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أواًل: خلفية ومنهجية:

التجنيــد  رصدنــا منــذ األشــهر األولــى لتأســيس قــوات ســوريا الديمقراطيــة اســتخدامها األطفــال فــي عمليــات 
ــة والعســكرية  ــز قبضتهــا األمني ــوازي مــع تعزي ــد األطفــال بشــكل تدريجــي بالت ــات تجني ــعت عملي القســري، وتوسَّ
علــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا فــي شــمال شــرق ســوريا، ولجــأت إلــى تجنيــد األطفــال طوعــًا أو قســرًا، وينطــوي 
تطويــع األطفــال لالنضمــام إلــى صفــوف القــوات المســلحة علــى محــاوالت إقنــاع وتشــجيع، وتقديــم مغريــات، وغالبــًا 

مــا تشــترك المــدارس التابعــة لــإدارة الذاتيــة فــي دعــم عمليــات تجنيــد األطفــال. 

وبالتــوازي مــع أســلوب التطويــع يتــم التجنيــد عبــر خطــف األطفــال ســواء فــي أثناء وجودهم فــي المدراس أو الشــوارع 
أو األحياء.

أخبرنــا العديــد مــن أهالــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة )وهــي قــوات عســكرية عمادهــا 
ســت معســكرات للتدريــب خاصــة باألطفــال المجنديــن  الرئيــس قــوات حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي(، أنهــا أسَّ
فــي مناطــق بعيــدة عــن مناطــق ســكنهم األصليــة، وبشــكل عــام منعــت األطفــال مــن التواصــل مــع عائالتهــم، وتــم 
تهديــد العديــد مــن أســر األطفــال المخطوفيــن فــي حــال اإلعــالن عــن تجنيــد أطفال للمنظمــات األمميــة أو الحقوقية، 
ــة اللفظيــة والطــرد. إنَّ كل هــذا يهــدف إلــى عــزل األطفــال  ــارة أطفالهــم، وتعرضــوا لإهان كمــا ُمنــع األهالــي مــن زي
عــن العالــم الخارجــي لحيــن انتهــاء مــدة تدريبهــم، والتــي تشــتمل علــى تلقيــن معتقــدات وآيديولوجيــا حــزب العمــال 
الكردســتاني )حــزب مصنــف علــى قوائــم اإلرهــاب لــدى العديــد مــن دول العالــم بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة(، 
والــذي يتبــع لــه حــزب االتحــاد الديمقراطــي، وتنتشــر صــور زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني بشــكل كثيــف فــي مقــرات 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

وعلــى الرغــم مــن توقيــع اإلدارة الذاتيــة الكرديــة علــى خطــة عمــل مشــتركة مــع األمــم المتحــدة فــي حزيــران/ 2019 
لوقــف عمليــات تجنيــد األطفــال فــي صفــوف قواتهــا وتســريح مــن تــم تجنيــده منهــم، وتوقيــع وحدات حماية الشــعب 
ووحــدات حمايــة المــرأة علــى صــكِّ التــزام مــع منظمــة نــداء جنيــف فــي حزيــران 2014 لحظــر اســتخدام األطفــال فــي 
 بــل علــى العكــس ارتفعــت بشــكل غيــر مســبوق عــن الســنوات الســابقة، 

ِ
الحــروب، إال أن عمليــات التجنيــد لــم تنتــه

وفــي 30/ آب/ 2020 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بإنشــاء مكتــب حمايــة الطفــل مــن النزاعــات المســلحة 
لتلقــي الشــكاوى الخاصــة بتجنيــد األطفــال فــي مناطــق ســيطرتها إال أن العديــد مــن أهالــي األطفــال المجنديــن لــم 

يتلقــوا أي ردٍّ أو معلومــة حــول مصيــر أطفالهــم.

تعتبــر منظمــة جوانــن شورشــكر 1 “الشــبيبة الثوريــة” ووحــدات حمايــة المــرأة ووحــدات حمايــة الشــعب مــن أبــرز 
هــم فــي معســكرات التدريــب والوحــدات القتاليــة التابعــة لقوات  الجهــات المســؤولة عــن عمليــات تجنيــد األطفــال وزجِّ
ســوريا الديمقراطيــة، وقــد الحظنــا ازديــاد حــاالت وحــوادث خطــف األطفــال اإلنــاث والذكــور مــن قبــل هــذه الجهــات مــع 
بدايــة عــام 2020، وقــد أبلغنــا العديــد مــن األهالــي مــن ذوي األطفــال المجنديــن أنهــم قامــوا بالبحــث والســؤال عــن 
أطفالهــم لــدى مقــرات ســوريا الديمقراطيــة لكنهــم لــم يحصلــوا علــى اســتجابة أو إجابــة علــى استفســاراتهم، وعــدد 

منهــم تعــرَّض للتهديــد فــي حــال صــرح عــن تجنيــد طفلــه. 

