٌبلء 

اتهم وتوطٌن عوابل عناصر المسلحٌن فٌها وبناء لواعد عسكرٌة داخلها ولد شاهدنا مإخراً رجل على ممتلك

إٌزٌدي حاول العودة إلى لرٌته فً إحدى المرى اإلٌزٌدٌة لكنه ظل خارجاً بسبب منعه الدخول للمنزل وؼادر 

منظمات التً تعمل باسم بعد تهدٌده باالعتمال من لبل عناصر الفصابل المسلحة ولد ساهمت العدٌد من ال

اإلنسانٌة فً بناء مستوطنات داخل المناطك المذكورة لترسٌخ مشروع إعادة التوطٌن منها منظمات تعمل 

 بدعم لطري ومنظمات فلسطٌنٌة .
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 تمٌٌد الحرٌات األساسٌة : -11

 

نً السوري تعتبر الحرٌات األساسٌة فً المناطك الوالعة تحت سٌطرة الموات التركٌة وفصابل الجٌش الوط -

حرٌات مصادرة وذلن فً محاولة للحد من الحٌز المدنً خاصةً امام العمل الصحفً والنشطاء وأمام 

المنظمات الحمولٌة المستملة فاإلعبلم المستمل ؼٌر لادر على الدخول إلى تلن المناطك والمٌام برصد 

ال واإلخفاء المسري واالعتداء االنتهاكات الحاصلة وهو األمر الذي ٌعتبر مخالفة تعرض صاحبها لبلعتم

األمر الذي ظهر فً أكثر من حالة تعدي على صحفٌٌن حاولوا توثٌك أحداث وانتهاكات حاصلة ناهٌن عن 

عدم لدرة المنظمات الحمولٌة متابعة األحداث أو حتى اللماء مع الضحاٌا األمر الذي ٌعرض حٌاة الباحثٌن 

عسفً دون اتباع اإلجراءات المانونٌة الواجبة وفً ظروؾ ؼٌر وحتى الضحاٌا للخطر وٌعرضهم لبلحتجاز الت

 م من حك الدفاع .همبلبمة دون معرفة ذوٌهم مكان احتجازهم أو إمكانٌة رإٌتهم ومنع

 

 

كذلن تم منع المدنٌٌن الذٌن تمت مصادرة ممتلكاتهم وأراضٌهم من تمدٌم شكوى الستعادة تلن الممتلكات من  -

ذٌن استولوا بالموة على تلن الممتلكات ولاموا بمصادرتها مما اضطر العدٌد من عناصر الفصابل المسلحة ال

المدنٌٌن الذٌن تعرضوا للتهدٌد باالعتمال واالحتجاز على سحب الشكاوي التً لدموها إلى لجان التظلم المحلٌة 

رفضوا فً عدة ؼٌر الرسمٌة فً المنطمة وحتى لدى الشرطة العسكرٌة والمجلس المحلً فً المدٌنة والذٌن 

حاالت تسجٌل شكاوي تتعلك بالخطؾ واإلخفاء المسري ألفراد تم اعتمالهم من لبل عناصر الفصابل المسلحة 

فً المدٌنة وأنكروا وجودهم دون السماح بتسجٌل الشكوى بشكل رسمً أو إعطاء أي إثبات بتسجٌل الشكوى 

ٌة التعبٌر والتجمع ولاموا باستهداؾ الناشطات فً حال تم التسجٌل , كذلن لامت الشرطة العسكرٌة بتمٌٌد حر

فً مجال حموق المرأة وفرضوا تعالٌم متطرفة دٌنٌة خاصةً فٌما ٌتعلك  بحرٌة الدٌن والمعتمد وحتى اللباس تم 

فرض استخدام لباس إسبلمً على نحو ٌشبه ما كانت تتبعه داعش فً سلوكها , كل هذا أدى إلى تراجع نشاط 

وخاصةً تلن المتعلمة بالدفاع عن المرأة والمساواة بٌن الجنسٌن والتً كانت تدافع عن المإسسات المدنٌة 

المرأة المعنّفة على وجه الخصوص نظراً الزدٌاد تلن الحاالت وسط ؼٌاب ألي مساعدة لانونٌة أو حملة 

لتواصل ممكن أن تلجؤ لها مع انتشار واسع لتلن الحاالت والتً عرضت فً أكثر من حالة على موالع ا

االجتماعً لبٌان اللجوء إلى العنؾ للتعامل األسري خاصةً مع األطفال وذوي االحتٌاجات الخاصة والنساء 

 اللواتً تم إبعادهن عن الحٌاة العامة بشكل متعمد وممنهج .

 

 : أوضاع المهجرٌن لسرأ داخل المخٌمات :رابـعاً  -

 

منذ بدء عملٌة نبع السبلم ومع اشتداد الهجمات التً بدأت بشكل عنٌؾ ومباشر تستهدؾ المدنٌٌن فً منطمة  -

رأس العٌن وتل أبٌض بدأت موجة نزوح كبٌرة للسكان المدنٌٌن من المناطك المذكورة وأرٌافهما عشرات 

العنٌؾ وخوفاً من انتهاكات حموق  اآلالؾ من المواطنٌن نزحوا من مدنهم ولراهم هرباً من آلة الحرب التركٌة

اإلنسان والمانون الدولً اإلنسانً التً بدأت الموات المهاجمة بارتكابها منذ الٌوم األول للعملٌة العسكرٌة التً 

استخدمت فٌها كافة صنوؾ األسلحة البرٌة والجوٌة والتً استهدفت المواطنٌن المدنٌٌن بشكل مباشر , ناهٌن 

هب واالعتمال واالختطاؾ التً بدأت السٌاسة ممنهجة إلفراغ المنطمة من سكانها عن حاالت السلب والن

خاصةً الكرد منهم حٌث تم تؤكٌد من شهود عٌان من سكان المنطمة أنه مع مرور ثبلثة أعوام على بدأ عملٌة 

كان ٌشكل نبع السبلم لم ٌبمى فً مدٌنة رأس العٌن سوى خمس عاببلت كردٌة فمط علماً أن المكون الكردي 

الؽالبٌة العظمى لسكان المدٌنة ورٌفها ولد أفرؼت لرى بكاملها من سكانها وتم االستٌبلء علٌها أو تحوٌلها إلى 
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/ من تمرٌر توثٌك االنتهاكات فً رأس العٌن وتل أبٌض لمدة عامٌن فٌما ٌلً 17لواعد تركٌة راجع الفمرة /

 رابط التمرٌر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-%d8%b9%d9%86-http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1

-aa%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%

-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9

%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

/ لرٌة ولد أفرؼت بالكامل من سكانها وتم االستٌبلء 13كذلن األمر بالنسبة لمرى اإلٌزٌدٌٌن والتً بلػ عددها / -

علٌها ونذكر مثال على ذلن لرٌة الداوودٌة التابعة لمدٌنة رأس العٌن والتً هجر سكانها اإلٌزٌدٌٌن لسراً 

ا , كذلن تم االستٌبلء على األراضً الزراعٌة للمدنٌٌن ومنعوا من العودة ودمرت منازلهم وتم االستٌبلء علٌه

أو االستفادة من استثمار أراضٌهم أو حتى دفع تعوٌض عن محصولهم الذي تم نهبه سنوٌاً منذ ثبلثة سنوات , 

ً فً المناط ك كذلن الحال لعشرات المرى التً اضطر سكانها للنزوح واللجوء إلى مخٌمات أنشؤت حدٌثا

 -سري كانٌى   –المجاورة لرأس العٌن وتل أبٌض والحسكة ودٌرٌن والرلة نذكر منها مخٌم واش وكانً 

 نوروز وتل السمن )تل أبٌض( .

 

/فرداً و معظمهم من أهالً رأس العٌن ولراها ١٘ٔٙٔوكانى / حٌث بلػ عدد األفراد الماطنٌن فً مخٌم واش -

دٌنة الحسكة ,وهذا المخٌم بحاجة إلى خٌم إضافٌة لتواجد أكثر وتل أبٌض حٌث ٌمع هذا المخٌم على أطراؾ م

من عابلة فً كل خٌمة وإن هذا المخٌم ال ٌوجد فٌه ما ٌمٌهم من برد الشتاء وحر الصٌؾ ,حٌث اٌضاً ٌعانً 

المخٌم من سوء المعٌشة والصرؾ الصحً ونمص فً المدارس وجمٌع سبل العٌش التً ٌحتاجها الفرد .كما 

ٌم من نمص الخدمات الطبٌة وفً أكثر الحاالت ٌتم نمل المرضى إلى مشافً الحسكة لتلمً العبلج ٌعانً المخ

,بالرؼم من تواجد نماط طبٌة داخل المخٌم تابعة للهبلل األحمر الكردي لكن خدماتها محدودة وال تسد حاجة 

تمرة باجتٌاح جدٌد المرضى وسكان المخٌم ٌعانون من حالة عدم استمرار نفسً بسبب التهدٌدات المس

لؤلراضً السورٌة وبالتالً الخوؾ من نزوح جدٌد ناهٌن عن حالة عدم االستمرار األمنً التً تزٌد من 

والتً  10/7/0200الضؽط النفسً على سكان المخٌم خاصةً بعد حالة التفجٌر التً حصلت فً المخٌم بتارٌخ 

 نهم امرأة وطفل ./ آخرٌن ب1ٌراح ضحٌتها شخص وهو سابك الدراجة وإصابة /

 

ً مخٌم الطبلبع )سري كانى( والذي تم إنشابه فً  - / ٕٕٖٗٔحٌث ٌحتوي على / ٕٕٓٓ/٨/٩كما ٌوجد أٌضا

نازح معظمهم من رأس العٌن وتل أبٌض, حٌث ٌفتمر هذا المخٌم إلى الخدمات األساسٌة من الماء والكهرباء 

ى الخٌم وهذه المٌاه ال تسد احتٌاجات العابلة ,كما فالمٌاه تصل للماطنٌن عبر صهارٌج تموم بتوزٌع المٌاه عل

ٌوجد داخل المخٌم بعض المنظمات المحلٌة التً تموم بمشارٌع توعٌة لؤلطفال والنساء حٌث ٌتم تمدٌم  الدعم 

 النفسً للصؽار والكبار بسبب معاناتهم النفسٌة جراء النزوح من مناطمهم .

 

فً الكادر الطبً رؼم وجود نماط للهبلل األحمر الكردي إال أن  أما بالنسبة للوضع الصحً هنالن نمص كبٌر -

اإلمدادات التً ٌمدمها ال تسد حاجة المرضى ,واٌضاً الوضع التعلٌمً ضعٌؾ بسبب للة المدارس وانخفاض  

 مستوى التعلٌم .

 

http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
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ولوى األمن  أما بالنسبة للوضع األمنً فهو مستمر وؼالبٌة سكان المخٌم من رأس العٌن والمخٌم محاط بسور -

ً على شكل دورٌات لتوفٌر الحماٌة لماطنً المخٌم , جمٌع سكان المخٌم مصابون بحالة نفسٌة  متواجدة دابما

صعبة ؼلب علٌها طابع الخوؾ من عدم لدرتهم على العودة إلى دٌارهم بسبب المشروع االستٌطانً الذي 

إلى إعادة توطٌن البلجبٌن السورٌٌن من  تفرضه الدولة التركٌة داخل األراضً السورٌة حٌث تسعى جاهدة

 الداخل التركً وتوطٌنهم فً المناطك التً احتلوها .

 

أما بالنسبة لمخٌم نوروز الذي ٌمع فً منطمة المالكٌة التابعة لمدٌنة المامشلً حٌث كان هذا المخٌم فً عام  -

لضاء شنكال ولد عادوا إلى مناطمهم ٌضم عدداً كبٌراً من أهالً شنكال بسبب هجوم تنظٌم الدولة على  ٕٗٔٓ

وبعد الحملة العسكرٌة على مدٌنة رأس العٌن وتل أبٌض من لبل االحتبلل التركً  ٩ٕٔٓبالكامل فً عام 

/ شخصاً تموم ٩ٖٓ٘وفصابل المعارضة تم إعادة فتح المخٌم الستمبال النازحٌن لسراً حٌث ٌضم هذا المخٌم /

مخٌم باإلضافة إلى ما تمدمه اإلدارة الذاتٌة والمنظمات المحلٌة األخرى بعض المنظمات ؼٌر الحكومٌة بدعم ال

 مثل الهبلل األحمر الكردي الذي ٌموم بتمدٌم الخدمات الصحٌة .

 

اما بالنسبة للتعلٌم فٌتم عن طرٌك صفوؾ مجمعة داخل الخٌم لكن هذا التعلم ال ٌإمن التعلٌم الكافً لهإالء  -

ً ٌفتمر المخٌم عدد أفراد األسرة اما  ًللماء بشكل كبٌر الخٌم فً هذا المخٌم صؽٌرة ال تكف التبلمٌذ ,اٌضا

بالنسبة للوضع الصحً فهو متردي جداً حٌث ال ٌوجد أطباء فمط ممرضً إسعاؾ والنماط  الطبٌة التابعة 

ل للهبلل األحمر تعانً من نمص حاد فً األدوٌة والمخٌم بحاجة إلى مستوصؾ لكثرة انتشار األمراض داخ

 المخٌم, وتعمل لوى األمن الداخلً بحماٌة المخٌم وهذا المخٌم مفتوح لمؽادرة لاطنٌه للعمل وتامٌن حاجاتهم .

 

ٌحتوي هذا المخٌم على  ٩ٕٔٓكما تم إنشاء مخٌم تل السمن شمال مدٌنة الرلة لرب بلدة تل السمن عام  -

/فرداً والمخٌم بحاجة ٨ٗٗٙاد الماطنٌن فٌه /النازحٌن المهجرٌن لسراً من تل أبٌض ورٌفها ولد بلػ عدد األفر

إلى الدعم الكبٌر من الناحٌة الصحٌة واإلؼاثٌة ألنه ٌمع فً منطمة صحراوٌة وهذا المخٌم ال ٌحتوي سوى 

نمطة طبٌة واحدة تعانً من نمص األدوات الطبٌة واألدوٌة , والوضع التعلٌمً متردي جداً حٌث ٌتم التعلٌم 

ة , والوضع األمنً مستمر داخل هذا المخٌم بفضل جهود لوى األمن الداخلً عن طرٌك مجموعات مصؽر

 التً تشرؾ على حراسته . 

 

 : 6/11/8188خامســاً : إحصائٌــات االنتهاكات المرتكبة منذ بدء عملٌة نبع السالم ولغاٌة  -

  2019السالم نبع
 

 طفل 64 بٌنهم /429/ السالم نبع ضحاٌا

 /293/ جرح /136/ لتل

 ذكور إناث ذكور إناث

 مٌدانً إعدام /3/ بٌنهم حالة   14
 إعدام حاالت /4/ بٌنهم   122

 مٌدانً
74 217 

 
 

 



  

 898من  839الصفحة 
 

 شمال فً السورٌة األراضً على وفصائل الجٌش الوطنً السوري التركٌة التً ارتكبتها الدولة االنتهاكات
  1202 عام خالل سورٌا شرق

 

 على اعتداء حاالت
 لبل من المدنٌٌن

 /47/ التركً الجٌش

 استهداف
 المدنٌٌن

 الحدود على
/8/ 

/ 165/ التفجٌرات عدد
-كانٌه سري-أبٌض تل)

 عٌن-منبج-كوبانً
 )عٌسى

 المصف عدد
 تل-منبج)/56/

-عٌسى عٌن-أبٌض
 )عرٌمة لرٌة-تمر تل

 الفصائل بٌن اشتباكات عدد
-منبج-أبٌض تل( /8/  أنفسهم

 )عٌسى عٌن-تمر تل-العٌن رأس

 مسٌرة طائرات عدد
/20/ 

 جرح لتل جرح لتل جرح لتل جرح لتل جرح لتل جرح لتل

 منهم 35
 نساء 5

12 4 2 
 بٌنهم 35
 نساء 4

133 

11 
 بٌنهم
6 

 نساء

 بٌنهم 45
 امرأتٌن

 طفالت 3و
 12 8 أنثى واحدة و   6 3

 

 

 

 الصحفٌٌن بحك انتهان واعتمال اختطاف

 الممتلكات على استٌالء منازل تدمٌر ذكر أنثى

8 99 9 27 

 

 

 

 

 

 

 

 شمال فً السورٌة األراضً على وفصائل الجٌش الوطنً السوري التركٌة التً ارتكبتها الدولة االنتهاكات
  2021 عام خالل سورٌا شرق

 
 

 ومختطفٌن معتملٌن
/158/ 

 استهداف
من  المدنٌٌن

لبل الجٌش 
 التركً
/10/ 

/ 9/ التفجٌرات عدد
 سري-أبٌض تل)

 )عٌسى عٌن-كانٌه

 المصف عدد
-أبٌض تل-منبج)/197/
-تمر تل-عٌسى عٌن

 )زركان-دٌرٌن

 شتباكاتاال التفجٌرات وضحاٌا 
 تل( /35/  أنفسهم الفصائل بٌن

 تل-العٌن رأس-منبج-أبٌض
 )عٌسى عٌن-تمر

 مسٌرة طائرات
/10/ 

اعتداءات على 
 الحدود

 جرح لتل جرح لتل جرح لتل جرح لتل جرح لتل لتل اختطاف اعتمال

117 
  8بٌنهم 
 نساء

85 
 8بٌنهم 
 نساء

بٌنهم  10
 امرأة واحدة

 أطفال 4و 

بٌنهم   8

4  
 أطفال

36  
بٌنهم 

امرأة و 

 فتٌات 4

22  

 3  بٌنهم
 9نساء و
 أطفال

 بٌنهم 48 
ػُاصش  3

يٍ 

انحكىيت 

 انسىسَت 
 نساء  15

 10و 
 أطفال

30 5 

6 
بُُهى 

ايشأتُ

 ٌ 

5 
بُُهى  6

 طفم

33 
بُُهى 

 طفم

 

 

 



  

 898من  841الصفحة 
 

 شمال فً السورٌة األراضً على وفصائل الجٌش الوطنً السوري التركٌة التً ارتكبتها الدولة االنتهاكات
     2022عام خالل سورٌا شرق

 

معتملٌن منذ 
 2019بداٌة 
 2022لغاٌة 

استهداف 
المدنٌٌن من 
لبل الجٌش 

 /5/ التركً

ضحاٌا التفجٌرات واأللغام 
رأس  -ضأبٌ / )تل3/

 )حسكة -عٌسى  عٌن-العٌن

نتٌجة التفجٌرات واالشتباكات داخل 
المناطك المحتلة سمط عدد من 
 الضحاٌا المدنٌٌن والعسكرٌٌن

اعتداءات على 
 الحدود

 جرح لتل جرح لتل  جرح لتل لتل اعتمال

 30بٌنهم  424
 امرأة 

 1 بٌنهم طفالن 5
بٌنهم طفالن   6

 وامرأة وعسكرٌٌن

 3و بٌنهم طفل 12
عسكرٌٌن من  8و  لسد

 الفصائل المسلحة

بٌنهم  10
 مدنٌٌن  3

8  
بٌنهم  10

 لاصران

 

 

 /9حربٌة / طائرات /65/ مسٌرة طائرات
 تل - عٌسى عٌن-أبٌض تل-)منبج/569/ عدد المصف
 )زركان-لامشلو  –رأس العٌن  -تمر

 جرح لتل جرح لتل جرح لتل

نساء  6بٌنهم  70
عسكرٌٌن و  23

 أطفال 8

أطفال  8بٌنهم  76 
 18نساء و  8و

 عسكرٌٌن

 25بٌنهم  38
 عسكري

 23بٌنهم  25
 عسكري

أطفال و  5بٌنهم    81
 عسكرٌٌن  48

 12طفل و  28بٌنهم  120
 عسكرٌٌن 24امرأة و 

 

 

 سادســاً : إحصائٌة مركز األبحاث وحماٌة حموق المرأة : -

 

إحصائٌة باالنتهاكات المرتكبة من لبل الدولة التركٌة والفصائل التابعة لها بحك الرجال والنساء واألطفال 

فً شمال وشرق سورٌا بحسب ما وثمته مركز األبحاث وحماٌة حموق المرأة باإلضافة إلى شبكة نشطاء 

 عفرٌن والمرصد السوري لحموق اإلنسان ومنظمة حموق اإلنسان فً عفرٌن 

 

 إجمالً إحصائٌة الرجال إجمالً إحصائٌة األطفال جمالً إحصائٌة النساءإ

 خطف جرح لتل خطف جرح لتل خطف جرح لتل

9 25 36 20 62 20 38 57 412 
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 : التوصٌات :سـابعاً  -

 

للتملٌل من إٌماؾ جمٌع الهجمات العشوابٌة والمباشرة على المدنٌٌن واألعٌان المدنٌة واتخاذ جمٌع االحتٌاطات  -1

حد من األضرار بالسكان المدنٌٌن وإٌماؾ التهدٌدات المستمرة باجتٌاح المزٌد من األراضً السورٌة فً 

 سٌاسة لتروٌع المدنٌٌن اآلمنٌن .

االنسحاب الفوري والؽٌر مشروط للموات التركٌة والفصابل المتعاونة معها فً جمٌع األراضً السورٌة  -0

 المحتلة .

التركٌة والفصابل المسلحة التابعة لها من أجل ولؾ التعذٌب وؼٌره من ضروب  الضؽط على الحكومة -1

المعاملة الماسٌة المهنٌة بما فً ذلن العنؾ الجنسً فً جمٌع أماكن االحتجاز واإلفراج عن المعتملٌن تعسفاً 

تهم بشكل فوري خاصةً من تم نملهم إلى داخل األراضً التركٌة ومحاكمتهم وفك المانون المحلً التركً وإعاد

 إلى داخل األراضً السورٌة .

فرض حظر طٌران على مناطك شمال شرق سورٌا لحماٌة المدنٌٌن من الهجمات خاصةً الطابرات الؽٌر  -2

مؤهولة )الطابرات المسٌرة( والتً تستهدؾ بشكل مباشر أهداؾ داخل األراضً السورٌة حتى دون أخذ 

 بارها جرٌمة حرب ومحاسبة مرتكبٌها .االحتٌاطات البلزمة لحماٌة المدنٌٌن واعت

إجراء تحمٌمات مستملة فً الحوادث وجرابم الحرب المرتكبة التً خلفت ضحاٌا مدنٌٌن وضمان محاسبة  -3

 المسإولٌن عن تلن االنتهاكات والجرابم وضمان عدم تكرارها .

الجرابم المرتكبة فً المناطك دعوة كافة المنظمات الحمولٌة المستملة السورٌة والدولٌة من أجل توثٌك وتدلٌك  -4

 المحتلة والتً ترلى لتكون جرابم حرب وجرابم ضد اإلنسانٌة ورفع الملفات إلى المحاكم الجنابٌة الدولٌة .

ضمان عودة المهجرٌن المسرٌٌن إلى مناطمهم األصلٌة بشكل آمن على نحو ٌضمن أن ال ٌترتب على عودتهم  -5

 مانات دولٌة وتحت إشراؾ األمم المتحدة .أذى وانتهان لحمولهم األساسٌة وذلن بض

إٌماؾ المشروع االستٌطانً الذي دعا إلٌه الربٌس التركً رجب الطٌب أردوؼان والذي دعا فٌه إلى إنشاء  -6

مستوطنات فً المناطك التً احتلتها على الحدود السورٌة التركٌة وإعادة توطٌن البلجبٌن من الداخل السوري 

 فٌها لسراً .

ل اآلمن والسرٌع لئلؼاثة اإلنسانٌة وبشكل ؼٌر مشروط للنازحٌن من الداخل السوري وخاصةً ضمان الوصو -7

 المهجرٌن لسرٌاً من المناطك المحتلة .

