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المسلحة"، موقع منظمة نداء جنيف، تّموز/يوليو طفالً مجنداً، حماية المدنيين خالل النزاعات  149سوريا: القوات المسلحة الكردية تسّرح " 1

demobilize-forces-armed-kurdish-https://www.genevacall.org/syria-149-(. 2021نيسان/أبريل  24: . )آخر زيارة2014

soldiers-child/  
األطفال والنزاعات   –. مكتب الممثل الخاص لألمين العام  دامهمقوات سوريا الديمقراطية توقع خطةَ عمل إلنهاء ومنع تجنيد األطفال واستخ  2

democratic-https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrian-(. 2021نيسان/أبريل   24: )آخر زيارةالمسلّحة. 

children-of-use-and-recruitment-the-prevent-and-end-to-plan-action-sign-forces/   
، حول توقيع )قسد( وبمصادقة من اإلدارة  2019تموز/يوليو  1“تصريح صحفي صادر عن المركز اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية بتاريخ   3

واستخدامهم”. )آخر   جنيد األطفال دون سن الثامنة عشرةالذاتية لشمال وشرقي سوريا، خطةَ عمل مشتركة مع األمم المتحدة، من أجل إنهاء ومنع ت

   press.com/?p=29078-https://sdf (. 2021نيسان/أبريل  13 للرابط:زيارة 

https://www.genevacall.org/syria-kurdish-armed-forces-demobilize-149-child-soldiers/
https://www.genevacall.org/syria-kurdish-armed-forces-demobilize-149-child-soldiers/
https://www.genevacall.org/syria-kurdish-armed-forces-demobilize-149-child-soldiers/
https://www.genevacall.org/syria-kurdish-armed-forces-demobilize-149-child-soldiers/
https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and-prevent-the-recruitment-and-use-of-children/
https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and-prevent-the-recruitment-and-use-of-children/
https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and-prevent-the-recruitment-and-use-of-children/
https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and-prevent-the-recruitment-and-use-of-children/
https://sdf-press.com/?p=29078
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  30“اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، بتاريخ ، الصفحة الرسمية ل " حماية الطفل في النزاعات المسلحة"استحداث وتفعيل مكتب   4

 . 2021نيسان/أبريل  13آخر زيارة بتاريخ  .2020آب/أغسطس 

https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1406258492897417 
، وعلى الرغم من محاوالت تسويقها كحركة مستقلّة، إال أنها تتبع إدارياً لـ "حزب اإلتحاد  2011"الشبيبة الثورية" في عام تأسست حركة  5

الديمقراطي"، حيث تتألف من شباب وشابات أغلبهم قاصرون من موالين للحزب، ويتم غالباً قيادتهم من قبل كوادر ينتمون لـ "حزب العمال 

 الكردستاني". 

تجنيد  لمفترض أن هذه الحركة تنّظم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية للشباب، إال أّن اسمها اقترن العديد من االنتهاكات، بما في ذلك ومن ا

األطفال للخدمة العسكرية، باإلضافة إلى اتهامها بالقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ حزب اإلتحاد الديمقراطي في  

 سوريا، وحرق مقاّر "المجلس الوطني الكردي" مرات عديدة، وفقاً لمعارضي اإلدارة الذاتية.
.  2020تشرين الثاني/نوفمبر   23.  حالة تجنيد لقاصرين/ات 17شكوى إلى مكتب “حماية الطفل في النزاعات المسلّحة” في اإلدارة الذاتية حول  6

b4%d9%83%d9%88%d9%89sy.org/ar/%d8-https://stj%-(. 2021نيسان/أبريل  24)آخر زيارة للرابط:  
-9%8a%d8%a9%d8%ad%d9%85%d8%a7%d-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a5%d9%84%d9%89
-%d9%81%d9%8a-d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84%

d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%/   

https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1406258492897417
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
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 . 4/18. ص 2021نيسان/أبريل  23مين العام.  األطفال والنزاع المسلّح في الجمهورية العربية السورية. تقرير األ 7
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   https://www.facebook.com/NPA.SY/videos/772588133289991للمزيد من االطالع انظر:  8
  https://www.youtube.com/watch?v=bNKXpr5JA6sللمزيد من االطالع انظر:  9

https://www.facebook.com/NPA.SY/videos/772588133289991
https://www.facebook.com/NPA.SY/videos/772588133289991
https://www.youtube.com/watch?v=bNKXpr5JA6s
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   https://www.youtube.com/watch?v=S4vsKiHjpSAللمزيد من االطالع انظر:  10

https://www.youtube.com/watch?v=bNKXpr5JA6s
https://www.youtube.com/watch?v=S4vsKiHjpSA
https://www.youtube.com/watch?v=S4vsKiHjpSA
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   https://www.youtube.com/watch?v=1aEWAFKno0sللمزيد من االطالع انظر:  11
تقرير خاص يوثّق حاالت جديدة لتجنيد األطفال من قبل قوات  " ""ظاهرة تجنيد األطفال مازالت نمطاً متكرراً من قبل أطراف النزاع في سوريا  12

  5"سوريا الديمقراطية" وفصائل "المعارضة السورية" و"الحكومة السورية" و"هيئة تحرير الشام"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، في 

 . 2021نيسان/أبريل  24. آخر زيارة بتاريخ 2020أيار/مايو 

-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%a9sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8-https://stj

-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84

-%d9%86%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%8b-d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa%

d9%85%d8%aa%d9%83% / 

https://www.youtube.com/watch?v=1aEWAFKno0s
https://www.youtube.com/watch?v=1aEWAFKno0s
https://stj-sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%aa%d9%83/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%aa%d9%83/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%aa%d9%83/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%aa%d9%83/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%aa%d9%83/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%aa%d9%83/
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 للمزيد من االطالع انظر:    13

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3164638253619729&id=100002207564245 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3164638253619729&id=100002207564245
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 .نمناشدة "گلي عيسو" والدة الطفلة "أحالم" و "صباح تمو" والدة الطفلة "غزالة" قوات سوريا الديمقراطية بتسريح الفتاتين ألنهما قاصرتا  14

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3505779802788271&id=873077872725157 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3505779802788271&id=873077872725157
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ل المؤتمر السنوي األول لـ "حركة المرأة الشابة"  ، خال2016اتحاد المرأة الشابة، كيان موازي لـ "حركة الشبيبة الثورية"، تم تأسيسه في عام   15

، وتم خالله تغيير اسم الحركة إلى "اتحاد المرأة الشابة في روجافا"، بهدف تنظيم  2016شباط/فبراير  20في مدينة "رميالن"، الذي انتهى في 

 النساء في كافة مناطق شمال شرقي سوريا.
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