ــة وضمــن رعايتهــا  ــة منظمــة مســلحة تعمــل ضمــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي ــن شورشــكر أو مــا يعــرف بالشــبيبة الثوري 1  منظمــة جوان

وتتلقــى تعليماتهــا مــن حــزب العمــال الكردســتاني

https://news.un.org/en/story/2019/07/1041672
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1406258492897417
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منهجية:
ــع أطــراف  ــدى جمي ــن ل ــات خاصــة بتســجيل األطفــال المجندي ــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قاعــدة بيان ل
النــزاع وفــق معاييــر دقيقــة، نســتند فيهــا إلــى أحــكام القوانيــن الدوليــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة بتحديــد حــوادث 
خطــف األطفــال بهــدف التجنيــد، وإشــراكهم فــي العمليــات العســكرية المباشــرة وغيــر المباشــرة، ونقــوم بتســجيل 
الحــوادث التــي نحصــل عليهــا مــن مصــادر متعــددة كعائــالت الضحايــا، والشــهود، والنشــطاء المحلييــن المتعاونيــن، 
كمــا نجــري تحديثــات مســتمرة علــى قاعــدة البيانــات بهــدف تتبــع حــاالت التجنيــد وتحديثهــا بشــكل مســتمر لمعرفــة 
نــت عائلتــه مــن اتخاذهــا تجــاه الســلطات المجندة/المختطفــة. مصيــر الطفــل وظــروف تجنيــده واإلجــراءات التــي تمكَّ

وقــد رصدنــا ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي حــاالت تجنيــد األطفــال فــي الشــهر المنصــرم تشــرين الثانــي 2021، وســجلنا أوســع 
حملــة تجنيــد لألطفــال علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ مطلع عــام 2021، ولغــرض إعداد هــذا التقرير تواصلت 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع عــدد مــن ذوي األطفــال المجنديــن فــي محافظــة الحســكة وحلــب تحديــدًا، 
ومــع شــهود عيــان علــى حــوادث عمليــات الخطــف الــواردة فــي هــذا التقريــر، وقــد تــم التواصــل عبــر وســائط اتصــال عدة 
مثــل: الهاتــف أو تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، أو عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا تواصلنــا مــع عــدد مــن أقربــاء 
الضحايــا، وقــد تشــابهت المعلومــات التــي أدلــوا بهــا حــول تفاصيــل عمليــات الخطــف بهــدف التجنيــد، ونــورد فــي هــذا 
التقريــر خمــس روايــات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود وهــي ليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
وقــد اســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة بنــاًء علــى رغبــة الشــهود؛ خشــية تعرضهــم للمالحقــة األمنيــة 
ــن أنهــم قامــوا  ــي مــن ذوي األطفــال المجندي ــد مــن األهال ــا العدي ــة. وقــد أبلغن ــل قــوات ســوريا الديمقراطي مــن قب
بالبحــث والســؤال عــن أطفالهــم لــدى مقــرات ســوريا الديمقراطيــة لكنهــم لــم يحصلــوا علــى اســتجابة أو إجابــة علــى 
استفســاراتهم، تمــت مراعــاة تفضيــل بعــض الشــهود التكلــم باللغــة الكرديــة وتوفيــر الترجمــة، لــم يحصــل الشــهود 
علــى أي تعويــض مــادي أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــالت، وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهــم بهــدف التقريــر، 
وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق، وكل 
ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا لتطويرهــا لتواكب أفضل 

مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك  تمثــل الحصيلــة وجميــع مــا ورَد فــي هــذا التقريــر الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ
ــة والنَّفســية. ــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصادي الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل الحدي

ثانيــًا: قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن أســوأ أطــراف النــزاع فــي عمليــات 
عــن  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  تقاريــر  بحســب  األطفــال  تجنيــد 

األطفــال والنــزاع المســلح: 

م األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى مجلــس األمــن الدولــي تقريــرًا ســنويًا حــول األطفــال والنــزاع المســلح فــي  يقــدَّ
العالــم، وقــد الحظنــا أنَّ ســوريا جــاءت فــي التقريريــن األخيريــن كثالــث وثانــي أســوأ بلــد فــي العالــم مــن حيــث عمليــات 

تجنيــد واســتخدام األطفــال:

https://childrenandarmedconflict.un.org/document-type/annual-reports/
https://childrenandarmedconflict.un.org/document-type/annual-reports/
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م األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى مجلــس األمــن الدولــي تقريــَره الســنوي حــول “األطفــال والنــزاع  حزيــران 2020: قــدَّ
المســلح” عــن عــام 2019، وجــاء فيــه أّن ســوريا ثانــي أســوأ بلــد فــي العالــم مــن حيــث عمليــات تجنيــد األطفــال، بعــد 
الصومــال، بـــ 820 طفــاًل تــم تجنيدهــم فــي ســوريا فــي عــام 2019، وكانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة )وحــدات حمايــة 
الشــعب/ وحــدات الحمايــة النســوية( هــي أســوأ أطــراف النــزاع مــن حيــث حــاالت تجنيــد األطفــال بـــ 306 حالــة، تليهــا 
ــرًا  ــا فــي تمــوز 2020 تقري ــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد أصدرن ــر الشــام بـــ 245 حالــة2. وكن ــة تحري هيئ
قدمنــا فيــه عرضــًا لتقريــر األميــن العــام، وقــام أمجــد عثمــان المتحــدث باســم مجلــس ســوريا الديمقراطيــة بالتهجــم 
واتهــام الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالخــداع والتضليــل، بــداًل مــن االعتــراف بمــا وثقــه تقريــر األميــن العــام، 
واتخــاذ خطــوات عمليــة إلنهــاء هــذا االنتهــاك الخطيــر، وقــراءة تقريــر األميــن العــام وااللتزام بمــا ورد فيه مــن توصيات.

م األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى مجلــس األمــن الدولــي تقريــَره الســنوي حــول “األطفــال والنــزاع  حزيــران 2021: قــدَّ
ــت ثالــث أســوأ بلــد فــي العالــم فــي تجنيــد واســتخدام األطفــال بعــد  المســلح” عــن عــام 2020، وجــاء فيــه أنَّ ســوريا حلَّ
الكونغــو الديمقراطيــة والصومــال، حيــث تــم تجنيــد 837 طفــاًل فــي ســوريا فــي عــام 32020. وتصــدرت هيئــة تحريــر 
الشــام بقيــة أطــراف النــزاع مــن حيــث تجنيــد واســتخدام األطفــال، فيمــا حلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة )وحــدات 

حمايــة الشــعب/وحدات الحمايــة النســوية( ثانيــًا.

م األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى مجلــس األمــن الدولــي تقريــَره عــن األطفــال والنــزاع  وفــي نيســان 2021 قــدَّ
المســلح فــي ســوريا، وهــو الثالــث مــن نوعــه ويغطــي المــدة منــذ 1/ تمــوز/ 2018 إلــى 30/ حزيــران/ 2020، وجــاء فيــه 
أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة قــد جــاءت ثانيــًا بيــن أطــراف النــزاع علــى صعيــد تجنيــد واســتخدم األطفــال، بعــَد هيئــة 
تحريــر الشــام. وقــال التقريــر إنَّ تجنيــد األطفــال واســتخدامهم مــورَس علــى نحــو منهجــي وواســع النطــاق، وقــد تــم 
التحقــق مــن 1423 حالــة4، وأضــاف أن قرابــة 1388 طفــاًل قــد قامــوا بــدور قتالــي. مــن بيــن الحــاالت كانــت 488 حالــة علــى 
يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة )وحــدات حمايــة الشــعب/ وحــدات الحمايــة النســوية/ قــوات األمــن الداخلــي الخاضعــة 
ــة  ــي تصــدرت بقي ــر الشــام الت ــة تحري ــًا بعــد هيئ ــي جــاءت ثاني ــة فــي شــمال وشــرق ســوريا(، الت لســلطة اإلدارة الذاتي

أطــراف النــزاع بـــ 507 حــاالت.

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقــوم بمراجعــة هــذه التقاريــر والتعقيــب عليهــا، والشــبكة هــي مصــدر أساســي 
عــن أنمــاط عديــدة مــن االنتهــاكات بحــقِّ األطفــال فــي ســوريا، وذلــك مــن خــالل التعــاون والشــراكة مــع آليــة الرصــد 

واإلبــالغ فــي منظمــة اليونيســف.

https://undocs.org/ar/S/2020/652 ،173 2  األمم المتحدة، تقرير األمين العام السنوي عن األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،179 3  األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

4  األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية، الفقرة 7، الفقرة 8، 

https://undocs.org/ar/S/2021/398

https://sn4hr.org/arabic/2020/07/22/12533/
https://www.facebook.com/amced/posts/10157145513450059
https://sn4hr.org/arabic/2020/07/22/12533/
https://www.facebook.com/amced/posts/10157145513450059
https://undocs.org/ar/S/2020/652
https://undocs.org/ar/S/2021/437
https://undocs.org/ar/S/2021/398
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ثالثًا: حصيلة األطفال المجندين لدى قوات سوريا الديمقراطية:

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 537 حالــة تجنيــد ألطفــال علــى يــد قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة فــي ســوريا منــذ تأسيســها-منذ تأســيس قــوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي 
الكــردي- فــي كانــون الثانــي/ 2014 حتــى 15/كانــون األول/ 2021 تــم إطــالق ســراح البعــض منهــم، وإعــادة تجنيــد آخريــن 
وهكــذا فــي حلقــة مســتمرة، وال يــزال حتــى اآلن مــا ال يقــل عــن 156 طفــاًل قيــد التجنيــد لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
يتوزعــون إلــى 102 ذكــرًا و54 أنثــى. مــن بيــن حــاالت التجنيــد التــي تعــرض لهــا األطفــال وثقنــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 29 

طفــاًل مجنــدًا مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي العمليــات القتاليــة.

توزعت حاالت تجنيد األطفال الـ 537 بحسب المحافظة التي حصلت فيها حادثة التجنيد على النحو التالي:

تظهــر الخريطــة الســابقة أن أعلــى حصيلــة لعمليــات التجنيــد التــي اســتهدفت األطفــال مــن قبــل قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة كانــت فــي محافظــة حلــب ثــم الحســكة.

https://drive.google.com/file/d/1lTD6CnoLG11Qeed6A2kHNJHOtUm51oAe/view
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وتوزعت بحسب األعوام على النحو التالي:

يظهــر الرســم البيانــي الســابق أن أعلــى حصيلــة لعمليــات تجنيــد األطفــال حدثت فــي عام 2014 ثــم2017، ثم 2016 
وقــد توســعت عمليــات خطــف األطفــال وتجنيدهــم علــى نطــاق واســع بالتزامــن مــع العمليــات العســكرية التــي 

تقــوم بهــا قــوات ســوريا الديمقراطية.