 

 تحدٌث الحاالت :

سورٌا بعد عملٌة  االنتهاكات التركٌة فً مناطك شمال وشرق فٌما ٌلً نذكر االنتهاكات التً تم توثمٌها حول

 والحاالت الموثمة هً : 0200هذا التمرٌر ولؽاٌة نهاٌة عام  بعد إصدارنبع السبلم 

 مسٌرة :ال بالطائراتلصف 

فمدان  أدى إلىم  استهداؾ طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً مفرق لرٌة طوٌل مما 02/10/0200بتارٌخ  -

 طفلة جنوب ناحٌة المحطانٌة .أخرٌات بٌنهم / 1إصابة /و امرأة لحٌاتها 

 م استهداؾ طابرة مسٌرة تابعة لبلحتبلل التركً لرٌة دبس فً رٌؾ الرلة الشمالً.11/10/0200بتارٌخ  -

 لصف باألسلحة الثمٌلة :

 م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة تل اللبن فً الرٌؾ الؽربً لناحٌة تل تمر .12/10/0200بتارٌخ  -



  

 898من  848الصفحة 
 

 ة فً رٌؾ ناحٌة تل تمر .م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة الكوزل12/10/0200ٌبتارٌخ  -

م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة الخالدٌة و الطرٌك الدولً و مخٌم عٌن عٌسى و 12/10/0200بتارٌخ  -

 تل أبٌض ؼرب ناحٌة عٌن عٌسى .

شٌوخ ( الوالعة فً  -زور مؽار   -م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرى )جارللً 12/10/0200بتارٌخ  -

 وبانً .الرٌؾ الؽربً لمدٌنة ك

 م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة صٌادة فً رٌؾ منبج.12/10/0200بتارٌخ  -

م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة معلك برٌؾ تل أبٌض و لرٌة طٌبة فً رٌؾ 11/10/0200بتارٌخ  -

 ناحٌة عٌن عٌسى .

 لناحٌة تل تمر .م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة تل اللبن فً الرٌؾ الؽربً 11/10/0200بتارٌخ  -

 م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة الكوزلٌة فً الرٌؾ الؽربً لناحٌة تل تمر .10/10/0200بتارٌخ  -

م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة معلك وصٌدا شرق ناحٌة عٌن عٌسى و لرٌة 10/10/0200بتارٌخ  -

 لؽربً فً مدٌنة كوبانً . الدبس ؼرب الناحٌة و لرٌة زور مؽار و مزرعة أحمد منٌر فً الرٌؾ ا

 م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة تل اللبن فً رٌؾ الؽربً لناحٌة تل تمر .11/10/0200بتارٌخ  -

م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة أبو صرة و الطرٌك الدولً فً الرٌؾ الؽربً 11/10/0200بتارٌخ  -

 لناحٌة عٌن عٌسى .

بلل التركً نماط لموات حكومة دمشك المتواجدة فً لرٌة كور م لصؾ جٌش االحت11/10/0200بتارٌخ  -

 علً برٌؾ الؽربً لمدٌنة كوبانً .

سلٌب لرا ( فً الرٌؾ الؽربً  -خانً  -م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرى ) زري 11/10/0200بتارٌخ  -

 لمماطعة تل أبٌض .

 لرٌؾ الؽربً لناحٌة تل تمر .م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة طوٌلة فً ا14/10/0200بتارٌخ  -

 .ناحٌة عٌن عٌسى و الطرٌك الدولً م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة صٌدا شرل14/10/0200ًبتارٌخ  -

م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌتً جارللً فً الرٌؾ الؽربً و لرٌة صوالن فً 14/10/0200بتارٌخ  -

 الرٌؾ الشرلً لمماطعة كوبانً .

 م لصؾ جٌش االحتبلل لرٌتً الكوزلٌة و تل اللبن فً الرٌؾ الؽربً لناحٌة تل تمر .14/10/0200بتارٌخ  -

 م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة طوٌلة فً الرٌؾ الؽربً  ناحٌة تل تمر .17/10/0200بتارٌخ  -

كوبانً  م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌتً جٌشان و كوران فً رٌؾ الشرلً ف02/10/0200ًبتارٌخ  -

 و لرى جارللً و سفتن و زور مؽار و شٌوخ فولانً فً رٌؾ كوبانً .

 م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة الكوزلٌة فً الرٌؾ الؽربً لناحٌة تل تمر .01/10/0200بتارٌخ  -
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 م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لمدٌرة المٌاه فً لرٌة زور مؽار فً مدٌنة  كوبانً .00/10/0200بتارٌخ  -

 م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة طوٌلة فً الرٌؾ الؽربً ناحٌة تل تمر .00/10/0200بتارٌخ  -

 م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌتً الخالدٌة و حوٌجة فً رٌؾ ناحٌة عن عٌسى .01/10/0200بتارٌخ  -

 عٌن عٌسى . م لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة صٌدا و مخٌم عٌن عٌسى فً ناحٌة02/10/0200بتارٌخ  -

م لصؾ جٌش االحتبلل التركً نمطة لموات حكومة دمشك فً لرٌة جلؽلو فً الرٌؾ 03/10/0200بتارٌخ  -

 الؽربً لمدٌنة كوبانً .

األسدٌة المشٌرفة جنوب شرق ناحٌة زركان وم لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرٌة 03/10/0200بتارٌخ  -

 شمالها .

 االحتبلل التركً لرٌة زري فً رٌؾ ناحٌة تل أبٌض .م لصؾ جٌش 03/10/0200بتارٌخ  -

األسدٌة ( الوالعٌن فً ة والمشٌرفة وم لصؾ جٌش االحتبلل التركً لرى) أم حرمل05/10/0200بتارٌخ  -

 الرٌؾ الشمالً لناحٌة زركان .

د فً مزرعة داووً كانٌا كردان فً مدٌنة كوبانً وم لصؾ جٌش االحتبلل التركً ح12/10/0200بتارٌخ  -

 الرٌؾ الشرلً لمدٌنة كوبانً .

 /69/ مسٌرة طائرات

 جرح لتل

 عسكرٌٌن 18نساء و  10وأطفال  9بٌنهم  79  أطفال 8عسكرٌٌن و  23نساء  7بٌنهم  71
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 األسلحة الكٌمٌائٌة : -

 أي مواد تستخدم للتسبب بالموت أو الحاق الضرر المتعمد من خبلل خصابصها السمٌة .

 واألسلحة الكٌمٌابٌة هً عبارة عن مواد كٌمٌابٌة سامة توضع فً نظام تسلٌح مثل المنبلة أو المذٌفة المدفعٌة .

 

تنص اتفالٌة األسلحة الكٌمٌابٌة على أن تعرٌؾ األسلحة الكٌمٌابٌة ٌتضمن كل المواد الكٌمٌابٌة السامة وسبلبفها 

 ٌة بملكٌات تتوافك مع هذا الؽرض .عند استخدامها ألؼراض ممنوعة , وفك هذه االتفال

 

بدأ االستخدام الحدٌث لؤلسلحة الكٌمٌابٌة مع الحرب العالمٌة األولى فمد استخدم أطراؾ الصراع الؽاز السام 

إلحداث معاناة موجهة وإسماط عدد كبٌر من الضحاٌا فً ساحة المتال ولد تسببت هذه األسلحة بوفاة ما ٌمارب 

 شخص . 122,22

 

م تم تولٌع بروتوكول جنٌؾ الذي ٌحظر استخدام األسلحة الكٌمٌابٌة فً الحرب , وبعد انتهاء 1703وفً عام 

 الحرب العالمٌة الثانٌة لم تستخدم الدول األسلحة الكٌمٌابٌة فً مٌادٌن المتال األوربٌة .

 ً العراق .وكان أبرز استخدام األسلحة الكٌمٌابٌة للعراق فً الثمانٌنٌات ضد إٌران وضد األكراد ف

 

 

 منظمة حظر األسلحة الكٌمٌائٌة : -

 

ً 1775نٌسان  07مع بدء نفاذ اتفالٌة األسلحة الكٌمٌابٌة فً  تمع منظمة حظر األسلحة الكٌمٌابٌة و م أنشبت رسمٌا

/ دولة , ومهمة منظمة 167م إلى االتفالٌة حتى اآلن /منظمة فً الهاي بهولندا , ولد انضاألمانة الفنٌة لهذه ال

ك من تدمٌر األسلحة شفافٌة للتحمٌفالٌة و إٌجاد نظام ذي مصدالٌة واألسلحة الكٌمٌابٌة هً تنفٌذ أحكام االت حظر

تشجٌع لمساعدة ضد األسلحة الكٌمٌابٌة واٌة وتوفٌر الحمانع تجدد ظهورها فً أي دولة عضو ومالكٌمٌابٌة و

 ضوٌة العالمٌة فً المنظمة .تحمٌك العاالستخدامات السلمٌة للكٌمٌاء و التعاون الدولً فً
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 /األخطر فً العالم: 5األسلحة الكٌمٌائٌة ال/ -

 

ٌصنؾ كعامل عصبً صاب إلى مركبات الفسفور العضوي و: )األكثر سمٌة( ٌنتمً ؼاز األعغاز األعصاب  -

زٌتٌة بنٌة كمادة سابلة  ألنه ٌإثر على انتمال النبضات العصبٌة فً الجهاز العصبً , وهو عدٌم الرابحة و ٌظهر

 لد تم تطوٌره فً المرن العشرٌن .اللون و

 

ٌطلك هذه الؽاز فً الؽبلؾ الجوي و ٌكون بطًء التبخر و ٌمكن أن ٌبمى ؼاز األعصاب لمدة أٌام على و

األسطح , وٌمكن أن ٌبمى لمدة أشهر فً الجو شدٌد البرودة , وهو ؼاز سرٌع المفعول و ٌمكن أن تظهر أثاره 

 فمط من التعرض له .بعد عدة ثوانً 

 

 

: )األحدث استخداماً( وهو عامل عصبً متطاٌر و لكنه ؼٌر سام لطرة واحدة منه بحجم رأس غاز السارٌن  -

ٌمكن أن ٌبمى فعاالً فً جو دافا و لكنه سابل عدٌم اللون والرابحة و الدبوس تكفً لمتل أنسان بالػ بسرعة , وهو

الموت م الشلل التدرٌجً للعضبلت والدموع ثوفراز اللعاب عند تسخٌنه وٌتسبب فً الصداع وإ ٌتبخر بسرعة

 المحتمل .

 

 

ٌعرؾ أٌضاَ باسم خردل الكبرٌت , وحصل اسمه من رابحته التً تشبه الخردل : )األكثر شعبٌة( وغاز الخردل  -

ء على التً تسبب بظهور بثور مملوءة بالماالتمرحات مجموعة العوامل المسببة للبثور والمتعفن و هو ٌنتمً إلى 

و ٌبتلع , ٌصاب بطًء عندما ٌستنشك أنفسً و الجلد , وأنه عامل مروع والجهاز التالجلد التً تستهدؾ العٌن و

 لًء , لكن التعرض له لٌس ممٌتاً دابماً .سعال دموي وألم فً البطن وبحة فً الصوت والضحٌة بالعطاس و

 

 

ثر خطورة ( حتى ٌومنا هذا ٌعتبر الفوسجٌن أحد أخطر األسلحة الكٌمٌابٌة الموجودة فمد : )األكغاز الفوسجٌن  -

م على الرؼم من أنه لٌس ساماً مثل السارٌن أو ؼاز األعصاب فؤن تصنٌعه 1713استخدم للمرة األولى فً عام 

 أسهل بكثٌر مما ٌجعله متاحاً لدى الجمٌع .

 

هو عامل اختناق ٌعمل عن الببلستٌن والمبٌدات الحشرٌة و م فً صناعةالفوسجٌن مادة كٌمٌابٌة صناعٌة تستخد

عراض األولٌة المحتملة كالسعال واالختناق وضٌك الصدر والؽثٌان طرٌك مهاجمة أنسجة الربة و تظهر األ

 ان بعد التعرض للؽاز بعدة دلابك .المًء بعض األحٌو

 

/ ساعة بعد التعرض له , الفوسجٌن ؼاز عدٌم اللون 26وٌمكن أن تظهر تلن التؤثٌرات متؤخرة لمدة تصل إلى /

ٌتبخر عند تسخٌنه فوق ثمانً العشب الطازج بتركٌزات منخفضة وهو ؼٌر لابل لبلشتعال و تفوح منه رابحة

 درجات .

 

 

مواد : هو مادة كٌمٌابٌة صناعٌة متاحة بسهولة إذ أن له العدٌد من االستخدامات السلمٌة بما فً ذلن غاز الكلور  -

لمتل البكتٌرٌا فً مٌاه الشرب المذٌبات وصنع المبٌدات الحشرٌة والمطاط ولالتبٌض فً الورق والمماش و

 المسابح .و
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األنسجة  له رابحة لوٌة تشبه مادة التبٌض حٌث ٌعد عامل اختناق ٌعٌك التنفس و ٌدمرؼاز الكلور لونه أخضر و -

ة السابلة و بذلن ٌمكن شحنه وتخزٌنه , ٌنتشر الكلور بسرعة حالتبرٌده بسهولة إلى الفً الجسم وٌمكن حفظه و

ً و  خفابه .رته فً سهولة تصنٌعه وإن خطومن األرض ألنه أثمل من الضوء وتكم ٌبمى لرٌبا

 

 

 المانون الدولً و األسلحة الكٌمٌائٌة : -

 

م و بحسب 1677الدول عام حظر المانون الدولً استخدام األسلحة الكٌمٌابٌة بموجب اتفالٌة الهاي التً ألرتها  -

ٌن دولتٌن االتفالٌة فؤنه من المحظور استخدام الممذوفات التً تحوي ألسلحة مسمومة حال اندلعت حرب ب

 .مولعتٌن على االتفالٌة

 

م ولعت معاهدة واشنطن التً هدفت إلى حظر األسلحة الكٌمٌابٌة لكنها فشلت فً الحصول على 1700وفً عام  -

 امتناع فرنسا عن ذلن .موافمة الدول بعد 

 

بروتوكول  م تم التولٌع على بروتوكول حظر استخدام الؽازات الخانمة أو السامة خبلل1703وفً حزٌران عام  -

كل ما شابهها من مواد سابلة أو معدات فً الحرب أن الؽازات الخانمة أو السامة و نص البروتوكول علىجنٌؾ و

المتمدن , لكن هذا البروتوكول الساري حتى الٌوم لم ٌتناول بٌن طٌاته  أمر ٌدٌنه عن حك الرأي العام فً العالم

إنتاج أو تخزٌن أو نمل األسلحة الكٌمٌابٌة , كانت من مشاكل البروتوكول أن بعض الدول الموافمة احتفظت بحمها 

ً فٌها أو فً االنتمام النوعً إذا اس تخدمت األسلحة فً استخدام األسلحة المحظورة ضد الدول التً لٌست طرفا

 الكٌمٌابٌة ضدها .

 

 

ً من بروتوكول جنٌؾ المنموص , ظهرت عام 52ولكن بعد ما ٌمارب / - م فكرة من أجل إلرار 1771/ عاما

ت تحت اسم اتفالٌة حظر لد ألرمنها المعاهدات المهمة دولٌاً و معاهدة حظر األسلحة الكٌمٌابٌة التً ستكون واحدة

ن واستخدام تخزٌام األسلحة الكٌمٌابٌة وتنص االتفالٌة على حظر أنتاج وواستخد تكدٌساستحداث وإنتاج و

 األسلحة الكٌمٌابٌة .

 

 

اص فً زمة إلنفاذ هذا الخطر فٌما ٌتعلك باألشخبلتوجب المعاهدة على الدول األطراؾ فٌها أن تتخذ التدابٌر ال -

خاص بمواد كٌمٌابٌة سامة معٌنة  اتفمت الدول األطراؾ على أنشاء نظام تحمكأطار والٌتها المضابٌة , و

 ألؼراض ؼٌر محظورة . بسبلبفها بؽٌة ضمان عدم استخدام هذه المواد الكٌمٌابٌة إالو

 

 

شملت الهجمات الممٌتة عدة مناطك تم استخدام األسلحة الكٌمٌابٌة وفً أثناء الحرب األهلٌة الدابرة فً سورٌا  -

ب وسرالب وجوبر وأشرفٌة هجوم حلً ضواحً دمشك وزها هجوم الؽوطة فمختلفة من سورٌا و التً أبر

تم لعالم أجمع هذه الهجمات ولد تم استخدام ؼاز السارٌن فً معظم الهجمات الكٌمٌابٌة , ولد استنكر اصحناٌا و

تم تنفٌذه فً أواخر العام  الضؽط على الموات المسلحة السورٌة لنزع سبلحها من األسلحة الكٌمٌابٌة الذي

 .م0212
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تزال اصداء الهجمات التً تشنها الدولة التركٌة باألسلحة الكٌمٌابٌة المحرمة دولٌاً و المحظور استخدامها وما  -

 تتصاعد و تترد فً كثرة فً اآلونة األخٌرة .

استخدمت  لدً مناطك واسعة من جنوب كردستان وم لد شنت الدولة التركٌة هجمات ف0201نٌسان  01فمنذ  -

 األسلحة المحرمة دولٌاً .

 

ٌن فً أفاشٌن وصوالً جندرمته ٌمومون بضرب الكرد سواء مدنٌٌن منهم أو المماتلنرى أٌضاً أن النظام التركً وو -

المومٌات األخرى مثل ) إلى متٌنا وسري كانٌه وعفرٌن ولؤلسؾ ٌسمط الكثٌر من الشهداء والجرحى من الكرد و

 .األسلحة الفتاكة المحظورة دولٌاً رٌٌن ( الساكنٌن فً المناطك الممصوفة بهذا النوع من العرب_ السرٌان_ اآلشو

 

 

/ 15م و لد سمط فً المصؾ الكٌمابً التركً األخٌر /0200أٌار  03ولد بدأ المصؾ التركً ٌتجدد منذ بداٌة  -

محظورة دولٌاً ضد لوات الكرٌبل الاألسلحة الكٌمٌابٌة لة التركٌة التكنلوجٌا العصرٌة وشهٌداً , حٌث تستخدم الدو

ً تجاه ما حصل على الرؼم من اختراق للموانٌن ورؼم ذلن و لؤلسؾ المجتمع الدولً لم ٌنطك و ٌحرن ساكنا

هذا الصمت ٌعطٌنا مإشراً واضحاً دام األسلحة المحظورة دولٌاً , ولوانٌن استخلدولٌة و انتهان لحموق اإلنسان وا

لبل مولٌٌن مختلفٌن نراه ٌجهر بالنمد و اإلدانات إذا ما استعملت األسلحة االعتٌادٌة من أن العالم ٌكٌل بمكٌالٌن ح

جود خاصة بحك الكرد رؼم واث فً أكبر االنتهاكات الدولٌة وعدم االكترالبعض من حٌث ٌكتفً بالصمت و

ثفة بحك المدنٌٌن فً رأس كهذه االنتهاكات لم تكن حدٌثة بل لد ارتكبت الدولة التركٌة جرابم مخٌفة و ماثباتات و

م حٌنما بدأ المصؾ العشوابً بالمدفعٌة على رأس العٌن تم استخدام أسلحة ثمٌلة 0217تل أبٌض فمنذ عام العٌن و

ً وبالناس العزل لتبلً وتشرداً  و محظورة كاألسلحة الكٌمٌابٌة بحك الشعب البريء و لحك بالمدن دماراً  وخرابا

 ال تحصى .ومؤسً ال تعد و

 

ذه األسلحة هً األشد خطورة على البشرٌة فاستخدام مثل هذه األسلحة ٌعنً إبادة البشرٌة و إثارة الرعب , فه -

 الصمت أمام هذا الوالع الكارثً .ٌمكن فً الولوؾ مكتوفً األٌدي و ولكن الخوؾ و الرعب

 

دٌمؽرافً لٌس فً صفوؾ والدولة التركٌة من خبلل هذا المصؾ و استخدام السبلح الكٌمٌابً تسعى إلى تؽٌٌر  -

 الكرد فمط بل فً صفوؾ جمٌع األعراق أٌضاً لكن ال ٌوجد من ٌموم بممع هذه االنتهاكات .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمرٌر عن الجٌش الوطنً السوري الهٌكلٌة و ارتباطه المباشر مع تركٌا

 ٌعرض التمرٌر معلومات مفصلة عن الجٌش الوطنً السوري :

هٌكلٌته و ارتباطاته و عبللته المباشرة مع تركٌا و تحركاته بؤوامر مباشرة منها و انضمام عناصر من تنظٌم 

الدولة اإلسبلمٌة ) داعش ( إلى صفوفه و االنتهاكات التً ارتكبها بحك المدنٌٌن فً المناطك التً احتلتها تركٌا 

ؼصن الزٌتون  –ٌها منذ تؤسٌسه ) عملٌة درع الفرات بمساندة هذا الجٌش عبر العملٌات العسكرٌة التً شارن ف

 نبع السبلم ( . –

ة فً معارن خارج السٌاق السوري التجنٌد االستؽبللً لهذا الجٌش من لبل الدولة التركٌة التً جندتهم للمشاركو

 لٌبٌا و إللٌم ناؼورنو كاراباخ  هً معارن ال تخص الشؤن السوري بشًء كما حدث فًو

 

 ة من مولع ن بوست من ممال كتبه تمام أبو الخٌرصورة مؤخوذ
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 الجهة المعدة للتمرٌر :  -

  :  الجزٌرة فً اإلنسان حموق منظمة -

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

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

 كاستجابة تؤسٌسها وجاء سورٌا وشرق شمال فً المدنً المجتمع لمإسسات المنظمة والموانٌن االجتماعً

 لحموق الفكرٌة المرجعٌة إلى استناداً  والدٌممراطٌة والمانونٌة السلمٌة السبل كافة عبر للولوؾ موضوعٌة

 أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك وكافة اإلنسان لحموق العالمً اإلعبلن فً المتمثلة اإلنسان

 . صدرت جهة أي وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء

 

عرض معلومات مفصلة عن الجٌش الوطنً السوري هٌكلٌته و ارتباطاته و عبللته  الهدف من التمرٌر : -

المباشرة مع تركٌا و تحركاته بؤوامر مباشرة منها و انضمام عناصر من تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة ) داعش ( 

ا الجٌش عبر إلى صفوفه و االنتهاكات التً ارتكبها بحك المدنٌٌن فً المناطك التً احتلتها تركٌا بمساندة هذ

 نبع السبلم ( . –ؼصن الزٌتون  –العملٌات العسكرٌة التً شارن فٌها منذ تؤسٌسه ) عملٌة درع الفرات 

 

و التجنٌد االستؽبللً لهذا الجٌش من لبل الدولة التركٌة التً جندتهم للمشاركة فً معارن خارج السٌاق 

 لٌبٌا و إللٌم ناؼورنو كاراباخ . السوري و هً معارن ال تخص الشؤن السوري بشًء كما حدث فً

و هذه الحالة تشكل مصدر للك مباشر لمنظمة حموق اإلنسان فالمعاناة اإلنسانٌة جراء االنتهاكات المرتكبة  

من هذا الجٌش و االستؽبلل المادي الذي جعل من هذا الجٌش عرضة لبلستؽبلل االرتزالً كونه خٌار 

لشباب السورٌٌن الذٌن نشؤوا فً ظروؾ حرب طوٌلة و نزوح أساسً للتعوٌض المادي لعدد كبٌر من ا

 مستمر .

 المرجعٌات و مصادر المعلومات :  -

 

اعتمدت المنظمة فً إعداد التمرٌر على عدد من المماببلت لشهود عٌان و عدد من الضحاٌا بعد خروجهم  -

من المناطك المحتلة و وثابك و تمارٌر و صور و أشرطة فٌدٌو تم الحصول علٌها من مإسسات و منظمات 

لٌة و نشطاء حمولٌٌن مدنٌة مختصة بحموق اإلنسان و مراكز بحثٌة و وسابل إعبلمٌة رسمٌة و مماالت دو

منظمة حموق  –سورٌا  –منظمة حموق اإلنسان فً عفرٌن  –نذكر منها منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة 

سورٌون من أجل  –لجنة حموق اإلنسان فً منبج  –لجنة حموق اإلنسان فً الرلة  –اإلنسان فً الفرات 

المرصد  –منظمة بٌل  –مركز جسور للدراسات  –المركز السوري للعدالة و المساءلة  –العدالة و الحمٌمة 

 السوري .



