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في یوم 30 من شھر حزیران 2017 وقع القادة العسكرین من اربعة الویة التابعة للجیش السوري الحر صك

االلتزام الخاص بمنظمة نداء جنیف بخصوص حمایة االطفال في النزاعات المسلحة وحظر العنف الجنسي والتمییز على اساس النوع الجنسي . وجرت 
مراسیم التوقیع في قاعة الباما التاریخیة في مقر حكومة  جنیف بحضور ممثلین حكومة و  مقاطعة جنیف واعضاء وممثلین من المنظمات االنسانیة. االلویة

الموقعة على صك االلتزام ھي: فرقة 23, اتحاد القوة 21, الفرقة المركزیة و الفرقة الساحلیة االولى وھم قوات عسكریة فعالة في شمال سوریا اي في
.محافظة حلب, ادلب, الذقیة  و حما

بتوقیعھم على ھذه  الصكوك  , التزمت  ھذە االلویة باحترام المعاییر العالمیة االسمى لحمایة االطفال في النزاعات وبالذات من حیث حمایة التعلیم و منع
تجنید االطفال دون سن 18و ان یلتزمون بتسھیل توفیر العنایة الطبیة والتعلیم لألطفال وایضا عبروا بشدة عن التزامھم بمنع اي عمل متعلق بالعنف

الجنسي وخاصة ضد المدنیین.

تذكر تقاریر حدیثة في 2016 انھ تم تجنید االطفال من قبل العدید من اطراف النزاع ومن ضمنھم جھات مسلحة غیر حكومیة تابعة للمعارضة.  صرح
محمد بالجي- مسؤول منظمة نداء جنیف في شرق االوسط واالدنى – اصبحت الحرب في سوریا مشھدا النتھاكات مرعبة و جسیمة ضد المدنیین ولكنھ

شيء  مشجع أن  تعرب بعض الجھات المسلحة الغیر حكومیة وبشكل علني عن التزامھم باحترام القانون االنساني وذلك لمصلحة المدنیین ونتمنى ان نرى
اطراف مسلحة اخرى ان یتتبعوا ھذا الطریق.

الیوم من خالل التوقیع على صكین االلتزام الخاصین بحمایة االطفال و منع العنف الجنسي نؤكد رغبتا في احترام المعاییر االنسانیة وسنجعل مقاتلینا.  
یطبقون محتوى ھذه الصكوك في مناطق تحت سیطرتنا وسننفذھم ایضا من خالل التعاون مع منظمات المجتمع المدني وبإطالق حمالت توعویة, ھذا ما

صرح بھ احدى القادة العسكریین في مراسیم التوقیع على صكوك االلتزام

   واتفقت منظمة نداء جنیف وااللویة االربعة للجیش السوري الحر على خطة تنفیذیة و ذلك لتعزیز االلتزام في المیدان. سیتم اتخاذ اجراءات اضافیة
لتحسین انظمتھم الداخلیة وسیتم ایضا تنظیم جلسات و دورات لضباطھم ومقاتلیھم عن االلتزام بھذه الصكوك. وستحملھم منظمة نداء جنیف مسؤولیة

االلتزام بھذە الصكوك وستراقب مدى احترامھم لمحتویاتھا من خالل شبكة شركائھا في المیدان.

بدأت منظمة نداء جنیف الحوار مع ھذه االلویة في عام 2013 ومنذ عام 2015 قامت المنظمة بتنظیم جلسات و دورات تفصیلیة عن المعاییر االنسانیة
للكثیر من قاداتھم و ضباطھم. وفي عام 2016 بدئنا الحوار لتحسین قواعد سلوك مقاتلیھم وذلك من خالل تعزیز امتثالھم بالقانون الدولي االنساني. وسبقت

ھذە االلویة االربعة حركة حزم التي انحلت في 2015 و وحدات حمایة الشعب باعتبارھم جھات مسلحة غیر حكومیة في سوریا  بالتوقیع على بضع
صكوك االلتزام في 2014.

في عام 2016 نظمت منظمة نداء جنیف 27 دورة عن المعاییر االنسانیة ل 519 عضوا من الجماعات المسلحة الغیر الحكومیة في سوریا و من خالل
حملتھا الموسومة “مقاتل ال قاتل” قامت المنظمة برفع من المستوى التوعوي عن قواین الحرب و وصلت الى اكثر من ملیون شخص في سوریا.
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