رابعــًا: تجنيــد مــا ال يقــل عــن 19 طفــاًل وطفلــة منــذ تشــرين الثانــي/ 2021 
فــي أســوأ حملــة الختطــاف األطفــال بهــدف التجنيــد منذ بداية عــام 2021:

ســجلنا منــذ بدايــة تشــرين الثانــي/ 2021 حتــى 15/ كانــون األول/ 2021 اختطــاف مــا ال يقــل عــن 19 طفــاًل بهــدف التجنيــد 
توزعــوا إلــى 9 أطفــال ذكــور و10 طفــالت إنــاث، وقــد وقعــت 11 حادثــة اختطــاف فــي محافظــة الحســكة، و8 فــي 

محافظــة حلــب. وســجلنا تســريح 3 أطفــال فقــط مــن بيــن حــاالت التجنيــد وال يــزال 16 طفــاًل قيــد التجنيــد.

لــم تقــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة حتــى اآلن بإجــراءات حقيقيــة ملموســة لتســريح األطفــال المجنديــن وإعادتهــم 
إلــى عائالتهــم وتعويضهــم، أو محاســبة مرتكبــي عمليــات الخطــف والتجنيــد وفتــح تحقيقــات خاصــة بهــا. 

https://drive.google.com/file/d/14C-sUiaYeqeVFEM6tMoChA00Zq6L_sHv/view
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تفاصيل أبرز حوادث االختطاف والتجنيد التي استهدفت األطفال:

ــات المســلحة، وقامــت بخطــف  ــات الخطــف بطــرق تشــبه عمــل العصاب ــة عملي ــذت قــوات ســوريا الديمقراطي نفَّ
األطفــال مــن الشــوارع أو المــدارس، لــم يقــم األمــن العــام فــي مدينــة الحســكة وهــو الجهــة المخولــة بحفــظ أمــن 
المدينــة بفتــح تحقيقــات والمتابعــة واالهتمــام بقضيــة األطفــال المخطوفيــن، كمــا لــم يظهــر أيَّ تعــاون مــع عائــالت 

م إجابــات لتســاؤالتهم حــول أســباب اختطافهــم، أو مصيرهــم وأماكــن احتجازهــم.  األطفــال ولــم ُيقــدِّ

الطفلــة عبيــر كاســترو عبــد العزيــز، مــن أبنــاء قريــة بليســية التابعــة لمدينــة 
المالكيــة بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي، مــن مواليــد عــام 
2006، اختطفهــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء 
2/ تشــرين الثانــي/ 2021 فــي مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة 

بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة حنــان5  عبــر تطبيــق ماســنجر وهــي إحــدى قريبــات عائلــة 
الطفلــة عبيــر، وأخبرتنــا: “خرجــت عبيــر مــن منزلهــا قرابــة الســاعة 12:00 مــن يــوم الثالثــاء مــن أجل الذهــاب إلى دورة 
التقويــة فــي معهــد هانــزا بمدينــة القامشــلي، وفــي اليــوم نفســه قرابــة الســاعة السادســة مســاًء اتصلــت عبيــر 
بوالدتهــا وأخبرتهــا أنهــا اختطفــت بالقــوة مــن أمــام معهــد هانــزا مــن قبــل عناصــر جوانــن شورشــكر، وقامــت 
بالضغــط عليهــم وأجبرتهــم مــن أجــل االتصــال بوالدتهــا. بعدهــا بحثــت والــدة عبيــر عــن ابنتهــا فــي كل مــكان 
تابــع لهــم لكــن دون جــدوى وتعرضــت لإلهانــات خــالل عمليــة البحــث عنهــا، وهنــاك شــهود عيــان علــى عمليــة 
ــر الصحــي ليــس مســتقرًا،  ــزا” أضافــت الســيدة حنــان أن وضــع الطفلــة عبي الخطــف التــي تمــت قــرب معهــد هان

وتعانــي مــن مــرض نقــص الكلــس، وربمــا تحتــاج فــي المســتقبل لعمليــة قلــب مفتــوح.

الطفلــة ســيدرا خليــل إبراهيــم، مــن أبنــاء قريــة عبــودان التابعــة لمدينــة 
عفرين بريف محافظة حلب الشــمالي، تبلغ من العمر 14 عامًا، اختطفها 
عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الســبت 6/ تشــرين الثانــي/ 
2021 فــي حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب بهــدف التجنيــد القســري، 

واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

الطفلة عبير كاسترو عبد العزيز

الطفلة سيدرا خليل إبراهيم

5  تواصلنا معها عبر الهاتف في 2/ كانون األول/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1UNq1SS91BH159PBpQ9qNUc4NSKl9AdFs/view
https://drive.google.com/file/d/1NankEjlRFPtyKZqv5AacA7Gh1AWerfRo/view
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قوات سوريا الديمقراطية

ــة  ــق لعائل ــم أوســو6 وهــو أحــد الشــهود وصدي ــد الرحي تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عب
الطفلــة ســيدرا، وأخبرنــا: “اختطفــت ســيدرا قرابــة الســاعة الثامنــة بينمــا كانــت فــي طريقهــا دكان فــي حــي الشــيخ 
مقصــود، مــن قبــل عناصــر جوانــن شورشــكر، أخبــر أهالــي الحــي عائلتهــا بذلــك، وبعــد معانــاة وبحــث كثيــف مــن 
قبــل عائلتهــا أبلغــت أســايش )ي ب ج( عائلتهــا بتاريــخ 7/ كانــون األول/ 2021 أن ابنتهــم موجــودة فــي محافظــة 
ــة اعترفــوا بوجودهــا  الحســكة”. وأضــاف عبــد الرحيــم أن عندمــا قامــت عائلــة ســيدرا بمراجعــة مركــز الشــبيبة الثوري

لديهــم وقامــوا بتهديدهــم وتحذيرهــم بعــدم الســؤال عنهــا مــرة أخــرى.