  

 898من  851الصفحة 
 

 الفهرس : ٌتؤلؾ التمرٌر من : -

 

 

 

 

 انًمذيت

 

258 

ا   ثاَُا

 

 تعرٌف الجٌش الوطنً السوري

 

858 

ا   ثانثا

 

 تأسٌس الجٌش الوطنً السوري

 

858 

ا   سابؼا

 

 الهٌكلٌة الحالٌة للجٌش الوطنً السوري

 

853 

ا   خايسا

 

الوطنً السوري الذي ٌعمل بشكل توصٌف والع الجٌش 

 مباشر بتموٌل وأوامر تركٌة مباشرة

 

854 

ا   سادسا

 

معلومات حول فصائل الجٌش الوطنً العاملة تحت إمرة 

 الجٌش التركً

 

855 

ا   سابؼا

 

تفاصٌل حول مشاركة عناصر من تنظٌم داعش داخل الجٌش 

 الوطنً السوري

 

858 

ا   ثايُا

 

لعناصر الجٌش الوطنً السوري فً تركٌا والتجنٌد االستغاللً 

 حروب خارج السٌاق السوري بهدف االرتزاق

 

868 

ا   تاسؼا

 

المناطك السورٌة المحتلة من لبل تركٌا وفك عملٌات عسكرٌة 

 بمشاركة الجٌش الوطنً السوري

 

863 

 ػاششاا 

 

االنتهاكات المرتكبة فً المناطك المحتلة من لبل الجٌش 

 السوريالتركً والجٌش الوطنً 

 

865 



  

 898من  851الصفحة 
 

 أوالً : الممدمة : -

 

عشرات المحاوالت لتحمٌك االندماج و إعبلن كٌان عسكري موحد لم تكلل بالنجاح من لبل فصابل  -

للوصول إلى تؤسٌس الجٌش السوري  0211المعارضة السورٌة المسلحة التابعة لبلبتبلؾ منذ عام 

بإعادة تنظٌم هذه الفصابل بؤوامر مباشرة منها المعارض و كٌان عسكري موحد إلى أن لامت الدولة التركٌة 

تحت  0215كً تدمجها فً كٌانات موحدة تعمل وفك أهدافها و تحت إمرتها و لد تم إعبلن تؤسٌسه منذ عام 

مسمى الجٌش الوطنً السوري و الذي تشكل نواة لجمع الفصابل العسكرٌة السورٌة التابعة لبلبتبلؾ 

ً كانت تظهر كثٌرة منها ما ٌتعلك بالتصار بعض التشكٌبلت على السوري المعارض و الصعوبات الت

منطمة جؽرافٌة محددة مثل الجبهة الجنوبٌة أو اعتماد بعض الفصابل على الرابط االٌدٌولوجً السلفً 

المتطرؾ بسبب خلفٌتهم اإلسبلمٌة و فكرة االرتزاق التً كانت أساس تشكٌل عدد من تلن الفصابل و كذلن 

ن عناصر داعش الفارٌن مكانهم بٌنهم إدارٌاً و عسكرٌاً و ٌتلمى هذا الجٌش رواتبه و أسلحته و وجد العدٌد م

ٌوماً  01لوجستٌاته من تركٌا و ٌعمل وفماً ألوامر و تعلٌمات الجٌش التركً و االستخبارات التركٌة و بعد 

الحتبلل منطمة عفرٌن  انطلمت عملٌة نبع السبلم 02/1/0216من تشكٌل هذا الجٌش الوطنً السوري فً 

تم احتبلل سري كانً/رأس العٌن  و كري سبً/ تل أبٌض و  ارتكب  7/12/0217أوالً و بعد ذلن بعام فً 

الجٌش التركً و الجٌش الوطنً السوري جرابم حرب و جرابم ضد اإلنسانٌة فً هذه المناطك كما تم توثٌك 

لمنظمات اإلنسانٌة المختلفة و أصبح الجٌش الوطنً هذه الجرابم و توثٌمها فً تمارٌر األمم المتحدة و ا

السوري لوة من مٌلٌشٌات المرتزلة التركٌة . تستخدم تركٌا هذه الموات لٌس فمط فً شمال سورٌا و لكن 

أٌضاً فً لٌبٌا و كاراباخ . ٌمكن لتركٌا استخدام هذه المجموعات فً العدٌد من األماكن األخرى فً المستمبل 

تستطٌع هذه المجموعات العمل  تابعة لتركٌا فهم ٌتلمون أوامرهم و تعلٌماتهم منها و ال . هذه الجماعات

 بمفردها فتركٌا هً المسإولة عن أفعال هذه الجماعات و التً تعرؾ تحت مسمى الجٌش الوطنً السوري . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 898من  858الصفحة 
 

 ثانٌاً : الجٌش الوطنً السوري : -

 

هو جسم عسكري موحد ٌضم فصابل المعارضة السورٌة المسلحة التابعة لبلبتبلؾ السوري المعارض و  -

ً و توحداً و لد أعلن االبتبلؾ  الذي حول طبمة المعارضة العسكرٌة من فصابلٌة إلى جٌش أكثر تنظٌما

لوطنً عن تشكٌل جٌش معارض تحت مسمى الجٌش ا 0215كانون األول  12السوري المعارض بتارٌخ 

 .السوري 

 

 

 ثالثاً : تأسٌس الجٌش الوطنً السوري : -

إن تؤسٌس الجٌش الوطنً السوري التابع للحكومة السورٌة المإلتة و التابعة لبلبتبلؾ السوري المعارض  -

 .جاء بؤوامر و توجٌهات تركٌة 

 

 0215رٌن األول تش 02فبتارٌخ  (1)فالدور التركً كان حاسماً و واضحاً فً عملٌة تشكٌل الجٌش الوطنً -

نشرت جرٌدة المدن التركٌة مماالً مفصبلً تحت عنوان فصابل درع الفرات إلى جٌش نظامً كشفت فٌه عن 

اجتماع فً ممر الموات الخاصة التركٌة بحضور والً ؼازي عنتاب و والً كٌلس و لابد الموات الخاصة 

و نابب ربٌس  (8)ة السورٌة المإلتةالتركٌة و ممثلً جهاز االستخبارات التركٌة و أعضاء من الحكوم

و تم االتفاق  (3)االبتبلؾ السوري المعارض و لٌادة فصابل الجٌش الحر المتواجدٌن فً منطمة درع الفرات

 على لرارات منها :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 )
https://www.enabbaladi.net/archives/170544 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8  )
www.facebook.com/syriaig/photos/a.437508956326466/1397306770346675/?type=3&theaterhttps:// 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3 )
-https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84

-7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A-%D8%AF%D8%B1%D8%B9

-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4S

XVeZjZJmKDW8Xuafk 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

https://www.enabbaladi.net/archives/170544
https://www.facebook.com/syriaig/photos/a.437508956326466/1397306770346675/?type=3&theater
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk
https://www.almodon.com/arabworld/2017/10/24/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A?fbclid=IwAR1S8CYkM3Rg0KoXkWIhIgoQNrkswncZlT8e6daY4SXVeZjZJmKDW8Xuafk


  

 898من  853الصفحة 
 

انتمال الفصائل من مرحلة مجموعات و فصائل إلى مرحلة الجٌش النظامً على مرحلتٌن و التً تمضً  -

 فٌالك هً :  3بتشكٌل 

 

الفٌلك األول : فٌلك الجٌش الوطنً و ٌضم فصابل أشرفت الموات الخاصة التركٌة فً الجٌش التركً  -1 -

 على تدرٌبها 

 د الفٌلك الثانً : فٌلك السلطان مرا  -0-

 الفٌلك الثالث : فٌلك الجبهة الشامٌة  -1 -

لك و ٌتبع لكل وسٌتم بعدها تجرٌد الفصابل من المسمٌات و التعامل مع الجٌش النظامً و االكتفاء بثبلث فٌا

 فٌلك ثبلثة ألوٌة .

 رابعاً : والهٌكلٌة الحالٌة للجٌش الوطنً السوري : -

 الفٌلك األول : بمٌادة معتز رسبلن ) لابد جٌش النخبة ( و ٌضم :   -1-

:  11الفرلة  -الفرلة األولى جٌش األحفاد  -الفرلة األولى : الفرلة التاسعة  -الفرلة األولى : لواء الشمال 

جمع أحرار الشرلٌة ت-لاعدة ؼزل -: لواء سمرلند  11الفرلة  -: لواء الولاص  11الفرلة  -السلطان دمحم الفاتح 

 فٌلك الشام . -جٌش الشرلٌة  -جٌش النخبة  - 02الفرلة -لواء المنتصر باهلل  -

 الفٌلك الثانً : ٌترأسه أحمد عثمان ) نابب لابد السلطان مراد ( و ٌضم :  -0 

فرلة السلطان ملكشاه  –فٌلك الرحمن  –جٌش اإلسبلم  –فرلة المعتصم  –فرلة الحمزة  –فرلة السلطان مراد 

 جٌش شهداء بدر . –فرلى سلٌمان شاه  –

 الفٌلك الثالث : ٌترأسه أبو أحمد نور ) لابد الجبهة الشامٌة ( و ٌضم :  -1 -

 .فٌلك المجد  –تجَمع فاستمم  –السلطان عثمان  –فوج مصطفى  –الفوج األول  – 31الفرلة  –الجبهة الشامٌة 

إلى الجٌش  0217العسكرٌة و لد انضمت الجبهة الوطنٌة فً تشرٌن األول  واتبعت بهذه الفٌالك الشرطة -

الوطنً و هً التزال فصابل تتبع لمٌادة فضل هللا الحجً و عند ضم الجبهة الوطنٌة إلى الجٌش الوطنً كان 

لثانٌة و فصٌبلً هً : فٌلك الشام و جٌش إدلب الحر و الفرلة الساحلٌة األولى و الفرلة الساحلٌة ا 11لوامها 

الفرلة األولى مشاة و الجٌش الثانً و جٌش النخبة و جٌش النصر و لواء شهداء اإلسبلم فً دارٌا و لواء 

 . 01الحرٌة و الفرلة 
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والحماً انضمت كل من أحرار الشام و صمور الشام و حركة نور الدٌن الزنكً و جٌش األحرار و تجمع دمشك 

فصٌبلً فً الجبهة الوطنٌة و  13نور الدٌن الزنكً إلى الشمال و بمً  فصٌبلً و بعدها انتملت حركة 14لتصبح 

رؼم اندماج فٌالك الجٌش الوطنً إال أنه لم ٌجري تفعٌل هذا االندماج بشكل كبٌر و ال زال مسمى فمط فاعلٌته 

ً لما جاء فً عدة تمار 32ألل من  ٌر % وفك ما ذكره أحد المصادر العسكرٌة من داخل الجٌش و ذلن وفما

 ل العدالة و مركز جسور للدراسات لمراكز بحثٌة نذكر منها : سورٌون من أج

-  ً تركٌة ٌعمل بشكل مباشر بتموٌل و بأوامر : توصٌف والع الجٌش الوطنً الذي  خامســا
 مباشرة :

بعد مضً عامٌن و نصؾ على إعبلن تشكٌل الجٌش الوطنً السوري و رؼم تحدٌد جدول زمنً من أجل 

الفصابل داخل مإسسة الجٌش إال أن الوالع ٌشٌر إلى مراوحة تجربة الجٌش الوطنً فً مكانها و عدم ذوبان 

تخطٌها مرحلة تؤسٌس فٌالك ثبلثة كإطار تنسٌمً لمجموعة من الفصابل التً تنضوي ضمن الفٌلك الواحد و 

ٌث ٌتلمى كل لابد فصٌل مستحماته التً ال تزال تحافظ على استمبللٌتها التنظٌمٌة و المالٌة عن لٌادة الفٌلك ح

المالٌة من الجانب التركً بشكل مباشر مما ٌدل بؤن فصابل الجٌش الوطنً تؽٌب عنها االستمبللٌة المالٌة و 

تعتمد بالكامل على التموٌل الخارجً الذي تتلماه من الجانب التركً و بدل أن تكون مرحلة تؤسٌس الفٌالك 

من الجٌش الوطنً السوري تحولت إلى نطاق للتنافس بٌن الفٌالك الثبلثة بمثابة تمهٌد إلذابة الفصابل ض

تجسدت ابتداًء فً اصطفافات الفصابل المتماربة فٌما بٌنها ضمن الفٌلك الواحد ثم تطورت فً كثٌر من األحٌان 

بٌن و كان أبرزها االشتباكات  0202إلى اشتباكات مسلحة تصاعدت بشكل كبٌر خبلل النصؾ األول من عام 

الجبهة الشامٌة التابعة للفٌلك الثالث و تجمع أحرار الشرلٌة التابع للفٌلك االول فً تل أبٌض برٌؾ الرلة و 

 اشتبان الجبهة الشامٌة مع فرلة الحمزة التابعة للفٌلك الثانً فً مدٌنة الباب برٌؾ حلب .

التركً من أبرز أسباب الصدامات  و تعتبر مسؤلة السٌطرة على الموارد و التنافس على العبللة مع الجانب

المتكررة بٌن مكونات الجٌش الوطنً السوري ٌضاؾ لذلن البنٌة التً تؤسست علٌها بعض الفصابل المابمة 

 على العامل المناطمً أو األٌدٌولوجً السافً المتطرؾ .

فصابل الفٌلك  و تختلؾ الجهات التركٌة التً تنسك معها فصابل الجٌش الوطنً السوري حٌث تنسك ؼالبٌة

و لواء سمرلند و لواء المنتصر باهلل و لواء الولاص( مع الجٌش التركً بشكل مباشر و  110األول )اللواء 

بطبٌعة الحال فإن الفصابل السابمة تؤسست برعاٌة مباشرة من الموات الخاصة التركٌة و تلمت عناصرها 

ٌش التركً شمال حلب فً حٌن أن فصابل الفٌلمٌن التدرٌبات على ٌدها و تمٌم حالٌاً ضمن لواعد تابعة للج

الثانً و الثالث و ما تبمى من فصابل الفٌلك األول تنسك تحركاتها مع لادة أمنٌٌن أتران و لد ساهم هذا األمر 

 أٌضاً من الناحٌة العملٌة و العسكرٌة  فً إعالة دمج الفٌالك تحت لٌادة واحدة .
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-  ً  : معلومات حول فصائل الجٌش الوطنً العاملة تحت امرة الجٌش التركً : سادسـا

و ٌمودها حالٌاً أبو  0214تجمع أحرار الشرلٌة : ٌعود تؤسٌس فصٌل ) تجمع أحرار الشرلٌة ( إلى العام  -1 -

دفاع فً حاتم شمرا و اسمه الكامل أحمد إحسان فٌاض الهاٌس ٌتبع لهٌبة األركان العامة التابعة لوزارة ال

الحكومة السورٌة المإلتة المنبثمة عن االبتبلؾ السوري المعارض و انتشر مماتلو الفصٌل فً محافظة إدلب 

السورٌة و تحدٌداً فً منطمة سرمدا لبل تمركزهم الحماً فً مدٌنة الباب برٌؾ حلب الشمالً و أصبح مدعوماً 

لً فً مدٌنة الراعً و لدٌهم إحدى الممرات العسكرٌة و مموالً من تركٌا بشكل كامل و ٌمع ممرهم الربٌسً الحا

الكبٌرة فً مدٌنة الباب برٌؾ حلب الشمالً وشارن تجمع أحرار الشرلٌة تحت امرة الجٌش التركً فً العملٌة 

للسٌطرة على مدٌنة جرابلس  0214آب  02العسكرٌة المسماة درع الفرات و التً بدأتها الموات التركٌة بتارٌخ 

شارن الفصٌل مرة أخرى تحت امرة الجٌش التركً فً العملٌة  0216ؼٌرها و فً مطلع العام  و الباب و

من أجل السٌطرة على منطمة عفرٌن  0216كانون الثانً  02العسكرٌة المسماة ؼصن الزٌتون و ذلن بتارٌخ 

معارن عملٌة نبع  السورٌة ذات الؽالبٌة الكردٌة من السكان و شارن مرة ثالثة تحت امرة الجٌش التركً فً

للسٌطرة على مناطك تل أبٌض و رأس العٌن فً محافظة  0217تشرٌن األول  7السبلم التً انطلمت بتارٌخ 

هفرٌن خلؾالحسكة السورٌة و تشٌر األدلة إلى مسإولٌة الفصٌل عن إعدام السٌاسٌة الكردٌة 
(4)

 11ٌوم  

لالت منظمة العفوكما  0217أكتوبر 
(5)

 عن عملٌات إعدام مٌدانٌة أٌضاً . بمسإولٌة التنظٌم 

بمٌادة  حسٌن حمادي و ٌضم نحو ألؾ مماتل و  0214جٌش الشرلٌة : أعلن عن تشكٌل الفصٌل فً عام   -0-

شارن الفصٌل فً عملٌات درع الفرات و ؼصن الزٌتون و نبع السبلم مع تركٌا و ٌذكر أن الفصٌل خاض 

جٌش الوطنً منها جهاز الشرطة العسكرٌة و فصٌل جٌش االسبلم و العدٌد من المتاالت فصابل و أجهزة تتبع لل

سبك أن لامت تركٌا بولؾ دعمه المالً لفترة مإلتة على خلفٌة تلن المتاالت و ٌعد الفصٌل من أبرز الفصابل 

التً تضم مماتلٌن سابمٌن من تنظٌم داعش إضافة إلى ارتكاب عناصره انتهاكات كثٌرة بحك مدنٌٌن فً عموم 

 طك نفوذه .منا

 11جٌش / لواء شهداء بدر : تم اإلعبلن عن تشكٌل جٌش شهداء بدر بمٌادة أبو الحسن شهداء بتارٌخ  -1-

لبل ذلن كان عبارة عن كتٌبة تتبع لتجمع أحرار الشرلٌة بمٌادة أبو حاتم شمرا ثم انضم الحماً  0217شباط 

خارج إطار الجٌش الوطنً السوري و ترددت أنباء  بمٌادة أبو برزان السلطانً ثم بمً لحوالً سنة 02للفرلة 

 ملٌتً ؼصن الزٌتون و نبع السبلم.فً الفترة األخٌرة عن انضمامه لفرلة الحمزة و لد شارن هو اآلخر فً ع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(4 )-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-tps://stjht

-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) -turkish-by-onsviolati-other-and-crimes-war-of-evidence-damning-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria

allies-their-and-forces/ 

________________________________________________________________________________________________ 

تم اإلعبلن عن تشكٌل كتٌبة السلطان مراد لرب مدٌنة حلب  0210فرلة السلطان مراد : فً منتصؾ  -2-

كم شرلً إعزاز المرٌبة من الحدود التركٌة و  03نحدر من لرٌة لره كوبري تحت لٌادة ٌوسؾ الصالح الذي ٌ

أشخاص و هم : المسإول العام ٌوسؾ الصالح و المابد المٌدانً فهٌم عٌسى و المسإول  1ٌمود الفرلة 

ً انضم إلى الفرلة لواء السلطان دمحم الفاتح و لواء الشهٌد زك 0213العسكري العمٌد أحمد عثمان و فً عام 

 تركمانً و لواء أشبال العمٌدة .

تحظى الفرلة بدعم كبٌر من تركٌا و تعد التجمع األكبر للمماتلٌن التركمان فً حلب و رٌفها الشمالً و شاركت 

فً عملٌات نبع السبلم و ؼصن الزٌتون و درع الفرات التً أطلمتها تركٌا و تم توثٌك العدٌد من االنتهاكات 

طان مراد كان أبرزها تجنٌد األطفال و تجنٌد مرتزلة للمتال فً لٌبٌا و أذربٌجان عبلوة التً ارتكبتها فرلة السل

على تنفٌذ اعتماالت تعسفٌة و تعذٌب معتملٌن مدنٌٌن و سلب و نهب ممتلكات عامة و خاصة فً مختلؾ مناطك 

 نفوذها .

عن تشكٌل فرلة الحمزة بعد  أعلن المبلزم األول سٌؾ أبو بكر 0214نٌسان  02فرلة الحمزة : بتارٌخ  -3-

اندماج خمسة ألوٌة فً رٌؾ حلب الشمالً و هً لواء الحمزة و لواء ذي لار و لواء رعد الشمال و لواء مارع 

الصمود و لواء المهام الخاصة و انضم إلٌها بعد عدة أشهر لواء السمرلند و عاد و انشك عنها الحماً تم تدرٌب 

المتحدة األمرٌكٌة و تركٌا كجزء من برنامج التدرٌب من لبل وزارة الدفاع  و تموٌل الفرلة من لبل الوالٌات

األمرٌكٌة و شاركت فرلة الحمزة فً عملٌة درع الفرات و فً عملٌتً ؼصن الزٌتون و نبع السبلم و ارتكبت 

و انتهاكات عدة فً مناطك نفوذها تنوعت بٌن عملٌات سلب و نهب و تخرٌب منشآت عامة  (6)فرلة الحمزة

 خاصة و اعتماالت تعسفٌة كان أبرزها اعتمال سٌدات كردٌات و إخفابهم لسراً لمدة تزٌد عن سنة .

بناء على لرار وزٌر الدفاع فً  0202آب  7فرلة السلطان ملكشاه / ملن شاه : تم تؤسٌس اللواء ٌوم  -4-

فرلة السلطان ملكشاه من مرتبات الفٌلك الثانً  05الحكومة السورٌة المإلتة و تم تصنٌؾ اللواء باسم الفرلة 

وطنً و ٌمود الفرلة محمود الباز و ضمن الجٌش الوطنً المعارض وفك بٌان رسمً صدر عن لٌادة الجٌش ال

هو نابب المابد السابك لفرلة السلطان مراد و أٌضاً المابد السابك للفٌلك الثانً فً الجٌش الوطنً المعارض و 

أٌلول  12مماتل و تنشط الفرلة فً منطمة رأس العٌن و لامت لٌادة الفرلة ٌوم  0222ٌبلػ عدد مماتلٌها لرابة 

https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
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ة كامبلً من مرتباتها و سبك أن خاضت اشتباكات مع فرلة السلطان مراد فً بلدة تل بفصل لواء العز 0202

أسفرت عن سموط لتلى من الطرفٌن و ارتكب عناصر الفرلة  0201حلؾ برٌؾ رأس العٌن فً شهر شباط 

 العدٌد من االنتهاكات بحك مدنٌٌن فً منطمة نبع السبلم 
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(6) -%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%AA-8A%D9%81sy.org/ar/%D9%83%D9%-https://stj
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9
-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B

%D8%B9%D9%81-%D9%85%D9%86/ 
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نهب للمنازل و المحال التجارٌة كما ساهمت كان أبرزها االستٌبلء على ممتلكات خاصة و عملٌات سلب و 

الفرلة بإرسال عدد من عناصرها للمتال كمرتزلة فً لٌبٌا و أذربٌجان و لالت مصادر خاصة أكدتها سورٌون 

من أجل الحمٌمة و العدالة فً أحد تمارٌرها أن الحكومة التركٌة وافمت على جعل الفرلة مستملة عن فرلة 

مماتلٌن للمتال كمرتزلة فً لٌبٌا و أذربٌجان إضافة إلى تجنٌد مدنٌٌن للمتال  السلطان مراد ممابل إرسال

 كمرتزلة و خاصة من محافظة حمص .

حٌث أعلنت فصابل عسكرٌة عاملة فً مدٌنة  0213فرلة المعتصم : تم تشكٌل لواء المعتصم فً آب  -5-

فً معارن كثٌرة ضد لوات الحكومة  مارع برٌؾ حلب اندماجها الكامل مع لواء المعتصم باهلل الذي شارن

السورٌة إضافة إلى معارن أخرى بجانب تركٌة و ٌسمى اللواء باسم فرلة المعتصم و ٌنطوي ضمن الفٌلك 

الثانً فً الجٌش الوطنً السوري المعارض و ٌموده معتصم عباس و ٌبلػ عدد مماتلٌه نحو ألؾ مماتل و ٌشار 

نتهاكات بحك مدنٌٌن فً منطمة عفرٌن و ؼٌرها تنوعت بٌن اعتماالت أن فرلة المعتصم ارتكبت العدٌد من اال

تعسفٌة و استٌبلء على أمبلن خاصة و عملٌات سلب و نهب إضافة إلى خوض لتاالت مع فصابل أخرى فً 

الجٌش الوطنً بهدؾ توسٌع مناطك نفوذه و شاركت الفرلة فً عملٌات تجنٌد سورٌٌن للمتال كمرتزلة فً لٌبٌا 

جان و ورد ذكر فرلة المعتصم أٌضاً خبلل التمرٌر األخٌر لؤلمٌن العام لؤلمم المتحدة حول األطفال و و أذربٌ

النزاعات المسلحة حٌث تحممت األمم المتحدة من تورط المعتصم فً عملٌات تجنٌد و اتجار باألطفال إلى لٌبٌا 

 خبلل النزاع الدابر .