الطفــل محمــد عبــدو بــوزو، مــن أبنــاء قريــة كفردلــة التابعــة لمدينــة عفريــن 
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، اختطفتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 15/ تشــرين الثانــي/ 2021 فــي منطقــة الشــهباء 
شــمال محافظــة حلــب بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز 

التجنيــد التابعــة لهــا.

الطفــل عبــد الرحمــن أحمــد بــرو، مــن أبنــاء قريــة روتانلــي التابعــة لمدينــة 
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، اختطفتــه عناصــر تابعــة لقــوات 
حــي  فــي   2021 الثانــي/  تشــرين   /16 الثالثــاء  يــوم  الديمقراطيــة  ســوريا 
األشــرفية بمدينــة حلــب بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز 

ــد التابعــة لهــا. التجني

ــد عــام 2009، اختطفتهــا  ــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــن موالي ــة عفري ــاء مدين ــد، مــن أبن ــم فري ــة مري الطفل
عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء 16/ تشــرين الثانــي/ 2021 مــن مدينــة عين عــرب بريف محافظة 

حلــب، بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

الطفل محمد عبدو بوزو

الطفل عبد الرحمن أحمد برو

6  تواصلنا معه عبر الهاتف في 11/ كانون األول/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1rEZOOOKjlXTEhICQPc9JEHjOXHfwmTZj/view
https://drive.google.com/file/d/1Ihdu4Yhxzx_IgtnEk9HKtmObrsDSpSKy/view
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قوات سوريا الديمقراطية

إبراهيــم  وآيانــا  خليــل،  جــالل  وأفيــن  عنتــر،  الرحيــم  عبــد  هديــة  األطفــال 
إدريــس، مــن أبنــاء مدينــة عامــودا بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي، مــن 
مواليــد عــام 2006، اختطفتهــم عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
يــوم األحــد 21/ تشــرين الثانــي/ 2021 مــن مدينــة عامــودا، بهــدف التجنيــد 
القســري، واقتادتهــم إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا، وفــي 26 تشــرين 

الثانــي 2021 تمــت إعــادة الطفلــة آيانــا إبراهيــم إدريــس إلــى ذويهــا.

صورة دفتر العائلة للطفلة أفين جالل خليلالطفلة أفين جالل خليل

الطفلة آيانا إبراهيم إدريس

صورة البطاقة الشخصية للطفلة آيانا إدريس

https://drive.google.com/file/d/1aBvWRtPmG2MriQX8kDNS_ZhfDDTJ3S0V/view
https://drive.google.com/file/d/1Hq3NmX_-bo7fncoJ2GoJ1qnCT0T0o_8o/view
https://drive.google.com/file/d/1Ojk9E7WCJrWJw5Xi0kN8DCRP9z9QvawH/view
https://drive.google.com/file/d/1QcNJZM3nYT4zpjm-6gg96711ZuQL5NH7/view
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قوات سوريا الديمقراطية

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة بلقيــس7  وهــي والــدة الطفلــة أفيــن، وقالــت: “يــوم الثالثــاء 
وردتنــي رســالة صوتيــة عبــر واتســاب بصــوت صديقــة ابنتــي الطفلــة هديــة عنتــر مــن هاتــف ابنتــي أفيــن تســتنجد 
بنــا وتقــول إنهــم خطفــوا مــن قبــل عناصــر جوانــن شورشــكر بينمــا كانــوا فــي طريقهــم إلــى دورتهــم التدريبــة 
للــدروس التعليميــة فــي مدينــة عامــودا، ومــن ثــم انقطــع االتصــال بهــم، ثــم قمنــا بالبحــث عنهــم لنعــرف 
مكانهــم وحاولنــا التواصــل مــع عــدة جهــات مــن أجــل إطــالق ســراحهم لكــن دون جــدوى” وأضافــت الســيدة 
بلقيــس أنــه تمــت إعــادة الطفلــة آيانــا بتاريــخ 26/ تشــرين الثانــي/ 2021 إلــى عائلتهــا، وحتــى هــذه اللحظــة ال يتوفــر لدينــا 

أيــة معلومــات عــن الطفلتيــن أفيــن وهديــة.

الطفــل أحمــد شــيخ زيــدان مصطفــى، مــن أبنــاء قريــة زوغــر التابعــة لمدينــة عيــن عــرب بريــف محافظــة حلــب، مــن 
مواليــد عــام 2007، اختطفتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطية يوم اإلثنين 22/ تشــرين الثانــي/ 2021، واقتادته 

إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

الطفــل عصــام محمــد عيســى، مــن أبنــاء قريــة قطمــة التابعــة لمدينــة 
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2008، اختطفتــه 
عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الخميــس 23/ تشــرين 
الثانــي/ 2021 قــرب مدرســة شــهيد قهرمــان فــي حــي الشــيخ مقصــود 
بمدينــة حلــب، بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز التجنيــد 

التابعــة لهــا. وبتاريــخ 30/ تشــرين الثانــي/ 2021 تمــت إعادتــه لذويــه.

الطفــل خطــاب عبيــد حســن، مــن أبنــاء حــي الهالليــة بمدينــة القامشــلي 
بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا، 
اختطفتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 24/ 
تشــرين الثانــي/ 2021 فــي حــي الهالليــة، بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتــه 

إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

الطفل عصام محمد عيسى

الطفل خطاب عبيد حسن

7  توصلنا معها عبر الهاتف في 1/ كانون األول/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1Hsf7UdmaxO9OH-pRckMm5wm7nYPGs_Pm/view
https://drive.google.com/file/d/1hkS2_qdkvghAp4OMqPT2MIFi97YAkUWg/view
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تحدثنــا مــع الســيد أبــو عبيــد 8 وهــو أحــد أفــراد عائلــة الطفــل خطــاب، وأفادنــا: “كان خطــاب يذهــب يوميــًا إلــى عملــه 
فــي حــي الهالليــة مــن الصبــاح حتــى المســاء، وفــي يــوم الجمعــة خــرج إلــى عملــه ولــم يعــد إلــى المنــزل فــي وقتــه 
المعتــاد، اتصلنــا بمــكان عملــه لنعــرف ســبب تأخــره، فأجــاب صاحــب العمــل أن خطــاب لــم يحضــر إلــى العمــل 
اليــوم، عندهــا بدأنــا بالبحــث عنــه فــي الحــي ليخبرنــا أصحــاب لــه فــي الحــي أنــه تــم خطفــه مــن قبــل عناصــر جوانــن 
شورشــكر أثنــاء مــروره فــي الحــي صباحــًا” وأضــاف الســيد أبــو عبيــد “حتــى هــذه اللحظــة لــم نعلــم عنــه أي شــيء، 

رغــم جميــع محاوالتنــا فــي البحــث عنــه”.

الطفلــة دالفــا عبــدو حســن، مــن أبنــاء قريــة شــيران التابعــة لمدينــة عيــن عــرب بريــف محافظــة حلــب، مــن مواليــد عــام 
2008، اختطفتهــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 26/ تشــرين الثانــي/ 2021، بهــدف التجنيــد 

القســري، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

بمدينــة  مقصــود  الشــيخ  حــي  فــي  يقيــم  حنــان،  فائــق  محمــد  الطفــل 
حلــب، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا، اختطفتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا 
الشــيخ  حــي  مــن   2021 الثانــي/  تشــرين   /28 األحــد  يــوم  الديمقراطيــة 
التجنيــد  مراكــز  أحــد  إلــى  واقتادتــه  القســري،  التجنيــد  بهــدف  مقصــود، 

لهــا. التابعــة 

خامســًا: قــوات ســوريا الديمقراطيــة تقمــع احتجاجــات األهالــي وذوي 
األطفــال المجنديــن:

بيــن 27 و29 / تشــرين الثانــي/ 2021 خرجــت العديــد مــن عائــالت األطفــال الذيــن تــم تجنيدهــم فــي معســكرات قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة فــي مظاهــرات احتجاجيــة ووقفــات مناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مدينتــي عامــودا 

والقامشــلي بريــف محافظــة الحســكة، طالبــوا فيهــا بإعــادة أطفالهــم مــن المراكــز العســكرية التابعــة لهــا. 

ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تلقــي عــدد مــن األهالــي المشــاركين في التظاهــرات تهديــدات وتعرضهم 
العتــداءات مــن قبــل مجموعــات تتبــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، كمــا قامــت بتحذيرهــم مــن معــاودة المشــاركة فــي 

التظاهرات.

الطفل محمد فائق حنان

8  تواصلنا معه عبر الهاتف في 1/ كانون األول/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1RUo2jDai2PmDTH-PZ_ZOQh31iZUYs2L1/view
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صور أمهات األطفال أثناء مشاركتهم في المظاهرة في مدينة عامودا في 27 تشرين الثاني

صور أمهات األطفال أثناء مشاركتهم في المظاهرة في مدينة القامشلي في 29 تشرين الثاني

https://drive.google.com/file/d/1f1jblZhcqu69e4EKw_9_DRIjm1PH_HXE/view
https://drive.google.com/file/d/1Q5m7dKGRCzZTQsu9rWriBOAqOK1nCDhC/view
https://drive.google.com/file/d/1QVRWUmCwmEpTixG21efcBswVNFUy2osB/view
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ــاء مدينــة عامــودا بريــف محافظــة  تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد علــي الشــيخ9 ، مــن أبن
الحســكة، وهــو والــد أحــد األطفــال الذيــن تعرضــوا للخطــف والتجنيــد مــن قبــل مجموعــة جوانــن شورشــكر فــي بدايــة 