أعلنت وزارة الدفاع فً الحكومة السورٌة المإلتة عن تشكٌل  0216شباط  02الشرطة العسكرٌة : بتارٌخ  -6-

جهاز الشرطة العسكرٌة فً منطمة درع الفرات بهدؾ وضع حد لبلنتهاكات التً ٌموم بها الجٌش الوطنً و 

ٌبلػ عدد جهاز الشرطة العسكرٌة نحو عشرة آالؾ عنصر فً عموم مناطك درع الفرات وؼصن الزٌتون 

ارهم من لبل جهاز االستخبارات التركٌة بحسب ما لال مصدر رفٌع من الجش الوطنً ونبع السبلم  تم اختٌ

واكده تمرٌر لسورٌون من اجل الحمٌمة والعدالة وتم انشاء جهاز شرطة عسكرٌة لكل منطمة من المناطك الثبلثة 

واحدة ) درع الفرات وؼصن الزٌتون ونبع السبلم ( وهً مرتبطة مع بعضها ضمن جهاز مركزي وإدارة 

https://stj-sy.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81/
https://stj-sy.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81/
https://stj-sy.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81/
https://stj-sy.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81/
https://stj-sy.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81/
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تحت اسم إدارة الشرطة العسكرٌة وتتبع لمدٌرٌة االمن العام التركٌة واالستخبارات التركٌة فً انمرة بشكل 

مباشر وإن االجهزة االمنٌة التركٌة هً المسإولة االساسٌة عن عملٌات تعٌٌن المادة وتحدٌد مهامهم ضمن 

ه بدون موافمة الحكومة التركٌة بحسب ما جاء صفوؾ الجٌش وال ٌمكن بؤي حال من االحوال بدء المابد بمهام

 فً التمرٌر .

 سـابعاً : تفاصٌل حول مشاركة عناصر من تنظٌم داعش داخل الجٌش الوطنً السوري : -

 

ٌتولى جهاز االستخبارات التركٌة بشكل مباشر دراسة ملفات الضباط الذٌن ٌتم ترشٌحهم لتولً مناصب لٌادٌة 

ٌٌن المادة بشكل مباشر جمٌع المادة الحالٌٌن فً الجٌش الوطنً واالجهزة التابعة له فً المنطمة وٌموم الجهاز بتع

 من شرطة مدنٌة وشرطة عسكرٌة وؼٌرها تمت الموافمة علٌهم من لبل الجهاز نفسه .

التً  (7)و جدٌر بالذكر أن عدد كبٌر من الفصابل المذكورة تحوي عناصر من تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش

ى فً هذه الفصابل مبلذاً لها و كانت تستمبلها و تستفٌد منها فً مهام مختلفة خاصة المهام  العسكرٌة كانت تر

و االستخباراتٌة فمع بداٌة الهجمات العسكرٌة من لبل التحالؾ الدولً و لوات سورٌا الدٌممراطٌة على الرلة 

منطمة بشكل أساسً بالتواصل مع لادة بدأ عناصر داعش األجانب منهم و ؼٌرهم من الذٌن ٌنتمون لعشابر ال

من الجٌش الوطنً خاصة الذٌن ٌنتمون إلى عشابر المنطمة الشرلٌة ذاتها من أجل احتواء هإالء العناصر و 

نذكر على سبٌل المثال ابو حاتم شمرا لابد أحرار الشرلٌة و حسٌن حمادي لابد جٌش الشرلٌة اللذان لعبا دور 

ر إلى مناطك سٌطرتهم مع عوابلهم و لد ذكر شهود عٌان من كمنطمة الرلة أساسً فً دخول هإالء العناص

أنهم لد تعرفوا على العدٌد من أبناء الرلة و رٌفها كانوا من عناصر تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة  داعش و شاركوا 

من مدٌنة فً المعارن التً دارت بالمنطمة كمماتلٌن فً الجٌش الوطنً السوري و نذكر منهم وفك شاهد عٌان 

 الرلة و نذكر من تلن األسماء : 

أحمد سلٌمان الطٌاوي  من الكرامة كان أحد أعضاء المكتب األمنً لدى التنظٌم فً الرلة و حالٌاً لابد فصٌل  -

 عسكري فً رأس العٌن .

مد أبو شهاب طٌانة لابد عسكري فً تنظٌم جٌش الشرلٌة : معروؾ باسم أبو شهاب طٌانة و اسمه الكامل أح -

محمود العبود من موالٌد محافظة دٌر الزور ) الطٌانة ( انضم إلى تنظٌم داعش مع سٌطرة التنظٌم على 

باٌع التنظٌم و عمل معه كمسإول أمنً ألكثر من سنة و نصؾ هرب من  0212محافظة دٌر الزور فً العام 

شارن بالعملٌات العسكرٌة التركٌة التنظٌم الحماً و انضم إلى صفوؾ جٌش الشرلٌة بمٌادة الرابد حسٌن حمادي 

داخل األراضً السورٌة منها عملٌة ؼصن الزٌتون و نبع السبلم و كان لابداً لمطاع نبع السبلم منطمة رأس 

 العٌن / سري كانٌة و تل أبٌض 
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(7)  https://youtu.be/WwJXbsRKN_o 

 

 

محمود الصالح : لابد فً جهاز الشرطة العسكرٌة معروؾ باسم النمٌب محمود الصالح لمبه أبو صدام ٌتولى  -

حالٌاً رباسة جهاز الشرطة العسكرٌة فً مدٌنة رأس العٌن / سري كانٌه الذي تم انشاإه من لبل تركٌا . فً عام 

و الذي كان تابعاً لتنظٌم الماعدة آنذان و  انضم إلى تنظٌم جبهة نصرة أهل الشام فً محافظة دٌر الزور 0210

انضم إلى التنظٌم و شؽل منصب لابد  0211بعد إعبلن تنظٌم داعش عن الخبلفة و الدولة اإلسبلمٌة فً عام 

ضمن صفوؾ الجٌش  0214كتٌبة األبابٌل ثم انمطعت أخباره لسنوات و لٌل إنه ترن التنظٌم لٌظهر فً العام 

احتجاجاً  0201حزٌران  4لضاة من عدلٌة رأس العٌن لد علموا عملهم بتارٌخ  الوطنً السوري وكان عدة

على ما أسموه تجاوزات لانونٌة جسٌمة لمابد الشرطة فً رأس العٌن و كان الممصود هو الرابد محمود الصالح 

 و ذكر المضاة أبرز التجاوزات و منها : إصدار و سن لوانٌن و تعامٌم تتضمن مصادرة أموال و فرض

 عموبات و ؼرامات على المواطنٌن و استٌفاءها منهم دون عرضها على المضاء المختص .

https://youtu.be/WwJXbsRKN_o
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 التعدي على حرٌة المواطنٌن و اعتمالهم  و تركهم من دون الرجوع للمضاء . -

 عدم االلتزام بمواعٌد عرض و تمدٌد الضبوط المنظمة . -

 مصادرة ما فٌها من أموال دون مستند لانونً . التحام و مداهمة بٌوت المواطنٌن دون إذن لضابً و -

 عدم إبداء أي احترام للسلطة المضابٌة . -

 

لابد فً حركة أحرار الشام اإلسبلمٌة : لٌس دمحم الشٌخ لمبه أبو دمحم الطبماوي موالٌد الطبمة  أبو دمحم طبماوي :

شؽل فٌها منصب  0211شام عام فً محافظة الرلة و هو متزوج انضم لتنظٌم دولة العراق و ال 1773عام 

انتمل فً  0211أمٌر مجموعة لتالٌة لابد ) شارن فً معركة السٌطرة على مدٌنة رأس العٌن / سري كانٌه عام 

إلى حماه )والٌة حماه بحسب وصؾ تنظٌم داعش ( ثم ؼادر حماه إلى محافظة إدلب و انضم إلى  0214العام 

كة أحرار الشام اإلسبلمٌة شارن فً عملٌة ؼصن الزٌتون و فصابل الجٌش الوطنً السوري ضمن صفوؾ حر

نبع السبلم التركٌة و هو ٌرأس حالٌاً مجموعة عسكرٌة فً منطمة رأس العٌن / سري كانٌه تحت لٌادة مباشرة 

 من شخص ٌدعى أبو صالح الجهمانً .

 

لمسلحة المعروفة باسم شخص من عناصر التنظٌم انضموا إلى فصابل المعارضة ا 05وكذلن تم توثٌك أسماء 

 06الجٌش الوطنً السوري و الذي تم ذكرهم من لبل منظمة سورٌون من أجل العدالة فً تمرٌر أصدره ب 

 تحت عنوان انتهاكات ببل محاسبة من الدولة اإلسبلمٌة إلى الجٌش الوطنً السوري . 0201حزٌران 

 

ل االجتماعً تظهر عناصر من التنظٌم ٌرفعون باإلضافة إلى ظهور عدة مماطع فٌدٌو تداولتها موالع التواص

خبلل تظاهرة نظموها فً المدٌنة  (8)أعبلم سوداء هً راٌات و شعارات لتنظٌم داعش وسط مدٌنة رأس العٌن

ضد تصرٌحات الربٌس الفرنسً و إعادة نشر صور مسٌبة للرسول دمحم و ذلن عند دوار المطنة على طرٌك 

 . 0202تشرٌن  12تردٌد أناشٌد دٌنٌة بتارٌخ الحسكة فً مدٌنة رأس العٌن مع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) -https://www.almayadeen.net/news/politics/1432464/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
--%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%80-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

https://www.almayadeen.net/news/politics/1432464/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.almayadeen.net/news/politics/1432464/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.almayadeen.net/news/politics/1432464/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.almayadeen.net/news/politics/1432464/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.almayadeen.net/news/politics/1432464/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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كل ما تم ذكره سابماً ٌدل على أن الجٌش الوطنً السوري مرتبط مادٌاً و إدارٌاً بالحكومة التركٌة و هو ال  -

ٌتحرن إال بؤوامر منها كونها الممولة األساسٌة لهذا الجٌش باإلضافة إلى دورها الكبٌر فً عملٌات التدرٌب 

 . العسكرٌة و تعٌٌنات المادة ٌؤتً بؤوامر مباشرة منهم

 

ً :تركٌا و التجنٌد االستغاللً لعناصر الجٌش الوطنً فً حروب خارج السٌاق السوري  - ثامنا

 بهدف االرتزاق :

 

لام هذا الجٌش الوطنً السوري بتموٌل و توجٌه تركً إلى االنخراط فً نزاع مسلح ضد الحكومة السورٌة و 

و نبع السبلم  0216ؼصن الزٌتون  لوات سورٌا الدٌممراطٌة و وحدات حماٌة الشعب كما حدث فً حملة

و  0217و لكن استؽبلل تركٌا لهذا الجٌش و للشباب السورٌٌن  لم ٌتولؾ عند هذا الحد ففً أواخر عام  0217

بدأت تركٌا باستخدام عناصر الجٌش الوطنً السوري خارج األراضً السورٌة و استؽلتهم  0202مطلع عام 

و جندتهم كمرتزلة و استؽلتهم فً حروب فً كل من لٌبٌا و إللٌم فً حروب خارجٌة ال عبللة لها بسورٌا 

ناؼورنو كاراباخ و لد نشرت مصادر صحفٌة دولٌة أنه لد وصل اآلالؾ من مماتلً الجٌش الوطنً السوري 

إلى لٌبٌا و نجحوا فً صد هجوم حفتر و دافعوا عن الترتٌبات االلتصادٌة التً ألامتها تركٌا مإخراً مع حكومة 

 فاق الوطنً .الو

 

كذلن لجؤت تركٌا إلى استؽبلل الجٌش الوطنً السوري فً النزاع بٌن أرمٌنٌا و أذربٌجان حول إللٌم ناؼورنو 

لامت تركٌا بحملة تجنٌد الستمطاب مبات المماتلٌن  0202كاراباخ و الذي ٌتمتع بحكم ذاتً و خبلل شهر أٌلول 

 ٌز الموات األذربٌجانٌة فً محاولة الستعادة اإلللٌم .السورٌٌن إلى إللٌم ناؼورنو كاراباخ بهدؾ تعز

 

إن ظاهرة استؽبلل حالة الشعور بالٌؤس المادي بٌن المماتلٌن و عاببلتهم و التً دفعت بالكثٌرٌن للمبول بالمتال  -

فً الخارج هً مصدر للك مباشر ألن المعاناة اإلنسانٌة فً جمٌع أنحاء سورٌا تجعل من االرتزاق أحد 

ات المجدٌة للتعوٌض المادي و التً تعرض حٌاة السورٌٌن للخطر و تجعلهم عرضة للتجنٌد االستؽبللً الخٌار

و هذا االستؽبلل لد زاد من لوة بعض الفصابل التً ٌتؤلؾ منها الجٌش الوطنً السوري و التً ترتكب 

مباشرة عن تلن االنتهاكات انتهاكات حموق اإلنسان فً األراضً التً تماتل فٌها مما ٌجعل من تركٌا مسإولة 

مال العدابٌة فً المناطك التً كونها المتحكم األساسً فً أعمال هإالء المرتزلة و ما ٌمومون به أثناء سٌر األع
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جههم لها ناهٌن عن مشكلة تجنٌد األطفال و استؽبللهم فً تلن الحروب منتهكة بذلن المانون الدولً اإلنسانً تو

 .و اتفالٌة حموق الطفل 

 

تاسـعاً : المناطك السورٌة المحتلة من لبل تركٌا وفك عملٌات عسكرٌة لامت بها مع الجٌش  -

 الوطنً السوري  :

 

ٌعمل الجٌش الوطنً السوري التابع لبلبتبلؾ السوري المعارض بؤوامر تركٌة مباشرة و ذلن بعد تحالؾ بٌن  -

حاربة النظام السوري و بشكل كبٌر فً تركٌا و المعارضة السورٌة فً الشمال السوري و تركز عملهم فً م

 محاربة وحدات حماٌة الشعب و لوات سورٌا الدٌممراطٌة  وفماً للسٌاسة التركٌة المتبعة .

 

 

ولد أطلمت ثبلث عملٌات عسكرٌة تركٌة مباشرة داخل األراضً السورٌة و بإسناد من االبتبلؾ السوري 

ً تحت مسمى الجٌش الوطنً المعارض عبر تشكٌبلته العسكرٌة و فصابله المسلح ة و التً عرفت الحما

 .السوري 

 

 .لد باتت المناطك المحتلة من لبل الجٌش التركً و االبتبلؾ السوري تحت نفوذ تركٌا بشكل مباشر و

 

 

 

 المناطك التً تم احتاللها : -

التركً و فصابل انطلمت العملٌة العسكرٌة المعروفة ب درع الفرات بمٌادة الجٌش  مناطك درع الفرات : -1-

 07و انتهت بتارٌخ  0214آب  02المعارضة السورٌة المسلحة و التً كانت معروفة فٌها بالجٌش الحر بتارٌخ 

تمت فٌها السٌطرة على مناطك الراعً و دابك و اعزاز و مارع و الباب و باتت المنطمة تحت  0215آذار 

 ت الحماً بالجٌش الوطنً السوري .نفوذ الجٌش التركً و فصابل المعارضة المسلحة التً عرف
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 مناطك غصن الزٌتون :  -8-

عن بدء عملٌة ؼصن الزٌتون فً  0216كانون الثانً  02أعلن الربٌس التركً رجب الطٌب أردوؼان فً 

ً بالجٌش الوطنً  عفرٌن لام بها الجٌش التركً و فصابل المعارضة السورٌة المسلحة التً عرفت الحما

مباشرة من الجٌش التركً و كان ٌمودها ضباط أتران ٌعطون أوامر مباشرة للفصابل  السوري و بؤوامر

المسلحة بالتحرن و الهجوم و لد تمت خبلل العملٌة السٌطرة على عفرٌن و مناطك فً رٌؾ حلب الشمالً و 

بؤوامر مجالس محلٌة إلدارة المنطمة بشكل مباشر و  5ٌحكم المنطمة والً تركً شكل الشرطة العسكرٌة و 

 مباشرة من الوالً التركً و لادة عسكرٌٌن أتران .

 

 

 منطمة نبع السالم : -3-

أطلك الجٌش التركً و بؤوامر مباشرة لمشاركة الجٌش الوطنً السوري التابع لبلبتبلؾ السوري المعارض فً 

ذاته تم إعبلن من الشهر  15عملٌة نبع السبلم شرلً نهر الفرات شمال سورٌا و فً  0217تشرٌت األول  7

ولؾ إطبلق النار بعد التوصل إلى اتفاق بٌن تركٌا و لوات سورٌا الدٌممراطٌة و بضمانة أمرٌكٌة روسٌة 

كم بعٌداً عن الحدود السورٌة التركٌة  10ٌمضى بولؾ إطبلق النار ممابل انسحاب لوات لسد إلى الداخل مسافة 

 كٌد االتفاق األول .لتؤ 0217تشرٌن األول  00أعمبه اتفاق مع روسٌا فً 

تل ك رأس العٌن ؼرب محافظة الحسكة وٌتواجد نشاط الجٌش الوطنً السوري برفمة الجٌش التركً فً مناطو

 أبٌض التابعة لمحافظة الرلة .
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عاشـراً : االنتهاكات المرتكبة فً المناطك المحتلة من لبل الجٌش التركً و الجٌش الوطنً  -

 السوري :

ٌتً ؼصن الزٌتون و نبع السبلم فً منطمتً عفرٌن و رأس العٌن و تل أبٌض فً محافظتً منذ انطبلق عمل -

حلب و الحسكة لام الجٌش التركً و الجٌش الوطنً السوري بجملة من االنتهاكات فضبلً عن المصؾ و 

ٌر ثمة عشرات التمارو مستمرات التً تموم بها عبر المركبات واآللٌات المفخخة بشكل متكرر والتفجٌر

الجٌش التركً عن لٌة عناصر الجٌش الوطنً السوري وتؤكد مسإوولٌة التً توثك تلن االنتهاكات والحم

 – (9)منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرةارتكابها و نذكر منها المنظمات الحمولٌة المحلٌة فً الشمال السوري 

مركز توثٌك  - (11)المرصد السوريمركز توثٌك االنتهاكات  –منظمة حموق اإلنسان فً عفرٌن سورٌا 

و كذلن تمارٌر دولٌة صادرة عن لجنة التحمٌك الدولٌة  (11)االنتهاكات سورٌون من أجل العدالة و الحمٌمة

و التً ذكرت فً  (18)المستملة المعنٌة بالجمهورٌة العربٌة السورٌة التابعة للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة

 .و عرضت فٌها انتهاكات وثمتها  0202أؼسطس  2تمرٌرها الصادر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9 )http://www.kmmrojava.com/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) https://www.syriahr.com/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11 )sy.org/en-https://stj/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18 )

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://undocs.org/Home/Mobile%3FFinalSym
%26DeviceType%3DMobile&ved=2ahUKEwjWp4ybol%3DA%252FHRC%252F45%252F31%26Language%3DE

FhO31AhU7oHIEHZkeCUkQFnoECAUQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw0zNdavJQd3n9qY4ckEgo8e 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تموز  1إلى  0202كانون الثانً   11استنتاجات توصلت إلٌها بناًء على التحمٌمات التً أجرٌت فً الفترة من و

حتى الفمرة  15ابع من التمرٌر عن منطمتً  عفرٌن و رأس العٌن من الفمرة حٌث ذكرت فً البند الر 0202

االنتهاكات التً ارتكبتها الجٌش الوطنً السوري بحك المدنٌٌن خبلل سٌر األعمال العدابٌة و االنتهاكات  47

نونً و المرتكبة خارج سٌاق أعمال المتال من النهب و االستٌبلء على الممتلكات وبسلب الحرٌة ؼٌر الما

 أنه فً االحتجاز 32التعذٌب و سوء المعاملة و العنؾ الجنسً و الجنسانً الممارس حٌث ذكرت فً الفمرة 

تعرض المدنٌون ذوو األصول الكردٌة أساساً للضرب و التعذٌب و الحرمان من الطعام أو الماء و استجوبوا 

 .بشؤن عمٌدتهم و انتمابهم االثنً 

 

http://www.kmmrojava.com/
https://www.syriahr.com/
https://stj-sy.org/en/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://undocs.org/Home/Mobile%3FFinalSymbol%3DA%252FHRC%252F45%252F31%26Language%3DE%26DeviceType%3DMobile&ved=2ahUKEwjWp4yFhO31AhU7oHIEHZkeCUkQFnoECAUQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw0zNdavJQd3n9qY4ckEgo8e
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://undocs.org/Home/Mobile%3FFinalSymbol%3DA%252FHRC%252F45%252F31%26Language%3DE%26DeviceType%3DMobile&ved=2ahUKEwjWp4yFhO31AhU7oHIEHZkeCUkQFnoECAUQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw0zNdavJQd3n9qY4ckEgo8e
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://undocs.org/Home/Mobile%3FFinalSymbol%3DA%252FHRC%252F45%252F31%26Language%3DE%26DeviceType%3DMobile&ved=2ahUKEwjWp4yFhO31AhU7oHIEHZkeCUkQFnoECAUQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw0zNdavJQd3n9qY4ckEgo8e
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://undocs.org/Home/Mobile%3FFinalSymbol%3DA%252FHRC%252F45%252F31%26Language%3DE%26DeviceType%3DMobile&ved=2ahUKEwjWp4yFhO31AhU7oHIEHZkeCUkQFnoECAUQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw0zNdavJQd3n9qY4ckEgo8e
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ؾ اعتملته الشرطة العسكرٌة التابعة للجٌش الوطنً السوري فً مدٌنة عفرٌن فً وصؾ أحد الفتٌة للجنة كٌو

زي و إطبلق سراحه أشهر فً ممر الجٌش لبل نمله إلى سجن عفرٌن المرك 3و احتجزته  0217منتصؾ عام 

كان موجوداً أثناء احتجازه أفراد من الجٌش الوطنً السوري و مسإولون بمبلبس عسكرٌة و 0202فً آذار 

تحدثون التركٌة و لٌدت ٌدا الفتى و علك من السمؾ ثم عصبت عٌناه و ضرب مراراً بؤنابٌب ببلستٌكٌة و ٌ

روى الفتى كٌؾ استجوبه الضابط حول صبلته المزعومة باإلدارة الذاتٌة و فً حالة ألخرى أعتمل الجٌش 

عند نمطة تفتٌش كان ٌشرؾ  0217الوطنً السوري امرأتٌن اثناء عودتهما إلى منزلهما فً تشرٌن الثانً 

علٌها باالشتران مع مسإولٌن اتران فً منطمة رأس العٌن و وصفت إحدى الضحٌتٌن كٌؾ تعرضت أثناء 

استجواب أفراد الجٌش الوطنً السوري لها بحضور مسإولٌن أتران للتهدٌد باالؼتصاب و الضرب على 

كة شنتها الشرطة العسكرٌة التابعة للجٌش رأسها و تلمت اللجنة أٌضاً معلومات عن عملٌات اعتمال مشتر

 ً ذلن وحدات الطب الشرعً الجنابً .الوطنً السوري و لوات الشرطة التركٌة فً عفرٌن بما ف

 

ذكرت اللجنة أنه ثمة معلومات تشٌر ؼلى أن مواطنٌن سورٌٌن بمن فٌهم نساء كانوا  35كذلن فً الفمرة 

محتجزٌن لدى الجٌش الوطنً السوري فً منطمة راس العٌن نملتهم الحماً الموات التركٌة إلى تركٌا و وجهت 

لعٌن تشمل المتل أو االنتماء إلى إلٌهم بموجب المانون الجنابً التركً تهم ارتكاب جرابم فً منطمة رأس ا

أن  47-46-45-44-43منظمة إرهابٌة و لد أكدت اللجنة من خبلل االستنتاجات التً توصلت لها فً الفمرة 

الجٌش الوطنً السوري ارتكب جرابم حرب متمثلة فً السلب و النهب و تدمٌر ممتلكات الخصم ز االستٌبلء 

ٌة و التعذٌب واالؼتصاب و هدم ممتلكات ثمافٌة و أن تركٌا فً المناطك علٌها و أخذ الرهابن و المعاملة الماس

الخاضعة لسٌطرتها الفعلٌة تتحمل مسإولٌة ضمان النظام والسبلمة العامة و توفٌر الحماٌة خاصة للنساء و 

أنها  األطفال و أن الموات التركٌة كانت على علم بولوع حوادث نهب ممتلكات المدنٌٌن و االستٌبلء علٌها و

كانت موجودة فً مرافك االحتجاز التً ٌدٌرها الجٌش الوطنً السوري حٌث تفشت إساءة معاملة المحتجزٌن 

بما فً ذلن أثناء جلسات االستجواب التً استعمل فٌها التعذٌب و بامتناعها عن التدخل فً كلتا الحالتٌن لد 

و تبلحظ اللجنة كذلن أن عملٌات نمل السورٌٌن  تكون الموات التركٌة انتهكت التزامات تركٌا المذكورة أعبله

المحتجزٌن لدى الجٌش الوطنً السوري إلى األراضً التركٌة لد تشكل جرٌمة الحرب المتمثلة فً الترحٌل 

ؼٌر المانونً لؤلشخاص المحمٌٌن و توفر عملٌات النمل هذه مإشراً إضافٌاً على التعاون و العملٌات المشتركة 

الوطنً السوري بؽرض االحتجاز و جمع المعلومات االستخباراتٌة و تواصل اللجنة  بٌن تركٌا و الجٌش

التحمٌك فً مدى تشكٌل مختلؾ ألوٌة الجٌش الوطنً السوري  و الموات التركٌة بالضبط تسلسبلً هرمٌاً 

تحت المٌادة و مشتركاً للمٌادة و السٌطرة و تبلحظ أنه إذا تبٌن أن أٌاً من أفراد الجماعات المسلحة ٌتصرفون 

السٌطرة الفعلٌتٌن للموات التركٌة فإن االنتهاكات التً ترتكبها هذه الجهات لد تنطوي على مسإولٌة جنابٌة 
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للمادة الذٌن كانوا على علم بالجرابم أو كان ٌنبؽً أن ٌكونوا على علم بها أو لم ٌتخذوا جمٌع التدابٌر البلزمة و 

 المعمولة لمنع أو لمع ارتكابها .

 

االنتهاكات التً  0201أكتوبر  00ذلن ذكر التمرٌر الصادر عن منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة بتارٌخ ك -

ارتكبتها الدولة التركٌة و فصابل الجٌش الوطنً السوري فً منطمة رأس العٌن و تل أبٌض و بالً المناطك 

النتهاكات و جرابم الحرب المرتكبة فً حٌث رصد التمرٌر ا ( 13)الحدودٌة الشمالٌة السورٌة مع الدولة التركٌة

أي بعد مرور عامٌن على احتبلل المناطك  7/12/0201و لؽاٌة  7/12/0217المنطمة المذكورة من تارٌخ 

 .المذكورة 

 

 

وفٌما ٌتعلك بانتهاكات تلن الفصابل بحك المدنٌٌن بعد تمسٌم المنطمة إلى مناطك نفوذ ٌسٌطر علٌها كل من  -

عتمال المدنٌٌن بهدؾ او رلٌب و حولها إلى سجن كبٌر ال فٌها انتهاكاته دون حسٌبفصٌل معٌن ٌمارس 

/ من التمرٌر 16إرؼامهم على ترن المنطمة و التفرغ لسلب و نهب تلن الممتلكات و جاء فً جزء من الفمرة /

  التالً :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13 )-www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1http://

-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86

-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9

%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حٌث كثٌرة أبٌض وتل العٌن رأس مدٌنة داخل المسلحة الفصابل ألامتها التً السجون أن ومن الجدٌر بالذكر -

به  وٌتحكم لطاع من أكثر على فصٌل كل ٌسٌطر لطاعات إلى المناطك لسموا أن بعد سجون عدة فصٌل كل ٌمتلن

 التعامل بحجة المدنٌٌن باعتمال حٌث ٌمومون لسجون حولوها لمدنٌٌن منازل والسجون المذكورة هً عبارة عن

 خاصة سجون وتوجد تعذٌبهم ممابل إطبلق سراحهم بعد مالٌة فدٌة بدفع ذوٌهم مطالبة وٌتم الذاتٌة اإلدارة مع

 –( شاه سلٌمان لواء) 120 اللواء – 12 الفرلة أفراد) المتال فً شاركت التًو الفصابل نذكر من تلن بالنساء

 الجبهة – المجد فرلة -( العٌن رأس فً والذي ٌنشط مراد السلطان لواء) 02 والفرلة( الحمزة لواء) 00 الفرلة

 الممتلكات وتدمٌر النهب فً حرب متمثلة جرابم ارتكبت جمٌع تلن الفصابل( أبٌض تل فً والتً تنشط الشامٌة

 بارتكاب( مراد السلطان لواء) 02 الفرلة من أفراد لام كما,  أبٌض وتل العٌن رأس منطمة فً علٌها واالستٌبلء

 . الزواج على وإرؼامهن كردٌات نساء اختطاؾ جرم

http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
http://www.kmmrojava.com/2021/10/23/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b5%d8%a7/
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 دخول منذ بؤنه وكانً فً مدٌنة الحسكة واش مخٌم مجلس ربٌس وهو العٌن رأس مدٌنة من عٌان شاهد ذكر ولد -

 الوطنً والمعروؾ باسم الجٌش المسلحة الفصابل برفمة(  كانً سري) العٌن رأس لمدٌنة التركً االحتبلل

 ٌومنا إلى ٌومً شبه بشكل مستمرة واالنتهاكات 0217 عام من اكتوبر/ األول تشرٌن شهر من  7 ال فً السوري

 : وجاء على لسانه هذا

 

 إلى حً كل ولد تم تسلٌم لطاعات إلى المدٌنة بتمسٌم الفصابل تلن لامت المدٌنة إلى المسلحة الفصابل دخول بعد -

 : الفصابل تلن من ونذكر بٌنهم فٌما تمسٌمها تم لها التابعة المرى وكذلن معٌن فصٌل

 

 , الموالً كتٌبة , الرحمن فٌلك , الشمال صمور , اإلسبلم جٌش , الحمزات , كتٌبة المعتصم الشرلٌة, أحرار

 باإلضافة المدٌنة الشرطة , العسكرٌة الشرطة , الشام أحرار بدر, شهداء السلطان مراد , لواء 02 الفرلة

وهنا نذكر لٌام كتٌبة الحمزات بالسٌطرة على المنطمة الوالعة بٌن جسر تل حلؾ فً  أخرى مسلحة لجماعات

مدٌنة رأس العٌن مروراً بحً المحطة وعٌن الحصان حتى شارع لهوة أحمد ومن شارع لهوة أحمد باتجاه 

دشت ولرٌة الشرق حتى مدرسة الشهٌد محمود الشٌخ محمود ٌسٌطر علٌها كتٌبة المعتصم أما حً حورانة وزر

 العطٌة شرلاً حتى طرٌك الحسكة جنوباً ٌسٌطر علٌها كتٌبة السلطان مراد .

 

 

 إلى وؼٌرها المدارس مثل العامة والمنشآت المرى تحوٌل على التركً االحتبلل لوات مع الفصابل تلن ألدمت ولد -

 لاعدة إلى كانٌه سري مدٌنة شرلً الوالعة الداوودٌة لرٌة تحوٌل منها نذكر أن ونستطٌع عسكرٌة ونماط لواعد

بعد جرؾ منازل المدنٌٌن وطردهم من المرٌة  الفرج باب لرٌة وكذلن منازلها جرؾ بعد التركٌة للدولة عسكرٌة

وبناء ساتر ترابً حول المرٌة ومنع األهالً من االلتراب منها ولرٌة عالٌة الوالعة لرب الطرٌك الدولً 

 . عطٌة لمراكز عسكرٌة لمادة الفصابل العسكرٌة بعد طرد األهالً منهاباإلضافة لتحوٌل لرى العرٌشة ورشو 

 

 , التركً لبلحتبلل األساسٌة الماعدة تعتبر والتً المدٌنة ضمن الرازي ثانوٌة ذكر نستطٌع المدارس عن وأما -

ً  زركان لناحٌة التابعة الخٌر باب لرٌة مدرسة تحوٌل كذلن  على االستٌبلء عن ناهٌن , تركٌة عسكرٌة لنمطة أٌضا

 .أثاثهم  سرلة بعد المسلحة الفصابل لبل من المدنٌٌن ومنازل العامة المنشآت

 

 

كما لام الجٌش التركً بتحوٌل مشفى روج ومركز األعبلؾ وكازٌة مطر فً مدٌنة رأس العٌن إلى لواعد  -

 ونماط عسكرٌة نماط إلى كانً( سري)رأس العٌن مدٌنة فً للمدنٌٌن منازل عدة بتحوٌل لامواو عسكرٌة تركٌة
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 طبٌة, نمطة إلى له المجاورة والمنازل المحطة حً فً مسلم مصطفى منزل تحوٌل نذكر لبلحتبلل, تابعة طبٌة

 .أثاثهم  وسرلة المدنٌٌن منازل على المرتزلة لسٌطرة باإلضافة

 

 لمواعد تحوٌلها تم والتً  زركان ناحٌة رٌؾ فً والمزارع المشارٌع من عدد على االستٌبلء نوثك أن واستطعنا -

" كابً"  لمشروع باإلضافة السعٌد, وعلً الدٌري ذٌبان" المواطن من كلً  إلى المشارٌع وتعود تركٌة عسكرٌة

 . الحدودي الشرٌط من لرٌبة كونها التركً الداخل إلى لؤلتران عبور نمطة ٌعتبر الذي

 

 من خالٌة تمر وتل زركان ناحٌة باتجاه (كانً سري) العٌن لرأس تتبع التً المرى معظم بؤن نإكد أن ونستطٌع هذا -

 . عسكرٌة لمواعد تلن المرى معظم تحوٌل ولد تم المدنٌٌن

 

 

 فٌما ٌتعلك باالنتهاكات المرتكبة : -

 

 من ٌومٌة, واالنتهاكات المنطمة فً سٌطرتهم وبسط المدٌنة إلى المسلحة وفصابله التركً االحتبلل دخول منذ -

 واهٌة, بحجج تعسفٌة واعتماالت ولتل, سلب وعملٌات المخطوفٌن, ذوي من مالٌة فدٌة وطلب خطؾ عملٌات

 إلى الشهداء ممابر وتحوٌل منازلهم وتدمٌر المدنٌٌن وممتلكات محتوٌات وسرلة االؼتصاب لعملٌات باإلضافة

 محاصٌل وسرلة وات,األتا وفرض البشرٌة, واألعضاء بالبشر واالتجار للمسرولات, ومستودعات عسكرٌة نماط

 الكهربابٌة المحوالت وسرلة للمدٌنة التحتٌة البنٌة وتدمٌر العامة الممتلكات لسرلة باإلضافة والمشارٌع, االهالً

 الفصابل, تلن أٌدي على لبلنتهاكات تعرضوا الذٌن لدٌنا شهود عٌان وشهادات الضحاٌا ذكرناه ولتؤكٌد كل ما

 من المبات هنان بؤن ونإكد وللنساء للرجال به خاص سجن ٌمتلن المنطمة فً فصٌل كل بؤن نذكر أن ونستطٌع

 وتمطٌع المتل وعملٌات الجنسً لبلعتداء وصوالً  التعذٌب أنواع أبشع وٌواجهون السجون تلن داخل المعتملٌن

فً حٌث ذكر شاهد عٌان أنه بعد لتل رجل معتمل وتمطٌع جثته تم رمً جثته  ذلن ٌإكدون شهود وثمة البشر,

 . مكان تفجٌر سٌارة مفخخة داخل المدٌنة وتم االدعاء بؤنه لتل أثناء التفجٌر بعد اإلفراج عنه

 

 المدنٌٌن أرزاق باستهداؾ التركً واالحتبلل المسلحة الفصابل لٌام الحصاد موسم خبلل المنطمة شهدت وكما -

 اآلمنة المرى فً المدنٌٌن استهداؾب ٌومً شبه بشكلً  المسلحة الفصابل لمٌام باإلضافة الزراعٌة محاصٌلهم وحرق

 . التماس خطوط على تمع التً

 

 االحتبلل علٌها ٌسٌطر والتً للمٌاه علون محطة عن الحدٌث نستطٌع الدولٌة للموانٌن الصارخ االنتهان وعن -

ً تم حفر عدة آبار ارتوازٌة سطحٌة عند المعبر  الشرب مٌاه من إنسان ملٌون من أكثر وٌحرم التركً وحالٌا

الحدودي فً مدٌنة رأس العٌن وذلن لمد مدٌنة رأس العٌن بالمٌاه ولطع مٌاه محطة مدٌنة علون بشكل نهابً 
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عن رأس العٌن والحسكة والتً ٌستفٌد منها أكثر من ملٌون مدنً وبهدؾ جر مٌاه محطة علون إلى داخل 

ودة مٌاه المحطة والمرٌبة من الحدود وتحوٌلها إلى معامل تعلٌب المٌاه المنشرة داخل ألراضً التركٌة لجا

 األراضً التركٌة والمتاجرة بها .

 

 

 

 

 

 : المدٌنة فً الدٌمغرافً بالتغٌٌر ٌتعلك فٌما أما -

 

 األثرٌة حلؾ تل لرٌة تلة فً الحفر عملٌات بعد وحضارتها أثارها إلى سرلة للمنطمة دخوله منذ االحتبلل لجؤ -

 وعملته لؽته التركً االحتبلل فرض كما , لبورهم ونبش األٌزٌدٌة لرى وتدمٌر الكنابس سرلة باإلضافة إلى

 إدلب من كلً  من المسلحة الفصابل عوابل بإسكان لاموا األصلٌٌن المدٌنة سكان تهجٌر وبعد , المدٌنة فً وأعبلمه

 وجود نإكد أن استطعنا كما , السوري الداخل من منها هجروا التً المناطك وبالً وحمص وحلب والؽوطة

 لعناصر خاصة منطمة أصبح( آفا زور) حوارنا حً بؤن نإكد أن استطعنا بحٌث المدٌنة فً داعش تنظٌم عناصر

 وجود نإكد كما , عٌسى عٌن ومخٌم الهول مخٌم من الهروب استطاعوا الذٌن وعوابلهم اإلرهابً داعش تنظٌم

ً  ذلن ظهر ولد المسلحة الفصابل ضمن داعش تنظٌم عناصر  تظاهرة خبلل التنظٌم لراٌات رفعهم خبللمن  جلٌا

ناهٌن عن لٌام الدولة التركٌة بإسكان عوابل أفؽانٌة فً مدٌنة تل أبٌض شمال الرلة  العٌن رأس مدٌنة داخل لهم

أخرى الستٌعاب عدد آخر من داخل منازل المهجرٌن من المدٌنة وأكد أكثر من شاهد أنه ٌتم تجهٌز منازل 

العوابل األفؽانٌة داخل المدٌنة والذٌن ٌدخلون عبر المعابر التً تمع على الحدود السورٌة التركٌة بواسطة 

 .باصات نمل 
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 : المدٌنة داخل المدنٌٌن وضعل بالنسبة -

 

 باإلضافة , األساسٌة الحٌاة متطلبات أهم من محرومٌن المنطمة تلن فً األهالً بات بحٌث للؽاٌة مؤساوي فهو -

ً  ذكرنا كما , أنفسهم المسلحة الفصابل بٌن المستمر االلتتال نتٌجة االستمرار عدم لحالة  فً حً كل بؤن سابما

ً  معٌن لفصٌل ٌتبع المدٌنة  المسرولات تماسم على الخبلؾ بسبب بٌنهم المسلح االلتتال حاالت تظهر ما ودابما

 من لبلنتمام مفتعلة من لبلهم  هً المدٌنة فً تحصل التً التفجٌر عملٌات بان نإكد أن نستطٌع كما , والتهرٌب

 . البعض بعضهم

 

كذلن ٌرصد التمرٌر االنتهاكات األخرى التً ارتكبت من عملٌات لتل و تعذٌب و خطؾ و اعتمال و نمل ؼٌر  -

شرعً لمواطنٌن سورٌٌن إلى داخل األراضً التركٌة لمحاكمتهم بتهم تتعلك بتهدٌد األمن التركً و التعامل 

افً فً المنطمة ناهٌن عن التهجٌر مع اإلدارة الذاتٌة فً شمال و شرق سورٌا و عملٌات التؽٌٌر الدٌموؼر

المسري لعشرات اآلالؾ من المدنٌٌن من مناطمهم و بعوثهم إلى مخٌمات فً المناطك المحٌطة و االنتهاكات 

حٌاة المبلٌٌن من المتعلمة بمطع المٌاه عن السورٌٌن لطع نهر الفرات و محطة مٌاه علون معرضة بذلن 

 السورٌٌن للخطر .

 

الذي أصدرته منظمة سورٌون من أجل العدالة و الحمٌمة و الذي ٌشرح كٌفٌة  (14)تمرٌرفٌما ٌلً رابط الو -

 التركٌة إلى مرتزلة فً دول أخرى : تحوٌل عناصر الجٌش الوطنً السوري من لبل الدولة
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كذلن ذكرت منظمة حموق اإلنسان فً عفرٌن فً وثٌمة أصدرتها تحت عنوان حمابك ال تمحى تثبت التبعٌة  -

 شرة لجماعات الجٌش الوطنً السوري الموالٌة لتركٌا فً عفرٌن للدولة التركٌة .المبا

و لد أكدت الوثٌمة أنه ثمة أدلة و توثٌمات و شهادات تثبت أن عفرٌن تدار بشكل مباشر من لبل سلطات الدولة 

تران و جاء فً التركٌة عبر مجالس محلٌة و فصابل الجٌش الوطنً السوري التً تعمل بؤوامر مباشرة من األ

 حاالت معظم أن السورٌة عفرٌن منطمة تشهدها التً اإلنسان لحموق الجسٌمة االنتهاكات وتإكدنصها التالً : 

 لبلختطاؾ بعضهم تعرض الذٌن , منهم الذكور وخاصة , المحلٌٌن األكراد من البالٌن طالت واالعتمال الخطؾ

 .سٌبة صحٌة ظروؾ فً وتركوا والمجاعة المعاملة سوء , الوحشً للتعذٌب بعضهم وتعرض , مرات عدة

 

 / A / HRC) السورٌة العربٌة الجمهورٌة بشؤن الحمابك لتمصً المستملة الدولٌة للجنة األخٌر التمرٌر اتهم

 حرب جرابم بارتكاب السوري الوطنً بالجٌش ٌسمى ما عناصر , 0201 سبتمبر 11 فً الصادر( 48/70

 التركً لبلحتبلل المذرة األدوار إلى اإلشارة دون األكراد ضد والتعذٌب الماسٌة والمعاملة الرهابن أخذ

 سبٌل على , واإلنسانً الدولً للمانون وفمًا هذه الحرب جرابم فً احتبلل كموة التركٌة الدولة ومسإولٌات

 1725 لعام الهاي ومعاهدة 1755 لعام بها الملحمٌن والبروتوكولٌن 1727 األربع جنٌؾ اتفالٌات المثال

 .وؼٌرها

 وٌجمعها وٌمولها ٌدٌرها , لتركٌا مباشرة تتبع السوري الوطنً الجٌش مجموعات كل أن أحد على ٌخفى ال

 الشعب دماء حساب على وتفصٌله كامبلً  التمرٌر انحٌاز إلى ٌشٌر وهذا , أتران ضباط وٌوجهها وٌدربها

 . خاص بشكل الكردي العرق ومعاناة عام بشكل. السوري
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 السورٌة األراضً جمٌع فً تمارسها التً الممنهجة الممارسات خبلل من وواضح واضح التركٌة الدولة دور

 التهجٌر خبلل من كبٌرة دٌمؽرافً تؽٌٌر بعملٌة تموم حٌث , الكردٌة عفرٌن منطمة فً وخاصة , تحتلها التً

 الموالٌن والعرب التركمان توطٌن وإعادة والمسٌحٌٌن ٌزٌدٌٌنواإل األكراد المواطنٌن آالؾ. للمبات المسري

https://stj-sy.org/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.pdf
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 الكردٌة المنطمة هوٌة محو أجل من خاص بشكل وإدلب عام بشكل أخرى سورٌة مناطك من حافبلت فً لتركٌا

 . الثمافٌة لٌمها الدٌموؼرافٌة تركٌبتها وتؽٌٌر

 

 أسماء تؽٌٌر خبلل من 0216 آذار لبل تركمانً مواطن بها ٌكن لم منطمة تترٌن سٌاسة عبلنٌة تركٌا تنتهج

 . العامة والساحات والمساجد المدارس أسماء وكذلن , تركٌة بؤسماء واستبدالها الكردٌة المرى

 

 الفرٌك لٌادة وممر التركً بالحاكم ممثلة التركً االحتبلل سلطات لبل من مباشر بشكل الٌوم عفرٌن تدار

 وتعٌٌن , المدٌنة بوسط وانتهاءً  المرى من بدءاً  والثمافٌة اإلسبلمٌة التركٌة والمإسسات والجٌش العسكري

 األعبلم ورفع , المرى لجمٌع الموالٌن البلدٌات رإساء وتعٌٌن , أجندتها ضمن تعمل التً المجالس تلن رإساء

 . والمإسسات والمدارس العامة والساحات والبلدات المدن. مداخلها عند التركً الربٌس وصور التركٌة

 

 مثل , التركٌة المخابرات عمبلء رأسها وعلى , تركٌة عناصر تدٌرها التً األمنٌة األجهزة تركٌا شكلت كما

 ".المدنٌة والشرطة , العسكرٌة والشرطة , السٌاسً األمن"

 التوجٌهات إلعطاء عفرٌن منطمة إلى منتظمة بزٌارات األتران المسإولٌن كبار ٌموم , ذلن جانب إلى

 إدارة فً التركٌة الدولة لٌادة من ٌتلماها التً التعلٌمات , الوالً أو , التركً الوالً ٌفترض. والتعلٌمات

 . والعرلً والدٌنً الثمافً والتطهٌر الدٌموؼرافٌة التؽٌٌرات وإجراء المنطمة

 

 سرٌع طرٌك عبر التركٌة هاتاي بمحافظة جندٌرٌس مدٌنة ٌربط رسمًٌا برًٌا معبًرا أًٌضا تركٌا فتحت كما 

 .تركٌا إلى المنطمة لضم واضحة تركٌة نواٌا تظهر عملٌة فً حدٌثًا ممهد

 وحتى واألمن اإلدارة جوانب جمٌع على ٌسٌطر التركً االحتبلل أن عفرٌن سكان جمٌع ٌعرؾ , الوالع فً

 . السورٌة عفرٌن منطمة فً الحٌاة من كثٌرة جوانب

 

 الفصابل أفراد ٌرتكبها التً اإلجرامٌة واألعمال اإلنسان لحموق واإلساءات االنتهاكات كل فإن هذا وعلى

 فً األصلٌٌن السكان ضد السوري الوطنً بالجٌش ٌسمى وما التركً باالحتبلل المرتبطة المسلحة السورٌة

 بعض ُطرد , االتالح من كثٌر وفً. التركً الحاكم ٌرأسها التً التركٌة المخابرات طلب على بناء , عفرٌن
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 وشهداء الشرلٌة سودأ فصابل مثل - التركٌة األوامر تنفذ لم والتً تركٌا تدعمها التً المومً األمن نظام فصابل

 - اإلنسان لحموق منظمتنا عمل خبلل ومن: التركٌة باالستخبارات المسلحة السورٌة الفصابل عبللة. الشرلٌة

 التً السورٌة المسلحة الفصابل ارتكبتها التً الجسٌمة االنتهاكات المٌدان فً أفرلتنا وثمت , سورٌا - أفرٌن

 تتراوح التً الحرب جرابم من لها نهاٌة ال سلسلة فً األصلٌٌن المواطنٌن بمٌة ضد أفرٌن منطمة على تسٌطر

 , واالؼتصاب , والتعذٌب , المسري واالحتجاز التعسفً, واالعتمال , واالختطاؾ , الهوٌة على المتل بٌن

 الذٌن , عفرٌن فً والتعذٌب االختطاؾ ضحاٌا من المبات شهادات اآلن حتى وثمنا ولد.  الجنسً والتحرش

 التركٌة االستخبارات وجود ٌإكد مما , سورٌا وشرق وحلب الشربة إلى وهربوا الحك ولت فً سراحهم أطلك

 .وتشوهوا وتعرضوا للتعذٌب فً عدة مراكز لبلحتجاز 

لالوا أن المحممٌن األتران كانوا ٌتلمون األوامر لتعذٌب السورٌٌن حول طرق تعذٌبهم وأخذ المعلومات الضحاٌا 

 منهم .