عــام 2021 وكان أحــد المشــاركين فــي االحتجاجــات التــي خرجــت فــي مدينــة عامــودا يقــول:
“لجأنــا إلــى شــتى الوســائل لمعرفــة أماكــن أطفالنــا وإعادتهــم إلينــا ولــم يبــَق لنــا ســوى اإلعــالم والتظاهــرات 
علــى الرغــم مــن أنــه فــي أثنــاء تحضيرنــا لهــذه الوقفــة وصلتنــا الكثيــر مــن التهديــدات مــن عناصــر الشــبيبة، وبعــد 
انتهائنــا وعودتــي إلــى منزلــي قــام ثالثــة عناصــر بقطــع طريقــي عبــر دراجــة ناريــة وحاولــوا دهســي بهــا وقــال لــي 
أحدهــم لــن تشــاهد ابنــك مــرة أخــرى، كمــا أخبرتنــي بعــض أمهــات األطفــال أنهــم تعرضــوا لتهديــدات كذلــك 

ولكــن ســنبقى نطالــب بأطفالنــا”.

الثالثــاء 7/ كانــون األول/ 2021 اعتقلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة صحفييــن اثنيــن وســيدة، مــن أمــام مشــفى 
فارمــان بمدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة، فــي أثنــاء مشــاركتهم فــي تغطيــة مظاهــرة مناهضــة لقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة، تطالــب بإعــادة األطفــال الذيــن تــم تجنيدهــم فــي معســكراتها إلــى ذويهــم، ثــم أفرجــت عنهــم 

بعــد عــدة ســاعات.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد ســعيد حســو10  وهــو أحــد النشــطاء والشــهود علــى عمليــة 
االعتقــال والمشــاركين فــي هــذه المظاهــرة وأفادنــا بالتالــي:

“نقــوم بالتنســيق مــع أهالــي األطفــال المختطفيــن منــذ مــدة مــن أجــل الخــروج فــي وقفــات احتجاجيــة رغــم 
جميــع الصعوبــات التــي نواجههــا للمطالبــة باألطفــال المختطفيــن ووقــف هــذه الهجمــة علــى األطفــال التــي 
ازدادت وتيرتهــا فــي اآلونــة األخيــرة، فخرجنــا فــي عــدة مظاهــرات، كان آخرهــا مــن أمــام مشــفى فارمــان بمدينــة 
القامشــلي، وحضــر عــدد مــن أمهــات األطفــال المختطفيــن، وحضــر عــدد مــن الشــخصيات البــارزة مثــل الكاتبــة 
ــاة  ــة هــذه المظاهــرة ونقــل معان ــاب كوردســتان وعــدد مــن الصحفييــن لتغطي ــر عضــو اتحــاد كت شــمس عنت

صور أمهات األطفال في أثناء مشاركتهم في المظاهرة

9  تواصلنا معه عبر الهاتف في 11/ كانون األول/ 2021

10 تواصلنا معه عبر الهانف في 10/كانون األول/2021

https://drive.google.com/file/d/1G73CLq39HzcfOIweHrTSbkWF1irCvl3p/view
https://drive.google.com/file/d/1QVRWUmCwmEpTixG21efcBswVNFUy2osB/view
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األمهــات، فقامــت عناصــر الشــبيبة الثوريــة باقتحــام المظاهــرة واعتقــال الصحفييــن والكاتبــة شــمس عنتــر، 
وتــم نقلهــم إلــى مركــز الشــبيبة الثوريــة فــي مدينــة القامشــلي الســتجوابهم والتحقيــق معهــم وتحذيرهــم بعــدم 
المشــاركة فــي مثــل هــذه المظاهــرات، وتــم اإلفــراج عنهــم بعــد عــدة ســاعات” أضــاف ســعيد أن هنــاك الكثيــر مــن 
ــد أن تشــارك فــي المظاهــرات وتطالــب بأبنائهــا، لكنهــم ال يســتطيعون بســبب التهديــدات  العوائــل واألمهــات تري

التــي تصلهــم وخوفهــم علــى حيــاة أطفالهــم. 

سادسًا: االستنتاجات القانونية والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
ــع األوقــات،  ــة حقــوق األطفــال فــي جمي ــى حماي ــة حقــوق الطفــل وتهــدف إل ــة حقــوق الطفــل11  ماهي تعــرِّف اتفاقّي
ــة 12،  ــة عامــة، بوصفهــم مدنييــن ال يشــاركون فــي األعمــال العدائي ــي اإلنســاني لألطفــال حماي ــون الدول ويمنــح القان
ويمنحهــم حمايــة خاصــة بوصفهــم أفــرادًا مــن الفئــات المســتضعفة وغيــر مســلحين13 ، وتنــصُّ القاعــدة 14135  مــن 
القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي علــى أن “يتمتــع األطفــال المتأثــرون بالنــزاع المســلح باحتــرام خــاص وحماية خاصة” 

فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.