عبلوة على ذلن كان هنان شهادات الضحاٌا أنه كان ٌتم نملهم إلى مراكز أمنٌة داخل األراضً التركٌة وثم 

 ة والفصابل المسلحة .إعادتهم إلى األراضً السورٌة والسجون الموالٌة للدولة التركٌ

وأخٌراً, كان هنان مبات المدنٌٌن األكراد من عفرٌن تم اختطافهم فً عفرٌن ونملهم إلى تركٌا والحكم علٌهم 

 بالسجن المإبد فً السجون التركٌة .

 سورٌا - عفرٌن - االنسان حموق منظمة
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 كذلن نورد بعض الروابط و المماالت ذات الصلة :  -
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 تمرٌر حول عملٌة اإلنسانٌة و األمن فً مخٌم الهول 

 

فً هذا التمرٌر نموم بعرض ما لامت به لوات األمن الداخلٌة من عملٌة تمشٌط فً مخٌم الهول و ما وجدته فً 

حموق اإلنسان فً الجزٌرة بالتعاون مع لوى  م وفك ما وثمته منظمة 0200حوزة عناصر تنظٌم داعش فً 

 م5/7/0200م  و لؽاٌة 03/6/0200األمن الداخلً و منظمات و مإسسات مدنٌة و نشطاء حمولٌٌن بتارٌخ 

 

 منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة . الجهة المعدة للتمرٌر: -

 

الداخلً و لوات سورٌا  أعداد و تمرٌر حول الحملة التً لامت بها لوات األمن الهدف من التمرٌر : -

الدٌممراطٌة  وحدات حماٌة الشعب والمرأة فً مخٌم الهول تحت مسمى عملٌة )اإلنسانٌة و األمن ( و ذكر فً 

التمرٌر ما تم مصادرته من أسلحة و ذخابر تم حٌازتها مع عوابل عناصر التنظٌم داخل المخٌم و عدد األفراد 

 الذي تم اعتمالهم خبلل الحملة .

 

اعتمدت المنظمة فً أعداد التمرٌر على تصرٌحات لوات األمن الداخلً و  المرجعٌات و مصادر المعلومات : -

 .ونشطاء حمولٌٌن من داخل المخٌم لوات سورٌا الدٌممراطٌة 

عوابل عناصر  من ٌعد مخٌم الهول الوالع شرلً مدٌنة الحسكة من أخطر المخٌمات حٌث ٌضم عدداً كبٌراً  -

علٌها كانت تسٌطر التً  إلضافة إلى نازحٌن من المناطكبا بتنظٌم الدولة االسبلمٌة )داعش( تنظٌم ما ٌعرؾ

 إدارته اإلدارة الذاتٌة فً شمال وشرق سورٌا . داعش , و تشرؾ على حماٌة هذا المخٌم و

-  

أذ هنان  فمد ترافمت التهدٌدات التركٌة بشن هجوم على شمال شرق سورٌا بتصاعد جرابم المتل فً هذا المخٌم -

مخاوؾ جدٌة من أن ٌنشط تنظٌم داعش من جدٌد , ولد تكون انطبللتهم من مخٌم الهول الذي ٌعد لنبلة مولوتة 

 لابلة لبلنفجار فً أي لحظة .

 

ولد طورت خبلٌا داعش جرابمها داخل المخٌم حٌث تموم باستهداؾ أشخاص معنٌٌن و لتلهم أما بؤسلحة نارٌة  -

ً بٌنهم  32172م بكسٌن أو رجمهم بالحجارة , و ٌؤوي هذا المخٌم )كمسدس كاتم للصوت أو ذبحه شخصا

 داعش( . عناصر/ من أسر 6271/ سورٌاً و /16261/عرالٌاً و /05614/

 

 ولد حذرت إدارة مخٌم الهول من أسر تنظٌم داعش التً تنتظر الفرصة إلعادة أحٌاء هذا التنظٌم . -

لوات سورٌا الدٌممراطٌة و ضمنها وحدات حماٌة الشعب و حٌث أطلمت لوى األمن الداخلً بمإازرة من  -

المرأة حملة )اإلنسانٌة و األمن ( و تهدؾ هذه الحملة لممع خبلٌا داعش المنتشرة داخل المخٌم و أنهاء تؤثٌرها 
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المرحلة الثانٌة  عادت لتبدأم و 0201نٌسان  0ولى فً لضمان أمن و سبلمة المواطنٌن و لد انتهت الحملة األ

 م . 03/6/0200الحملة ٌومها األول فً ٌوم الخمٌس بتارٌخ  من

 

استمدمت لوات سورٌا الدٌممراطٌة تعزٌزات عسكرٌة ضخمة إلى محٌط مخٌم الهول شرق الحسكة و كانت هذه  -

التعزٌزات مكونة من عدد من اآللٌات و العناصر المدججٌن بالسبلح حٌث بدأت الحملة بتفتٌش كافة لطاعات 

 المخٌم .

م و بدعم من وحدات  04/6/0200مرحلة الثانٌة من حملة اإلنسانٌة و األمن المصادؾ ٌوم الجمعة بتارٌخ ال -

من خبلٌا  / فرداً 05خمسة خنادق و اعتمال /حماٌة الشعب و المرأة و خبلل عملٌة التمشٌط تم العثور على 

 / خٌمة كانت تستخدم لنشر فكر داعش المتطرؾ .11داعش النابمة و أزٌلت /

 

م عند الساعة الثالثة صباحاً لامت خبلٌا داعش بإشعال النار فً خٌمتٌن  05/6/0200وفً ٌوم السبت بتارٌخ  -

مما أسفر عن ذلن اصابة طفلة بحروق شدٌدة وعلى أثرها تم نملها إلى مشفى فً مدٌنة الحسكة , و لامت اٌضاً 

األمن الداخلً اللواتً ٌتولٌن عملٌة أحدى نساء داعش بإحداث فوضى و دفع أحد عضوات المرأة من لوى 

تنظٌم دور تجدٌد البٌانات  , و أعتدت أٌضاً أحدى النساء المنمبات فً مخٌم الهول على امرأة مسنة تبلػ من 

/ شخصاً ٌشتبه 26/ عاماً اثناء انتظارها دورها لتجدٌد البٌانات , و خبلل عملٌة التمشٌط تم تولٌؾ /40العمر /

/ خٌمة 01اعش و العثور على خندلٌن ٌتم استخدامهم من لبل عناصر التنظٌم , و لد تم ازالة /بانتمابهم لخبلٌا د

 كانت تستعمل للتدرٌب و لنشر الفكر المتطرؾ .

 

م تم العثور على لباس عسكري تركً و علٌه العلم التركً و رتب  06/6/0200وفً ٌوم األحد بتارٌخ  -

/ منهم بانتمابهم لداعش و هم من ٌمومون 3/ مشتبهاً و اعتراؾ /11ى /الجندرمة فً الفٌز الثانً و تم المبض عل

/خٌمة 15باألشراؾ على عملٌات المتل و العملٌات اإلرهابٌة داخل المخٌم ,حٌث لامت أٌضاً لوات لسد بإزالة /

 .كانت تستعمل للتدرٌب و كمدارس شرعٌة لداعش و تستخدم أٌضاً فً بعض األولات كمحاكم شرعٌة للتنظٌم 

 

م بدأت الموات بالتمشٌط  فً الصباح الباكر حٌث تم اعتمال العدٌد من  07/6/0200وفً ٌوم األثنٌن بتارٌخ  -

األشخاص المشتبه بهم كما اعتملت لوى األمن )امرأة و رجلٌٌن( حاولوا الهروب , كما تم العثور على أموال و 

تصاالت , و وجدوا أٌضاً خٌم فارؼة حٌث داعش و خطوط عرالٌة و أجهزة حاسوب و أجهزة ا عناصروثابك ل

 / امرأة .02/ شخصاً بٌنهم /06لاموا بردمهم و تم اعتمال /

 

/ شخصاً 13م تم تمشٌط ما تبمى من لطاعات المخٌم و تم إلماء المٌض على / 12/6/0200وفً ٌوم الثبلثاء  -

, باإلضافة  m_16ح من نوع / خنادق و العثور على هاتؾ محمول و ذخٌرة سبل1مشتبهاً وتم العثور على /

إلى أدوات تعذٌب حٌث كان ٌستعملها عناصر الخبلٌا لتعذٌب من كان ٌرفض فكرهم , و ٌتم اعتمال صاحب 

الخٌمة التً تم ضبط هذه األدوات فٌها وهذه األدوات كانت مخببة بطرٌمة احترافٌة ٌصعب الوصول إلٌها تحت 

 األرض .

 

تستمر حملة اإلنسانٌة و األمن بتفتٌش المخٌم و خبلل عملٌة التمشٌط  م حٌث 11/6/0200وفً ٌوم األربعاء  -

فً المطاع السابع تم إلماء المبض على امرأة كانت تعمل كمعلمة تابعة لتنظٌم داعش حٌث تموم بتدرٌس فكر 

مها داعش لؤلطفال و كذلن تم العثور فً خٌمتها على عملة داعش و العدٌد من الوسابل التعلٌمٌة التً ٌستخد

 التنظٌم لنشر فكره .
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م من حملة اإلنسانٌة و األمن تمكنت لوات األمن الداخلً أثناء عملٌة التمشٌط 1/7/0200وفً الخمٌس بتارٌخ  -

ً من خبلٌا تنظٌم داعش و إزالة /12من إلماء المٌض على/ / خٌمة كانوا ٌستخدمونها كؤماكن 12/ شخصا

واتؾ نمالة كان ٌستخدمها العناصر للتواصل فٌما بٌنهم ومن / ه5/ جعب عسكرٌة و /5للتدرٌب بإضافة لضبط /

خبلل التحمٌك أعترؾ أحد عناصر التنظٌم عن أماكن تم فٌها إخفاء لنابل ٌدوٌة و مواد متفجرة حٌث سارعت 

/ لنبلة ٌدوٌة و عدد من ذخٌرة 11/ متر لتعثر على /122لوى األمن الداخلً إلى المكان الذي ٌبعد /

 / و مستلزمات فً صناعة التفجٌر .  tnt/ كٌلوؼراماً من مادة /13/الكبلشٌنكوؾ و 

 

م من حملة اإلنسانٌة و األمن تمكنت لوات األمن الداخلً أثناء عملٌة التمشٌط من  0/7/0200وفً ٌوم الجمعة  -

ً ٌستخدمه 11/ عناصر من خبلٌا داعش و تمت إزالة /2إلماء المبض على / داعش كؤماكن  عناصر/ مكانا

للتدرٌب و لد عثرت لوى األمن الداخلً على امرأة أٌزٌدٌة كانت محتجزة عند عوابل داعش فً المخٌم دون 

 اإلفصاح عنها .

 

م بدأت لوات األمن الداخلً بالدخول إلى المطاع الخامس فً الساعة الخامسة  1/7/0200وفً ٌوم السبت  -

نٌن فً المخٌم بعدم مؽادرة خٌمهم و بعد ذلن تم جمع الماطنٌن بشكل فجراً حٌث أبلؽت لوى األمن الداخلً الماط

آمن لتجدٌد سجبلتهم و لد تحركت الموات المشاركة فً الحملة بدلة و حذر كبٌر ألن هذا المطاع بالتحدٌد ٌشهد 

محمولة ولوع العدٌد من عملٌات المتل فٌها و بعد التفتٌش تم العثور على خندق و مصادرة عدد من الهواتؾ ال

 الممنوعة داخل المخٌم و تم إلماء المبض على عدد من المشتبه بهم .

 

م مع بدأ حملة التمشٌط التً لامت بها لوى األمن الداخلً فً المطاع  2/7/0200وفً ٌوم األحد بتارٌخ  -

 / لنابل ٌدوٌة .2/ رصاصة لسبلح كبلشٌنكوؾ و ضبط /166الخامس تم العثور على /

 

م لامت لوى األمن الداخلً و أثناء عملٌة التمشٌط بؤلماء المبض على  3/7/0200تارٌخ وفً ٌوم األثنٌن ب -

المدعو عبدهللا أحمد و هو من العاصمة العرالٌة بؽداد و كان أحد األفراد اللذٌن انضموا إلى صفوؾ التنظٌم فً 

انٌة و األمن تم المبض أوابل دخولها العراق وأصٌب فً العراق و بعدها جاء إلى سورٌا , وفً حملة اإلنس

علٌه من لبل لوى األمن الداخلً و أثناء التحمٌك أعترؾ بؤن هنان مضافات لداعش فً تركٌا و أن جرحى 

داعش ٌتم عبلجها فً تركٌا , و أٌضاً تم إلماء المٌض على المدعو محمود مخلؾ طالب شعبان و هو عرالً 

خضع للتدرٌب على ٌد أبو ٌاسر التونسً و كان فً مدٌنة األصل حٌث أنظم إلى التنظٌم عند دخولها العراق و 

المٌادٌن و بعدها ذهب إلى الحصٌبة و أنتمل إلى الجزٌرة و تزوج من مهاجرة ألمانٌة و بعد تعرضه لئلصابة 

أراد الهروب إلى تركٌا لكنه لم ٌستطع و عمل بعد ذلن فً تهرٌب المهاجرات المناطك الخاضعة لسٌطرة تركٌا 

ملٌة التمشٌط أٌضاً تم العثور على خندق فً المطاع الخامس الذي ٌضم النازحٌن السورٌٌن و تم ردم و أثناء ع

تصال و حافظات / حمابب عسكرٌة و عدد من خطوط اال2الخندق من لبل األمن الداخلً وتم العثور على /

داعش و بداخله  عناصرعلى سجن ل ملفات )كرت ذاكرة( و حاسوب محمول مدفون تحت األرض و تم العثور

 / نساء ممٌدات و على أجسادهم أثار التعذٌب و لم تعرؾ المدة التً لضٌنها فً مركز التعذٌب .1/

 

/ عنصراً من 03من حملة اإلنسانٌة و األمن فً مخٌم الهول حٌث تم إلماء المبض على / 4/7/0200وفً ٌوم  -

/ خٌم ٌستعملها خبلٌا 5زالة /رٌة و تمت إإلى ذخٌرة و معدات عسك/ نساء باإلضافة 7خبلٌا داعش بٌنهم /

/ حمابب عسكرٌة و 2/ مخازن و ذخٌرة لسبلح الكبلشٌنكوؾ و /2داعش للتدرٌب و التعذٌب و كما تم ضبط /

 حافظة ملفات )هارد( مدفونة تحت األرض .
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لطاعات من / 6من حملة اإلنسانٌة و األمن بدأت الحملة فً الساعة الخامسة فجراً فً / 5/7/0200وفً ٌوم  -

سبلح كبلشٌنكوؾ  فً أحد لطاعات المخٌم m-16المخٌم و لد تم العثور على حمابب عسكرٌة و علبة سبلح 

محمولة و حواسٌب رشاش و حزام ناسؾ و لذابؾ آربً جً و كاتمات صوت و لنابل ٌدوٌة و هواتؾ 

لماء المبض على احد عناصر ضافة إلى لباس لوى األمن الداخلً و كواتم صوت للمسدسات و تم إمحمولة باإل

 داعش ٌرتدي لباساً نسابٌاً فً محاولة الفرار من المخٌم  .

 

من حملة اإلنسانٌة و األمن ال تزال لوى األمن الداخلً تواصل عملٌة التمشٌط فً إطار  6/7/0200وفً ٌوم  -

 حملة اإلنسانٌة و األمن فً مخٌم أخطر مخٌمات العالم .

 

لمركزٌة األمرٌكٌة اإلنسانٌة و األمن زار وفد مشترن من لٌادة لسد و المٌادة ا من حملة 7/7/0200وفً ٌوم  -

طبلع على حملة اإلنسانٌة و األمن و كان هذا الوفد بمٌادة المابد العام الجنرال مظلوم عبدي و مخٌم الهول لبل

ٌجاد حل فوري لملؾ بإ ورٌبل , حٌث طابت لٌادة الحملةالمٌادة المركزٌة األمرٌكٌة بمٌادة الجنرال ماٌكل ك

 نطبلق مجدداً .بعهم فً مخٌم الهول و منعه من االداعش و تخفٌؾ منا

 

شتبان مع خلٌة مسلحة كانت ترتدي زي لحٌاتهم خبلل ا عنصرٌن من مماتلٌها لد أعلنت لٌادة لسد عن فمدان -

/ 5من / خلٌة تتكونداعش فً المطاع الخامس فً مخٌم الهول لٌل الخمٌس , و كانت ال عناصرنساء تابعة ل

االشتبان عنصر  ت تحاوال الفرار حٌث تدخل لوى األمن الداخلً و لتل على أثر هذاأشخاص بٌنهم امرأتان كان

وحزام ناسؾ و  ak-47/ أخرٌن , و تم ضبط  لطعة سبلح من نوع 4لمً المبض على /من عناصر داعش و أ

 لداعش . ؾ الدم و أعبلممن الذخٌرة و حبوب خاصة بولؾ نزٌ كمٌات

 

من حملة اإلنسانٌة و األمن تواصل لوى األمن الداخلً حملتها فً مخٌم الهول لممع  12/7/0200وفً ٌوم  -

 داعش و الوضع األمنً مستمر فً خٌم الماطنٌن .  عناصر

 

من حملة اإلنسانٌة و األمن وفً أثناء عملٌة التمشٌط فً الفٌز الرابع عثرت لوات األمن  11/7/0200وفً ٌوم  -

عام وٌحمل جنسٌة عرالٌة وبدأت  لوى 23الداخلً على جثة رجل ٌدعى )كرٌم حسٌن علً( ٌبلػ من العمر

 األمن الداخلً بمعاٌنة مسرح الجرٌمة وأخذ المعلومات للبدء بالتحمٌمات.

 

من حملة اإلنسانٌة واألمن تواصل لوى األمن الداخلً عملٌات البحث والتمشٌط فً   10/7/0200وفً ٌوم  -

الهول حٌث عثرت لوى األمن الداخلً على أدوات للتعذٌب وحمابب عسكرٌة ودفاترتتضمن  رموز  مخٌم

وفكرداعش المتطرؾ وعثرت أٌضا على خندلٌن ٌستخدمها خبلٌا داعش النابمة للتخفً واإلختباء بعد لٌامهم 

 بؤعمال تهدد أمن لاطنً المخٌم.

 

الهول تم العثور على خندلٌن ٌستخدمها عناصر خبلٌا  من حملة اإلنسانٌة واألمن فً مخٌم 11/7/0200وفً  -

داعش ,كما لامت أسر داعش وأطفالهم اللذٌن ٌعرفون بؤسم ) أشبال الخبلفة (بالتهدٌد بالذبح و رسم رمز 

الخبلفة المزعومة أمام كامٌرات الصحافة و خبلل التفتٌش تم العثور على عشرات الحمابب العسكرٌة و أدوات 

إلى ذوٌهم باللؽة التركٌة ٌإكدون فٌها العودة المرٌبة إلى  عناصرنمالة ودفاتر تتضمن رسابل ال التفجٌر وأجهزة

 تركٌا .
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 من حملة اإلنسانة واألمن واصلت لوات سورٌا الدٌممراطٌة حملتها ضد عناصر 14/7/0200و13و12وفً  -

 تنظٌم داعش ولمعهم والوضع االمنً مستمر فً المخٌم .

اإلنسانٌة واألمان أعلنت لوات سورٌا الدٌممراطٌة بٌاناً ختامٌاً لد ذكرت فٌه مجرى العملٌات وعندا انتهاء حملة 

التً كانت بها ضمن هذه الحملة وأصدرت احصابٌات بعدد معتملً داعش واألسلحة التً ضبطها داخل المخٌم 

  وجاء فً نص البٌان ما ٌلً :  

 

جنٌدٌة الذٌن جادا بدمابهم الطاهرة وارتموا شهداء فً اشتبان بداٌة نستذكر رفالنا الشهداء جسور خبات وعدي  -

مع خلٌة إرهابٌة مسلحة تابعة لداعش خبلل عملٌة اإلنسانٌة واألمن فً مخٌم الهول ,ونجدد عهدنا بمواصلة 

 طرٌمهم واالنتصار لمضٌتهم الممدسة ,ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى .

 

من شهر آب الماضً وبمساندة من لوات سورٌا الدٌممراطٌة والتحالؾ طلمت لواتنا فً الخامس والعشرٌن لمد أ -

شرق مدٌنة الحسكة لمبلحمة  -الدولً ضد داعش المرحلة الثانٌة من عملٌة اإلنسانٌة واألمن فً مخٌم الهول

 ة ضدٌخبلٌا داعش اإلرهابً المتخفٌة وتجفٌؾ البٌبة  والطروؾ التً تستفٌد منها فً تنفٌذ الهجمات اإلرهاب

/ٌوم وحممت 02لاطنً المخٌم والمنظمات اإلنسانٌة ولوى األمن المكلفة بحماٌة المخٌم ,حٌث استمرت العملٌة /

 ٌلً حمابك العملٌة : العدٌد من النتابج الملموسة , وفً ما

تم تؤجٌل العملٌة خبلل الفترة الماضٌة بسبب التهدٌدات والهجمات التركٌة وانشؽال لواتنا لحماٌة المنطمة  -1

 ات التً شكلها خبلٌا تنظٌم داعش اإلرهابً.دوالسكان من تلن الهجمات ,حٌث ادى ذلن الى تعاظم التهدٌ

 

الضرورة :انطلمت العملٌة إثر ازدٌاد عملٌات المتل والتعذٌب التً نفذتها الخبلٌا اإلرهابٌة بحك لاطنً  -0

لن الخبلٌا لد حكمت بالموت على المخٌم الذٌن رفضوا االنضمام لجمهور التنظٌم اإلرهابً , حٌث كانت ت

نضمام لخبلٌاه أو مواجهة مصٌرهم ما االالماطنٌن وأثارت بٌنهم احكام الرعب والتخوٌؾ, وفرضت علٌهم إ

بالتعذٌب الوحشً والمتل التً ترتمً الى جرابم ضد اإلنسانٌة ,حٌث بلػ عدد الضحاٌا خبلل العام الجاري 

موظفً المنظمات  والكثٌر من حاالت التعذٌب ,وأعلنت الخبلٌا /لتٌبلً من الماطنٌن األبرٌاء و22فمط/

اإلرهابٌة وبشكل خاص نساء التنظٌم خبلل الفترة الماضٌة تكفٌر عدد كبٌر من الماطنٌن بمن فٌهم النساء 

سالٌب الضؽط والتهدٌد ومارس الكثٌر من ا , واطفالهم حٌث تم وضعهم على البحة المستهدفٌن بالتصفٌة

 بتزاز الممصودة لدفع الماطنٌن إما إلى إعبلن الطاعة لهم أو ترن المخٌم والبماء بدون مؤوة.وعملٌات اال

 

كما كان مخٌم الهول ضمن مخطط داعش للسٌطرة علٌه بالتوازي مع الهجوم على سجن الصناعة ,حٌث  -

التدابٌر األمنٌة السرٌعة التً  حاولت الخبلٌا اإلرهابٌة حٌنها بالتحرن ضمن المخٌم وفً محٌطه , أال أن

تخذتها لواتنا و لوات سورٌا الدٌممراطٌة و كذلن التدخل السرٌع أحبط الهجوم المخطط داخل و خارج المخٌم , ا

و أستمرت الخبلٌا بالتحرن لتنفٌذ مخططاتهم و خاصة فً ضل الهجمات و التهدٌدات التركٌة األخٌرة فً تناؼم 

ٌن بمواجهة  ذلن , و خبلل العملٌة تمكنت لواتنا من تحمٌك نتابج فورٌة و اعتمال واضح بٌن الطرفٌٌن المهاجم

ر تلن ٌالعدٌد من المتورطٌن المجرمٌن فً تلن األعمال الوحشٌة , وكذلن عدد من األشخاص اللذٌن لاموا بتسٌ

لٌن و نملهم إلى أماكن ا بتؤمٌن حٌاة الكثٌر من المستهدفٌن المحتمو تثبٌت الضحاٌا , كما لامت لواتناألفعال 

ً إضافة إلى اعتمال العدٌد من المخططٌن للهجمات و المسإولٌن عن عملٌات التواصل مع الخبلٌا  أكثر أمنا

 اإلرهابٌة فً الخارج .

 

اعتمد التنظٌم اإلرهابً و بشكل خاص على النساء و األطفال كموارد حمٌمٌة مرتبطة بشكل مباشرة  -1

كر الداعشً اإلرهابً و نشره فً المخٌم , و عمدت نساء التنظٌم فً سبٌل بمتزعمً داعش للحفاظ على الف
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ذلن الكثٌر من الجلسات و الدورات الشرعٌة لتلمٌن الفكر المتطرؾ و إشباع المتلمٌن و خاصة األطفال و 

ستؽبلل األطفال و خاصة اللذٌن تجاوزت لوحشٌة , حٌث كان التنظٌم ٌمهد الالنساء أسالٌب االنتمام ا

مارهم الثمانً سنوات فً أدوار لتالٌة محتملة , وفً سبٌل ذلن تمت عدة محاوالت إلعادة تدرٌب و أع

تشكٌل تنظٌم ما ٌسمى )أشبال الخبلفة ( إلى جانب جهاز ما ٌسمى )الحسبة النسابٌة ( لؤلمر بالمعروؾ و 

ا رفعت نساء التنظٌم مستوى النهً عن المنكر الذي كان مسإوالً عن الكثٌر من أعمال المتل و الترهٌب . كم

التواصل مع النساء األخرٌات و أطفالهم و حاولوا استمطابهم إلى صفوفهم من خبلل الخطاب العاطفً أو 

 التهدٌد الشفهً أو العملً .

 

لواتنا دمرت الكثٌر من النماط  و األوكار التً خصصها التنظٌم لتلمٌن الفكر اإلرهابً , واعتملت العدٌد من  -

ساء اللواتً تولٌنا خبلل الفترة الماضٌة مهام التدرٌب و التلمٌن و استمطاب العناصر داخل و خارج أخطر الن

ٌن , كما لن النساء اللواتً لمنا بعملٌات إجرامٌة بحك الماطنالمخٌم و كذلن الداعٌة للفكر المتطرؾ , و كذ

 أعادة تنظٌم بعض المطاعات .عتمال المسإولٌن عنها و ا جهاز الحسبة و أشبال الخبلفة باشتت لواتن

 

أساءت نساء التنظٌم اإلرهابً استخدام الموارد المنتجات الممدمة و بشكل خاص تحوٌل األموال واالتصال  -2

فً نفل المعلومات و تحرٌض الخبلٌا و ربطها مع بعضها داخل المخٌم و خارجه , حٌث عثرت لواتنا على 

تإكد استؽبلل تلن الموارد فً التواصل مع الخبلٌا اإلرهابٌة و الكثٌر من أجهزة االتصاالت و الوثابك التً 

خاصة فً المناطك السورٌة التً تحتلها تركٌا و كذلن فً تلمً الخطط و البرامج لنشر الفوضى فً المخٌم 

و التمهٌد لهجمات إرهابٌة و محاوالت الفرار و تلمً االموال التً تساعدهم على استمطاب الشباب الفمراء , 

ن توصلت لواتنا خبلل التحمٌمات األولٌة إلى عناوٌن و اسماء لبعض المٌسرٌن لعملٌات تموٌل خبلٌا كذل

اإلرهابٌة و نمل االموال إلى داخل المخٌم , حٌث تم اعتمال ثبلثة منهم فً الحسكة و بلدة الهول بعملٌات 

 إلنسانٌة و األمن .مشتركة لموات سورٌا الدٌممراطٌة و التحالؾ الدولً بالتوازي مع عملٌة ا

 

ابل و األسلحة فٌها المن األسلحة التً تم العثور علٌها : خبلل العملٌة ضبطت لواتنا الكثٌر من األسلحة بما -3

خدمها فً عملٌاتها اإلرهابٌة , و كذلن دسات التً كانت خبلٌا التنظٌم تستكواتم الصوت و المسالمتوسطة و 

خفاء السبلح و لة التً كانت خبلٌا تستخدمها فً إلخنادق ؼٌر المكتمعثرت لواتنا على العدٌد من األنفاق و ا

مصادر لتلن  . خبلل التحمٌمات تم تؤكٌد ثبلث العناصر أو محاولة الفرار من المخٌم حٌث تم تدمٌرها

األسلحة التً كانت بحوزة الخبلٌا اإلرهابٌة فً المخٌم , األول , تورط بعض موظفً المنظمات و بشكل 

و منظمة )بهار( فً إدخال األسلحة و االموال و تهرٌب عناصر و نساء داعش , و المصدر خاص موظف

الثانً , األسلحة الفردٌة و المنابل التً أخفتها نساء التنظٌم و أطفال بٌن حوابجهم و مبلبسهم خبلل نملهم من 

و األمنٌة الصعبة فً تلن الباؼوز , حٌث لم تساعد التمنٌات األمنٌة المتوفرة و كذلن الظروؾ اللوجستٌة 

الفترة و العدد الكبٌر للنساء و االطفال و حوابجهم فً كشفها حٌنها , الثالث , استؽل التنظٌم اإلرهابً 

االمكانات المادٌة الممدمة فً صناعة األسلحة الحادة كالخناجر و السكاكٌن و الهراوات و أجهزة التعذٌب 

 سبلم .المنوعة لترهٌب الماطنٌن و دفعهم لبلست

 

فتاتٌن   ypjٌزٌدٌات المختطفات : خبلل عملٌة اإلنسانٌة و األمن خلصت وحدات حماٌة المرأة النساء اإل -4

ة نساء داعش المتشددات , و نملهم إلى بٌبة آمنة , حٌث وصل عدد النساء و االطفال إٌزٌدٌتٌن من لبض

/ شخص 022أعوام إلى أكثر من / اإلٌزٌدٌٌن اللذٌن تخلٌصهم من المخٌم من لبل الوحدات خبلل أربع

الكثٌر من العوابك للوصول إلى هإالء النساء بشكل سرٌع و تخلٌصهن ومن  إٌزٌدي , اعترضت الوحدات

أهمها خوؾ النساء من الكشؾ عن هوٌتهن و تممصهن شخصٌات أجنبٌة وصوالً إلى الذوبان فً أسلوب 
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داعش . وعدم توفٌر البٌانات و الصور و كذلن حٌاة الداعشٌات لحماٌة حٌاتهن تحت ضؽط تهدٌدات نساء 

صور البصمات البلزمة لهإالء النساء لدى األجهزة المختصة و عدم تعاون الجهات العرالٌة فً هذا 

الخصوص بالدرجة الكافٌة , علماً أن عملٌات البحث ستستمر حتى تخلٌص كافة النساء اإلٌزٌدٌات داخل و 

 استراتٌجٌة ال تراجع عنها .خارج المخٌم و هً مهمة أساسٌة و 

 

بنفس الصدد خلصت وحدات حماٌة المرأة أربع نساء ؼٌر إٌزٌدٌات كن ممٌدات بالسبلسل و تعرضن و -

ات تلن الحوادث و لتعذٌب وحشً من لبل نساء داعش , حٌث ال تزال التحمٌمات مستمرة لمعرفة حٌثٌ

 .المسإولٌن عنها

 

ت أخطار حمٌمٌة من لبل الخبلٌا اإلرهابٌة خبلل عملٌة البحث و الجانب اإلنسانً : أن لواتنا التً واجه -5

ستمرار ل المخٌم , ولدمت ضمانات عملٌة باالتمشٌط  تمربت بحساسٌة مفرطة من الجوانب اإلنسانٌة داخ

تدفك المساعدات اإلنسانٌة للماطنٌن بنفس السرعة و السوٌة السابمة , كما لامت بتحوٌل مساعدات إضافٌة 

 رادها إلى بعض األسر المحتاجة .من حصص أف

 

على الرؼم من استفزازات خبلٌا التنظٌم و بشكل خاص نسابه اللواتً حاولن إلهاء لواتنا بمشاكل جانبٌة  -

للتشوٌش على العملٌة و مساعدة الخبلٌا اإلرهابٌة على التخفً و الفرار . إال أن العملٌة سارت بدون أخطاء 

كافٌة للتعامل مع هكذا ظواهر , إضافة إلى سوى بعض األخطاء الملٌلة المتعلمة بعدم توفر التمنٌة األمنٌة ال

ل رتداء لباس النساء للتخفً , إال أن ذلن لم تمنع لواتنا من كشفهم و شاإلرهابٌة إلى الجوء عناصر الخبلٌا 

 ٌذاء الماطنٌن .لدرتهم على التحرن و منعهم من إ

 

ترة الماضٌة تضحٌات جمة لمنع الواجبات الدولٌة : لمد لدمت لواتنا و لوات سورٌا الدٌممراطٌة خبلل الف -6

تفجر المنبلة المولوتة فً مخٌم الهول على الرؼم من انشؽالها بالتصدي لهجمات االحتبلل التركً و مرتزلته 

ً عن تهدٌدات خبلٌا داعش ,  و خبلل عملٌة اإلنسانٌة و األمن , و ساهمت فً تحسٌن حٌاة الماطنٌن رؼما

ً أزالت الكثٌر من األخطار و انتأ زعت فتٌل المنبلة من أٌدي خبلٌا التنظٌم إال أن المنبلة نفسها ال تزال ٌضا

موجودة و الخطر لابم و هنا ال بد من تذكٌر المجتمع الدولً الذي للل من خطورة التهدٌدات فً المخٌم خبلل 

 الفترة الماضٌة تذكٌره بواجباته .

 

ٌم بضرورة نفلهم إلى أراضٌهم و عدم تركهم بخصوص ذلن , نجدد دعوتنا للدول التً لدٌها رعاٌا فً المخو -

 عرضة لبلستؽبلل و التجنٌد من لبل تنظٌم داعش .

 

كما ندعو األطراؾ الدولٌة المعنٌة رإٌة العبللة العضوٌة التً ربطت خبلل الفترة الماضٌة بٌن أجهزة  -

تحركات زعماء داعش فً  االستخبارات التركٌة  و خبلٌا التنظٌم داخل و خارج المخٌم و كذلن ندعوهم لعرللة

المناطك السورٌة التً تحتلها تركٌا و خاصة المسإولٌن عن توجٌه و تحرٌض الخبلٌا و نسابهم , حٌث أكدت 

التحمٌمات مع عناصر الخبلٌا اإلرهابٌة المعتملٌن العبللة الوثٌمة بٌن االحتبلل و تلن الخبلٌا و خاصة فً مجال 

ت تهرٌب العناصر و عاببلتهم إلى المناطك المحتلة  و إعادة تؤهٌلهم و تنفٌذ العملٌات اإلرهابٌة أو محاوال

زجهم فً الؽزوات التركٌة المحتملة ضد مناطمنا على ؼرار ما جرى خبلل الهجوم على مخٌم عٌن عٌسى من 

 و تهرٌب عاببلت داعش من هنان من لبل جٌش االحتبلل التركً و مرتزلته . 0217لبل تركٌا عام 
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جتماعً (من موال و الموارد تحت مسمى )الدعم االتجاهل خطر الوصول ؼٌر المدروس لؤلمن كما نحذر  -

ٌعملون فً بعض المنظمات التً تعمل فً المخٌم إلى نساء التنظٌم اللواتً لمن  خبلل موظفٌن ؼٌر مإهلٌن

 باستؽبلل ذلن فً أعمال الدعاٌة و االستمطاب .

 

األمن الداخلً لشمال و شرق سورٌا نشٌد بالتزام و انضباط أفراد لواتنا و  ختاماً : أننا فً المٌادة العامة لموى -

حٌاتهم التً لدموها فً سبٌل الموات المشاركة فً الحملة و المستوى العالً فً تنفٌذ العملٌة و نمدر عالٌاً تض

ا إلى أسر شهداء حماٌة اإلنسانٌة و منع داعش من استؽبلل المخٌم , كما نمدم مرة أخرى تعازٌنضمان األمن و

العملٌة و رفالهم , كما نشكر إدارة المخٌم على مضاعفة العمل و مواصلة تمدٌم الخدمات و المساعدات 

للماطنٌن أثناء العملٌة , و كذلن الشكر لوحدات حماٌة المرأة و لموات سورٌا الدٌممراطٌة و التحالؾ الدولً 

 على ما لدموه من دعم و مساندة فعالة.

 

هاء المرحلة الثانٌة من عملٌة اإلنسانٌة و األمن فً مخٌم الهول حٌث ستستمر لواتنا بمبلحمة الخبلٌا نتونعلن ا -

 المحتملة و مواجهة األخطار من خبلل عملٌات أمنٌة دورٌة بحسب الضرورة المصوى .

 

 سلحة التً تم ضبطها داخل المخٌم :ٌلً حصٌلة بعدد معتملً داعش و األفٌما و -

 ( امرأة متشددة شاركن فً جرابم المتل و الترهٌب 14شخصاً من بٌنهم )  004المعتملٌن :  -

 ( خندق و نفك 03الكشؾ عن ) -

 سلحة المصادرة :األ -

 / 1عدد / ak-25سبلح نوع  -

 مع حشوتٌن  rpgلطعة سبلح لاذؾ  -

 /0مسدسات عدد / -

 / 03لنابل ٌدوٌة عدد / -

   tntمن المواد المتفجرة كغ  85 -

 لطعة كاتمة للصوت  11 -

   ak-25طلمة  166 -

  ak -25مخازن سبلح  12 -

 جعب عسكرٌة  7 -

 لطعة مبلبس عسكرٌة للجٌش التركً  -

 هراوات ( و ادوات التعذٌب . –خناجر  –العدٌد من األسلحة الحادة ) سكاكٌن  -

 من أجهزة االتصاالت . الكثٌر -

 

 المٌادة العامة لموى األمن الداخلً لشمال وشرق سورٌا                                                        

 8188أٌلول  17                                                                         
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 صاعمة الجزٌرة

 
طلمت لوات سورٌا الدٌممراطٌة عملٌة عسكرٌة ضد خبلٌا تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة )داعش( بمشاركة لوى أ

, حٌث كان من الخطط أن تنفذ هذه  07/10/0200األمن الداخلً  ولد بدأت هذه العملٌة ٌومها األول بتارٌخ 

لكن تم تؤجٌلها بسبب هجمات  العدوان التركً وانشؽال الموات  0200العملٌة فً تشرٌن الثانً /نوفمبر لعام 

على عدد من خبلٌا هذا التنظٌم اإلرهابً  بالتصدي لها ,حٌث تمكنت لوات سورٌا الدٌممراطٌة من الماء المبض

 وكانت حصٌلة هذه العملٌة كما ٌلً :

 

م المصادؾ ٌوم الجمعة المت لوات سورٌا الدٌممراطٌة بمشاركة لوى األمن الداخلً 12/10/0200بتارٌخ 

وا /عنصراً من داعش ومٌسري عملٌاته اإلرهابٌة كان30لشمال وشرق سورٌا ولوات التحالؾ الدولٌة على /

ٌحتمون فً المناطك السكنٌة ومزارع األهالً فً منطمتً الهول وتل حمٌس ولد انطلمت هذه العملٌة من تسعة 

محاور واتسعت رلعة تمشٌط المداهمات بعد محاولة عناصر التنظٌم الضؽط على األهالً لتامٌن مخرج لهم 

ٌام بعملٌات إرهابٌة فً المنطمة خبلل ولد اعترؾ أحد المعتملٌن من عناصر التنظٌم أنهم كانوا ٌستعدون للم

 عطلة رأس السنة .

م المصادؾ ٌوم السبت تواصل عملٌة صاعمة الجزٌرة مهامها ضد خبلٌا التنظٌم 11/10/0200وبتارٌخ 

اإلرهابً فً أرٌاؾ ناحٌتً تل حمٌس وتل بران التابعتٌن لمماطعة لامشلو حٌث تم إلماء المبض على عدد من 

وخبلٌاه النابمة فً لرٌة تل عطاش برٌؾ تل بران بالتعاون بٌن لوات سورٌا الدٌممراطٌة عناصر تنظٌم داعش 

/من عناصر تنظٌم داعش 10ولوى األمن الداخلً والتحالؾ الدولً وأهالً المنطمة حٌث تم الماء المبض على /

الحمت أٌضاً لوات /منهم كانوا على البحة العناصر المطلوبٌن للمضاء ولد 1فً الرٌؾ الؽربً لتل حمٌس /

/عناصر من الذٌن 4/ إرهابٌٌن فروا من أوكارهم باتجاه منازل المدنٌٌن وتم المبض على /1سورٌا الدٌممراطٌة /

عملوا فً االوكار الخاصة بإٌواء العناصر وتـؤمٌن المواد اللوجستٌة وضبطت الموات المشتركة البسة عسكرٌة 

 تموٌه .ؼٌر مصرحة كان عناصر التنظٌم تستخدمها لل

/ عنصراً من داعش 22م المصادؾ ٌوم األحد المت لوات سورٌا الدٌممراطٌة المبض على /1/1/0201وبتارٌخ 

فً تل بران كانوا ٌحاولون التنمل إلى اماكن بعٌدة عن نطاق العملٌات وتؽٌٌر أماكن تواجدهم وتم الماء المبض 

 ٌات إرهابٌة فً الحسكة ./عناصر أٌضاً مطلوبٌن للمضاء كانوا لد نفذوا عمل4على /

 

وفً األحٌاء الشرلٌة للبلدة بادرت مجموعة إرهابٌة بإطبلق لنبلة صوتٌة باتجاه الموات التً داهمت اوكارهم 

 بعد أن استشعرت بالترابهم من موالعهم. 
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ن /عنصر من تنظٌم داعش وفرض االستسبلم علٌهم دو1وفً االحٌاء الشرلٌة لبلدة تل حمٌس  تم المبض على /

 حدوث إصابات .

 

/عنصراُ من خبلٌا داعش 14المصادؾ ٌوم االثنٌن المت لوات األمن المبض على / 0/1/0201وبتارٌخ

بعدة مداهمات متفرلة فً عدة أحٌاء فً  /HATوعمبلبه فً مدٌنة المامشلً حٌث لامت لوى العملٌات الخاصة/

مدٌنة لامشلو الماكن ٌختبا فٌها عناصر داعش وتم ضبط عدد من األسلحة والذخابر واألدوات التمنٌة التً 

 ٌستخدمها التنظٌم للمٌام بؤعماله وتنظٌم نفسه .

 

ملٌات أمنٌة فً رٌؾ / بمشاركة ودعم التحالؾ الدولً ثبلث عYATولد نفذت أٌضاً وحدات مكافحة االرهاب /

/عناصر إرهابٌٌن ومصادرة عدة أنواع من 1دٌر الزور خبلل ٌومً األحد واالثنٌن وتم فٌها الماء المبض على /

 االسلحة والمعدات العسكرٌة وهً كالتالً كمت صرحت به لوات سورٌا الدٌممراطٌة :

 /0/سبلح كبلشنكوؾ عدد .1

 /0/سبلح برنو عدد .0

 /1/لنابل عدد  .1

 /1/عددعبوة ناسفة  .2

 /1/بنادق آلٌة عدد .3

 /0/مسدسات عدد .4

 /1/جعب عسكرٌة عدد .5

 /1/هواتؾ زكٌة عدد .6

 .كمٌة من الذخٌرة  .7

 .عدد من مخازن االسلحة .12

 

ولد كان هدؾ التنظٌم خبلل هذه العملٌات اإلرهابٌة عرللة سٌر عملٌة صاعمة الجزٌرة وزعزعة صفوؾ  -

 الموات المشتركة.

 

منهم كانوا فً /1/شخصاً مشتبهاً بانتمابهم لداعش فً تل بران وتل حمٌس  /12/حٌث تم إلماء المبض على -

فً بلدة الهول حٌث  عنصراً /11/تل بران فً لرٌة سمٌحان ؼربً برٌؾ تل بران ولرٌة عته ؼربً البلدة و

ن داهمت لوى األمن الداخلً مخابا ومنازل ٌحتمً بها خبلٌا التنظٌم والمتعاونٌن معهم بما فٌهم المتورطٌ

 فً تهرٌب عاببلت داعش فً مخٌم الهول.

 

م المصادؾ ٌوم الثبلثاء تستمر لوات سورٌا الدٌممراطٌة ولوى األمن الداخلً ولوات 1/1/0201وبتارٌخ  -

التحالؾ الدولً بتمشٌط منطمة الهول وتل حمٌس وجمٌع المرى األرٌاؾ للتحري عن مخابا وأوكار خبلٌا 

 داعش اإلرهابً.
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م المصادؾ األربعاء وخبلل عملٌات التمشٌط التً لامت بها الموات المشتركة فً لرى 2/1/0201وبتارٌخ  -

ربٌعة وتؽلب فولانً وتؽلب تحتانً ومثلونه فً رٌؾ تل حمٌس ومنطمة الحدود السورٌة العرالٌة حٌث 

حوزته / من عناصر داعش أحدهم من الذٌن لاموا بابتزاز األهالً وسلبهم مالهم وكان ب0المت المٌض على /

أسلحة وذخابر, واالخر كان متورط فً العدٌد من الهجمات وكان ٌحاول الفرار عند االمسان به ,كما 

عثرت الموات على كمٌة من االسلحة اخفتها خبلٌا التنظٌم فً مزارع األهالً وكمٌة من األلبسة العسكرٌة 

 ؼٌر المصرح بها.

 

افحة اإلرهاب عملٌاتها ضد عناصر التنظٌم فً دٌر وبالتزامن مع عملٌة صاعمة الجزٌرة تواصل وحدات مك -

 ع من االسلحة والمعدات العسكرٌة / عناصر إرهابٌة ومصادرة عدة أنوا1الزور حٌث تم الماء المبض على /

 

م  المصادؾ ٌوم الخمٌس وبعد تمشٌط تل حمٌس وتل بران والهول مشطت لوى األمن 3/1/0201وبتارٌخ  -

الداخلً والموى المتحالفة معها صباح ٌوم الخمٌس لرى الرٌؾ الشمالً الشرلً للهول والرٌؾ الشرلً 

ولد داهمت لوى  لمدٌنة الحسكة بمحٌط جبل كوكب الذي شهد الفترة الماضٌة تحركات للخبلٌا اإلرهابٌة

 عناصر/ 6األمن الداخلً المشاركة فً العملٌة مخابا تنظٌم داعش فً مخٌم الهول حٌث المت المبض على /

 ٌعملون لصالح خبلٌا التنظٌم ضمن المخٌم .

 

/لرٌة ومزرعة فً الرٌؾ الشرلً للحسكة حٌث داهمت أوكار 01والموات المشتركة نفذت حملة تمشٌط / -

كمت ضبطت الموات خبلل عملٌات التفتٌش أسلحة وألبسة عسكرٌة ؼٌر مصرح بها  العصابات اإلجرامٌة

وكذلن العدٌد من األوراق الثبوتٌة المزورة كانت تستخدمها الخبلٌا اإلرهابٌة فً انتحال الشخصٌة للتخفً 

 عن األعٌن.

 

ٌة ثمانٌة أٌام علنت لوات سورٌا الدٌممراطٌة انتهاء عملٌة صاعمة الجزٌرة حٌث استمرت العملولد أ -

/لرٌة ومزرعة فً الهول وتل خمٌس وتل بران أضافة إلى بعض األهداؾ المركزة 33واستهدفت تمشٌط /

فً البلدات الثبلث وكذلن مساحات واسعة من الحدود السورٌة العرالٌة وحمك العدٌد من العدٌد من النتابج 

 الملموسة .