كمــا ُتقــرُّ اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949 وبروتوكوالهــا اإلضافيــان لســنة 1977 علــى أنــه “يجــب أن يكــون األطفــال 
موضــع احتــرام خــاص، وأن تكفــل لهــم الحمايــة ضــد أيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء. ويجــب أن تهيــئ لهــم 
أطــراف النــزاع العنايــة والعــون اللذيــن يحتاجــون إليهمــا، ســواء بســبب ســنهم، أم ألي ســبب آخــر”16 ، المــادة 
ــع  ــة يجــب فــي جمي ــر مشــتركين فــي األعمــال العدائي ــى أن األطفــال بصفتهــم أشــخاصًا غي 3 المشــتركة  تنــصُّ عل
األحــوال أن يعاملــوا معاملــة إنســانية، دون أي تمييــز ضــار، وتركــز أحــكام االتفاقيــات علــى حمايــة األطفــال مــن األعمــال 
ــن فــي مناطــق  ــة خاصــة لألطفــال الموجودي ــة والحماي ــة واإلغاث ــة الضروري ــة، والتأكــد مــن موافاتهــم بالعناي العدائي

النزاعــات المســلحة.
ــص  ــذي ُن ــي العرفــي، وهــذا الحظــر، ال ــون الدول ــد األطفــال أقــل مــن 15 ســنة صفــة القان ــى تجني ــال الحظــر عل وقــد ن
عليــه فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة تــم توســيع نطاقــه ليشــمل النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، ويوضــح النظــام 
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أنــه فــي حالتــي النــزاع المســلح الدولــي والنــزاع المســلح غيــر الدولــي ُيعتبــر 
إجبــار أو تجنيــد األطفــال تحــت ســّن الخامســة عشــرة وإلحاقهــم بالقــوات المســلحة أو فــي جماعــات مســلحة أو 

اســتخدامهم فــي النزاعــات مــا هــو إال جريمــة حــرب17.

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ،11   األمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل

12   اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة 1949، المادة 3،

 https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135 ،14  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي

15  اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977، المادة 77)1(،

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1 ،3 16  اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف األولى 1949، المادة

17  المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما، المادة 8-2-ب)26( والمادة 8-2-ه)7(،  

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf

13   اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة 1949، المادة 14،  

 https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
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وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 25 أيــار/ 2000 بروتوكــواًل اختيارّيــًا ملحقــًا باتفاقيــة حقــوق الطفــل 
بشــأن اشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة، يرفــع الســن التــي يســمح فيهــا بالمشــاركة فــي القــوات المســلحة 
مــن 15 إلــى 18 عامــًا ويضــع حظــرًا علــى التجنيــد اإلجبــاري دون ســن 18 ســنة 18، لكــن المحاكمــة الجنائيــة مازالــت 

مقتصــرة علــى تجنيــد األطفــال أقــل مــن 15 ســنة.

وعلــى المجموعــات المســلحة خــارج نطــاق الدولــة االلتــزام بقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك 
ــزاع مســلح  ــة حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بمشــاركة األطفــال فــي ن ــاري التفاقي المــادة 4-1 مــن البروتوكــول االختي
والتــي تنــصُّ علــى أنــه “ال يجــوز أن تقــوم المجموعــات المســلحة المتميــزة عــن القــوات المســلحة أليــة دولــة فــي 

أي ظــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام األشــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة فــي األعمــال الحربيــة” 19.

لقــد انتهكــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة كافــة القوانيــن الدوليــة المتعلقــة بقضيــة تجينــد األطفــال، ويثبت التقريــر، أنه 
قــد أصبــح لــدى عصابــات الخاطفيــن التابعيــن لقــوات ســوريا الديمقراطيــة خبــرة واســعة، وأنَّ عمليــات الخطــف تتــم 
بشــكل مخطــط ومــدروس، وتســتند إلــى معلومــات اســتخباراتية، ألنَّ الخاطفيــن جــزء مــن القــوة المســيطرة، وتتوفــر 

لديهــم خلفيــات ومعلومــات عــن الضحيــة وميولــه وأهلــه، ممــا يســهل وقــوع الضحايــا فــي شــرك عصابــات الخطــف.

التوصيات:
إلى الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية:

يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضغــط عليهــا مــن أجــل إيقــاف عمليــات التجنيــد 	 
القســري واحتــرام قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني ومبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي المناطــق التــي 

تســيطر عليهــا.
دعــم مســار عمليــة ترســيخ إدارة محليــة حقيقيــة فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا يشــارك فيهــا جميــع ســكان 	 

المنطقــة دون تمييــز علــى أســاس العــرق والقوميــة ودون تدخــل ســلطات األمــر الواقــع؛ للوصــول إلــى االســتقرار 
والعدالة.

دعم بناء وتأسيس قضاء مستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات التجنيد القسري.	 

إلى قوات سوريا الديمقراطية:
ــن منهــم، والســماح لعائالتهــم بزيارتهــم 	  ــر المختفي ــد األطفــال كافــة والكشــف عــن مصي إيقــاف أشــكال تجني

والتواصــل معهــم تمهيــدًا لتســريحهم.
الكف عن سياسة التضييق والقمع التي تعرض لها ذوو الضحايا وتأمين الحماية لهم.	 

إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
التحقيق في الحوادث الواردة في هذا التقرير، والشبكة السورية لحقوق اإلنسان مستعدة للتعاون دائمًا.	 

شكر وتضامن

كل التضامــن مــع الضحايــا وذويهــم وكل الشــكر والتقديــر لألهالــي والنشــطاء المحلييــن الذيــن لــوال جهودهــم لمــا 
خــرج هــذا التقريــر علــى هــذا النحــو.
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