 

وآلٌات مفخخة لعناصر داعش كانت تنوي احداث  حٌث المت المبض على عناصر داعش واجهزة لوجستٌة -

 التفجٌرات من خبللها وكانوا ٌتخذون من الهول وتل حمٌس مخبؤ لهم 

 

ً للمضاء شاركوا فً تخطٌط وتنفٌذ العملٌات اإلرهابٌة وآخرٌن 132لمت المبض على/كما أ - /عنصراً مطلوبا

 ارتكبوا أعمال إجرامٌة مختلفة بحك األهالً وتوزعت كما ٌلً :

/ 1/ عنصراً من ضمنهم  /120عدد عناصر خبلٌا داعش المشتبهٌن بهم الذٌن المً المبض علٌهم / -1

شاركوا فً إعداد وإٌصال العربات المفخخة إلى خبلٌا التنظٌم ممن هاجموا سجن الصناعة فً  عناصر

 .0200كانون الثانً/ ٌناٌر 

اإلرهابً بما فٌه الدعم اللوجستً عدد األشخاص الذٌن تورطوا فً توفٌر الدعم لخبلٌا التنظٌم  -0

 /شخصاً.05والدعابً /

عدد األشخاص الذٌن تورطوا فً أعمال إجرامٌة ضد األهالً بما فٌها خاالت النهب واالختطاؾ  -1

 / شخصاً.   03واالبتزاز المالً /
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 السٌف -عملٌة المخلب 

 

هجوماً واسعاً على مناطك شمال و شرق م بشن 0200نوفمبر  02بدأ االحتبلل التركً فً ٌوم األحد بتارٌخ 

سورٌا و تمثل هذا الهجوم بالمصؾ المدفعً و الطابرات الحربٌة والطابرات المسٌرة إضافة إلى المدفعٌة الثمٌلة 

 و الدبابات و الصوارٌخ .

 

الحتبلل لد استهدؾ هذا االنتهان العدٌد من منازل المدنٌٌن و المنشآت الحٌوٌة و آبار النفط , و لد أطلك او

 السٌؾ( .-التركً على هذا العملٌة اسم )المخلب

 

ولم تمتصر األضرار على المادٌات فمط بل شملت جمٌع المدنٌٌن العزل واألطفال والنساء ,ولد كانت هذه 

 االعتداءات األعنؾ من نوعها.

 

مت بها الدولة التركٌة ت التً لاوثمته منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة نورد الكم إحصابٌة اإلنتهاكاما ووفك 

 والتً توزعت كما ٌلً : 0200ولؽاٌة نهاٌة عام  02/11/0200منذ تارٌخ  ثناء عملٌة /المخلب السٌؾ /أ
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  حملة مطرلة الشعوبتمرٌر عن 

 

فً العشرٌن من شهر كانون الثانً /ٌناٌر هاجمت مجموعة تابعة لتنظٌم الدولة اإلسبلمٌة )داعش( سجن 

الوالع فً الجهة الجنوبٌة لمدٌنة الحسكة الصى شمال شرق سورٌا ,وهذا الهجوم استمر لرابة تسعة الصناعة 

/ عنصراً 122أٌام, ولد انتهى بممتل العشرات من مماتلً التنظٌم ومعتملٌه داخل السجن, إضافة لممتل لرابة /

 من لوات سورٌا الدٌممراطٌة وحامٌة السجن التابعة لها .

 

/طفل مما ٌعرؾ بؤشبال 522/ سجٌن من عناصر التنظٌم وأكثر من /1322عة لرابة /ٌضم سجن الصنا

 . الخبلفة

كانون الثانً/ ٌناٌر, هاجمت خبلٌا تنظٌم "داعش" السجن, الهجوم  02فً لرابة الساعة السابعة من مساء ٌوم 

اعترضها الحاجز المإدي بدء بتفجٌر التنظٌم سٌارة مفخخة كانت متوجهة إلى بوابة السجن الربٌسٌة بعد أن 

عنصراً من التنظٌم بحسب لوات سورٌا الدٌممراطٌة بالهجوم من  022إلى البوابة معلنا بدء الهجوم, لٌموم نحو 

التنظٌم من إحداث خرق عند البوابة الربٌسٌة  جن بهدؾ خلك الفوضى, وتمكن مماتلواعدة محاور على الس

ة نارٌة على البوابة الربٌسٌة للسجن, ما ساعد بتسهٌل مرور للسجن, بعد أن فجر انتحاري آخر نفسه بدراج

 مماتلً التنظٌم إلى داخله.

 

بالتزامن مع بدء الهجوم, بدأ آالؾ من السجناء استعصاء داخل السجن, حٌث تمكن سجناء بعض المهاجع من 

الساحة, ومع فمدان  خلع األبواب وكسر األلفال, كما نجح السجناء فً أحد كتل السجن الثبلث من الخروج إلى

ً إلى حً  حراسة السجن السٌطرة تمكن العدٌد من سجناء التنظٌم من الخروج خارج السجن والهروب جنوبا

 الزهور المبلصك للسجن.

 

التنظٌم بتفجٌر واحراق صهارٌج نفط فً شركة سادكوب لرب  اخبلل اللحظات األولى للهجوم, لام مماتلوو

السجن, بهدؾ خلك سحب دخانٌة فً المنطمة لمنع طٌران التحالؾ الدولً من التدخل فً المعركة, وهذا ما 

تسبب بإطالة امد المعركة, وانمسمت خبلٌا التنظٌم خبلل الهجوم على ثبلث محاور لتالٌة, األول فً محٌط 

 والثانٌة فً حً ؼوٌران الشرلً المرٌب من للسجن, والجبهة الثالثة فً حً الزهور. السجن وداخله,
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وفً الٌوم األول  والثانً للهجوم, تمكن مماتلً التنظٌم من أسر ولتل العشرات من حراس وموظفً السجن 

عركة التسعة, واالستٌبلء على أسلحتهم, واستخدم التنظٌم هإالء األسرى فً عملٌات التفاوض خبلل أٌام الم

حٌث أطلك العدٌد منهم ممابل الحصول على الطعام والشراب لمماتلٌه المحاصرٌن فً السجن, إضافة لعبلج 

 المصابٌن منهم, اما لسم من األسرى لام مماتلً التنظٌم بإعدامهم مٌدانٌاً خاصة فً الٌومٌن األخٌرٌن للهجوم.

 

بتطوٌك بإرة االشتبان وتملٌصها لتمتصر على داخل السجن  ةفً الٌوم الثالث بدأت  لوات سورٌا الدٌممراطٌو

ومحٌطه المرٌب, وبدأت بمحاولة تسلٌم مماتلً التنظٌم المتواجدٌن داخل السجن ألنفسهم بدون لتال, حٌث 

معتمل من كبار السن والمصابٌن والمعالٌن من مماتلً التنظٌم, فٌما سلم  0222استسلم فً الدفعة األولى لرابة 

اآلخر نفسه فً الٌوم الرابع والخامس, اما آخر المستسلمٌن كان مجموعة لتالٌة اتخذت من لبو السجن البعض 

 مكان لها وتحصنت داخله طٌلة فترة الهجوم .

 

/عنصراً من المعتملٌن داخل السجن حٌث تمكنوا من الخروج 022ولد تمكن التنظٌم من تؤمٌن فرار ما ٌمارب /

ؽلٌن حالة الفوضى ,حٌث تم نمل الفارٌن بسٌارات مدنٌة لد استولوا علٌها عند فً الٌوم االول للهجوم مست

دخول حً ؼوٌران على دفعات ,حٌث توجهوا من محٌط السجن إلى منطمة السبع حكور فً رٌؾ الحسكة 

ٌم الجنوبً ومن ثم إلى منطمتً الشدادي والهول وإلى أخر معاللهم فً البادٌة السورٌة التً تشهد تواجد التنظ

 فٌها .

 

وشهدت األحٌاء الوالعة بالمرب من سجن الصناعة حركة نزوح لؤلهالً حٌث تم إخبلء جمٌع البٌوت بشكل 

ً من خبلٌا التنظٌم بؤن تموم بؤخذ المدنٌٌن كدروع بشرٌة لحماٌة نفسها , ورؼم جمٌع التدابٌر  كامل خوفا

المدنٌٌن اال أنه تم فمدان حٌاة بعضهم وإصابة واالحتٌاطات التً لامت بها لوات سورٌا الدٌممراطٌة لحماٌة 

 آخرٌن من بٌنهم إعبلمٌٌن ونذكر منها الحاالت التالٌة :

 

 ت .إصابة اعبلمً فً المجلس العسكري السرٌانً أثناء تؽطٌة االشتباكا 00/0/0200بتارٌخ  -

 

فً البطن باإلضافة إلى إصابة مراسل وكالة هاوار بطلمتٌن إحداهما فً الصدر واألخرى  00/0/0200بتارٌخ  -

 ة من جسده وذلن عند تؽطٌته للحدثشظاٌا فً انحاء متفرل

 

/ مدنٌٌن من سكان حً الزهور على ٌد عناصر داعش  بعد أن رفضوا 7تم إصابة / 00/0/0200بتارٌخ  -

 تهم لبلختباء فٌها .إدخالهم إلى بٌو

 

لبل داعش لترهٌب األهالً فً األحٌاء  لتل مواطنٌن اثنٌن إثر اطبلق نار عشوابً من 00/0/0200بتارٌخ  -

 المحٌطة بالسجن .
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لامت خبلٌا داعش بمتل شمٌمٌن نحراً فً شارع الستٌن بحً ؼوٌران إحداهم من ذوي  00/0/0200بتارٌخ  -

 االحتٌاجات الخاصة .

 

لن نتٌجة فمد عضوا المركز اإلعبلمً فً الدفاع الذاتً حٌاته أثناء تؽطٌة االشتباكات وذ 00/0/0200بتارٌخ  -

 إصابته بطلك لناص فً الرأس.

 

تعرض مراسل نورث برٌس فً الحسكة إلصابته برصاصة فً الكتؾ اثناء تؽطٌة  00/0/0200بتارٌخ  -

 الحدث.

 

ة عدد أفراده خارج المحتجزٌن داخل السجن وزٌادكان هدؾ هذا الهجوم تحرٌر اآلالؾ من مماتلً التنظٌم 

فً عملٌات التجنٌد ضمن صفوؾ مماتلٌه داخل سورٌا والعراق ,وكان السجن حٌث كان ٌشهد التنظٌم تراجع 

الهدؾ من ذلن أٌضاً جعل التنظٌم محور اهتمام إعبلم دولً بعدما للت األخبار عنه  ولم ٌعد ٌسمع به أحد ولد 

 تحمك هذا الهدؾ خبلل أٌام العملٌة.

 

وخارجه إال أن جمٌع محاوالته باءت وبالرؼم من تخطٌط تنظٌم داعش لهذا الهجوم الذي حصل داخل السجن 

 بالفشل ولد حمل التنظٌم فشبلً ذرٌعاً وخٌبة أمل ألنصاره وٌعود الفشل ألسباب كثٌرة من أهمها :

افتمار التنظٌم للوالعٌة االستراتٌجٌة إذ لم ٌتعامل بشكل جٌد مع حجم العملٌة  التً استهدفت أهم خصومه فً 

 المنطمة .

 المهاجمة للسبلح النوعً والكمٌات الكافٌة لخوض مثل هذه المعركة .افتمار المجموعات 

تطوٌك لوات سورٌا الدٌممراطٌة للسجن وإجراء العملٌات العسكرٌة البلزمة ضد هذا التنظٌم بدلة ودراسة 

 نوعٌة وحشد عدد كبٌر من مماتلٌها وتدخل فرق الموات الخاصة مع سبلح الجو التابع للتحالؾ .

 

 000ن الصادر عن لوات سورٌا الدٌممراطٌة عن الحصٌلة النهابٌة للهجوم, فمد بلػ عدد المتلى /وبحسب البٌا

/من المماتلٌن, إضافة لممتل أربعة  02/ من حراس السجن والعاملٌن فً مإسساته و/77/من لوات "لسد", و/

 /شخصاً.070مدنٌٌن, بٌنما بلػ عدد لتلى التنظٌم من المهاجمٌن والسجناء لرابة /

 

وبحسب ما وثمته منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة لبلشتباكات الحاصلة فً سجن الصناعة بٌن لوات سورٌا 

 الدٌممراطٌة وتنظٌم الدولة اإلسبلمٌة) داعش( نورد اإلحصابٌة التالٌة :

 /معتمل .111معتملٌن تنظٌم داعش من لبل لوات سورٌا الدٌممراطٌة ولوى األمن الداخلً / -

 بٌن لوات سورٌا الدٌممراطٌة وعناصر تنظٌم داعش :اشتباكات  -

 . من لوات سورٌا الدٌممراطٌة بٌنهم امرأة وإعبلم31ًمدنً و 34/من بٌنهم 120لتل / .1

 من لوات سورٌا الدٌممراطٌة . 16مدنٌن و0إعبلمٌٌن و1/ من بٌنهم 01جرح/ .0
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 صالحإلأوضاع السجون ومراكز االحتجاز التابعة لمكتب العدل وا

 مناطك شمال شرق سورٌافً 

 

المولوفون فً مناطك شمال وشرق سورٌا سواء بتهم أمنٌة أو بتهم جنابٌة بعد إصدار الحكم بحمهم سواء من  -

 لبل محكمة الشعب أو محكمة  الدفاع عن الشعب .

 

ٌتم تحوٌلهم إلى سجون مركزٌة تتبع ادارتهم إلى مكتب شإون العدل واالصبلح فً مناطك شمال وشرق  -

 ا .سورٌ

 

 سجن منتشرة فً كافة مناطك شمال وشرق سورٌا أثنان منها خاصة بالنساء. 11السجون المركزٌة عددها  -

 

 باإلضافة إلى مركزٌن إلعادة تؤهٌل األحداث الذكور . -

 

  سجون الرجال : -

ٌتم سجٌن للمحكومٌن الرجال بتهمة أمنٌة وجنابٌة منتشرة فً كافة مناطك شمال وشرق سورٌا الذٌن  11ثمة  -

تحوٌلهم إلى االحتجاز بعد إصدار الحكم بحمهم سواء من محكمة الشعب أو محكمة الدفاع عن الشعب لمضاء 

مدة الحكم الذي صدر بحمهم وفك الموانٌن النافذة فً اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا والمراكز المذكورة 

كوبانً ,منبج, الجزرات ,والفرات  فً مركزاً منتشرة فً مناطك الجزٌرة ,الرلة, 11والتً ٌبلػ عددها 

 لامشلو ,الحسكة ودٌرٌن.

 

حالة تهم جنابٌة والبالً تهم أمنٌة خبلل  422محكوم بٌنهم حوالً   4222وتضم المراكز المذكورة ما ٌمارب  -

 .0200عام 

 

سورٌا تتراوح االحكام الصادرة بحمهم والصادرة وفك الموانٌن النافذة فً مناطك اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق  -

بٌن سنة وخمسة عشر عام حٌث بمجرد أن ٌرفع ملؾ المولوؾ إلى المحكمة بعد انتهاء التحمٌك لتبدأ 

إجراءات المحاكمة ٌتم تحوٌل المولوؾ أو المنتمل إلى السجون المركزٌة وٌصبح تحت مسإولٌة  إدارة مكتب 

 صبلح .العدل واال

 

خاصٌن بإعادة تؤهٌل األحداث فً مناطك شمال وشرق سورٌا اما بالنسبة للماصرٌن األحداث ثمة مركزٌن  -

سنة والمركزٌن  15سنة حتى سن  11هما مركزي هوري وأوركٌش المركزٌن ٌستمببلن األحداث من سن 
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متواجدان فً مركز هوري وهو مركز الستمبال األحداث ٌؤوي أحداث بتهم جنابٌة وأمنٌة بٌنهم أجانب من 

 مٌة )داعش(وهو مركز ٌؤوي األحداث الذكور فمط .عناصر تنظٌم الدولة اإلسبل

 

سنة وهو  16 -11لاصر من عمر  102 -  113عدد األحداث داخل المركز تتراوح بٌن  0200خبلل عام  -

ً بسبب األوضاع األمنٌة وااللتصادٌة  ً وفكرٌا مركز إلعادة تؤهٌل الماصرٌن الجانحٌن والمتطرفٌن سلوكٌا

سنة  16وعدم توفر مراكز استمبال لؤلحداث الستمرار تؤهٌل بعد بلوؼهم سن  الصعبة التً تمر بها المنطمة

سنة لكن لم ٌجدوا مكان ٌؽادرون إلٌه لذلن بموا داخل  16فرد ممن بلؽوا سن  13فمد بمً هذا العام ما ٌمارب 

 المركز حتى ٌتم إٌجاد حل بدٌل لهم .

 

ه عبر برامج إعادة تؤهٌل علمٌة ونشاطات رٌاضٌة والمركز ٌعمل على إٌجاده تؤهٌل األحداث المتواجدٌن فٌ -

وفكرٌة وتمدم اإلدارة الذاتٌة شمال وشرق سورٌا الدعم المادي للمركز المذكور باإلضافة إلى بعض 

المنظمات المختصة بشؤن الطفل المركز الثانً هو مركز أوركٌش وهو مركز حدٌث تم افتتاحه فً الشهر 

 . 0200السادس من عام 

 

سنة حتى  11بل األحداث  الجانحٌن من  عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش من األجانب من عمر وهو ٌستم -

ً ٌؤوي ما ٌمارب ال 15عمر  حدث وٌتم العمل على إعادة تؤهٌلهم ودعمهم بالمجتمع /23/سنة المركز حالٌا

عظمهم فً سٌر وتعود إدارة المركز إلى مكتب فً صفوؾ تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة داعش ولد شارن م

ً فً معركة على مناطك الرلة ودٌر الزور لبل إاألعمال العدابٌة أثناء سٌطرة التنظٌم  نهاء التنظٌم عسكرٌا

ومعظم األحداث لهم عنٌفٌن ومتطرفٌن فكرٌاً وسلوكٌاً بعد مرور مدة أشهر فً  0217الباؼوز األخٌرة عام 

لتعدٌل من سلوكهم مع بماء تمسكهم بالفكر الجادي خاصة إعادة التؤهٌل ثمة مبلحظة لابلٌة التؽٌٌر لدٌهم وا

الكبار منهم بدبوا بالتفكٌر فً المستمبل وما ٌمكن أن تكون علٌه أموالهم وهو أمر ٌساعد على التؽٌٌر فً 

 ثمة مكتب صحً داخل المركز لمعالجة ومتابعة األوضاع الصحٌة لؤلحداث . ,سلوكهم وأولوٌاتهم

 

مراكز األحداث والعنؾ والحبس االنفرادي كعموبة وأسلوب للتهذٌب ؼٌر مسموح بها ال ٌوجد منفردات داخل  -

 وممنوعة وهً مخالفة لمواعد المركز وال ٌسمح باستخدامها .

 

تظهر حاالت عنؾ بٌن األطفال أنفسهم بسبب شجار لد ٌحدث بٌنهم حول امتبلن بعد األشٌاء الشخصٌة وهو  -

 لم تظهر حاالت عصٌان داخل المركز . ,أمر ٌتم متابعته من لبل المشرفٌن

 

جدٌر بالذكر أن المراكز المذكورة ؼٌر لادرة على استٌعاب كافة أعداد األحداث المنتشرٌن فً كافة مناطك  -

ٌمضون فترة إعادة  132لاصر بٌنهم حوالً  122شمال وشرق سورٌا والذٌن ٌبلػ إجمالً عددهم ما ٌمارب 

طفل وهم من عوابل تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة 132لاصر تهم أمنٌة أما حوالً  122ابٌة وؤهٌل بسبب تهم جنالت

/داعش/ وهم ؼٌر محكومٌن وبما أن المراكز المخصصة إلعادة تؤهٌل األحداث ؼٌر لادرة على استٌعاب 

هٌل فإن كامل العدد وال ٌوجد مراكز مخصصة سوى فً الجزٌرة وبالً المناطك ال ٌوجد فٌها مراكز إعادة تؤ

األحداث فً حال تواجدهم ٌوصفون فً السجون المركزٌة ضمن مهاجع خاصة بهم مع مراعاة خصوصٌتهم 

واحتٌاجاتهم وتتم معاملتهم معاملة خاصة تتوافك مع احتٌاجاتهم وتتناسب مع أعمارهم وٌتراوح عدد هإالء 

 سنة . 15و11لاصر أعمارهم تتراوح بٌن   122-52اإلحداث بٌن 
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 .حاالت مرافمة طفل لوالده داخل المهاجع المخصصة للكبار  وال ٌوجد -

 

اإلدارة الذاتٌة تمدم الطبابة فً كافة المراكز المذكورة ثمة مكتب صحً فً مركز متعالد مع أطباء من أتحاد  -

األطباء فً المنطمة وتمدم خدمات المعاٌنات العملٌات الجراحٌة والدوٌة فً حال كان المولوؾ لادر توفٌر 

 ٌة ٌسمح له بشرابها أما بالنسبة للؽٌر لادرٌن فٌتكفل مكتب الصحة بؤمٌن األدوٌة .أدو

 

الزٌارات داخل كافة المراكز مسموحة باستثناء بعض الحمبلت األمنٌة فً حال ظهور تورطهم فً لضاٌا  -

الزٌارات فً  اخرى لٌد التحمٌك تمنع الزٌارة حتى ٌتم بٌان الوضع وتحوٌل الملؾ الجدٌد للمحكمة كذلن تمنع

حاالت الطوارئ )خطر حاالت أمنٌة (مدة الزٌارة نصؾ ساعة لمرة واحدة فً الشهر كذلن االتصال الهاتفً 

 مسموح به سواء داخل المطر أو خارجه مع مراعاة التدابٌر األمنٌة أثناء االتصال .

 

 ال تمنع الزٌارة كعموبة تؤدٌبٌة لسوء التصرؾ . -

 

شهر وذلن –ٌوم  13لمدة تتراوح بٌن االتصاالت مرتٌن ألوضاع أمنٌة و الزٌاراتتم حظر  0200خبلل عام  -

 . فً كافة المراكز

 

استخدام األنترنٌت ممنوع داخل كافة المراكز إال فً حاالت عدم توفر وسٌلة تواصل مع األهل ٌتم استخدام  -

 الواتس آب للتواصل وتحت الرلابة األمنٌة. 

 

 

 صبلح فً الجزٌرة فإنه :العدل واال بحسب إدارة مكتب -

 

كذلن الوضع اللوجستً فبما  التحتٌة مناطك شمال وشرق سورٌا بحاجة إلى الدعم للبنىكافة المراكز فً  -

هو بحاجة إلى دعم فاإلدارة ؼٌر لادرة على وعلك باحتٌاجات المحكومٌن والمولوفٌن داخل مراكز االحتجاز ٌت

ن األمنٌٌن )معتملً داعش( بسبب ن الخطورة التً ٌشكلها المعتملٌهٌن ععباء المادٌة لوحدها نااألتحمل كافة 

ٌري  وحالة التنظٌم العمابدي والعسكري فكة المابمة على الفكر الجهادي التتشردهم واٌدٌولوجٌتهم المتطرف

التً لاموا علٌها فهم ٌمومون بتطبٌمها حتى داخل السجون ومراكز االحتجاز فهم لدٌهم ترتٌب الرتب 

ولوتهم فً ؾ خاصة بهم على سبٌل المثال من المراتب التنظٌمٌة وذلن حتى ٌحافظوا على تنظٌمهم والوظاب

دهم الٌدٌولوجٌتهم وفكرهم وصعوبة التعامل معهم خاصة أن العنؾ المابم على المتل مراكز االعتمال بسبب تد

محاولة للهرب أو الحاق وهم ال ٌفوتون أي فرصة الستهداؾ اإلدارٌٌن والحرس داخل مراكز االحتجاز فً 

األذى اإلدارٌة والعسكرٌة داخل السجون أو خارجها عبر أٌصال معلومات عن تحركات اإلدارٌٌن والعسكرٌة 

لتنسٌك مع البٌت التركً ٌا نابمة خارج مراكز االحتجاز وباخبلوخارجها بالتعاون مع داخل مراكز االحتجاز 

 لمكتب العدل واالصبلح فً الجزٌرة .وهذا ما شهدناه فً حادثة استهداؾ اإلدارة المشتركة 

 

استهدافهم بطابرة مسٌرة تركٌة تسببت شٌرو دمحم شرو تم ٌلماز صاروخان و  بزٌن 05/7/0200بتارٌخ  -

 . رٌة فً مراكز االحتجاز هنانبفمدانهم حٌاتهم أثناء توجههم إلى دٌرٌن لمتابعة األمور اإلدا
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