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في اليوم الدولي لضحايا العدوان من األطفال األبرياء: 
مقتل 29791 طفال في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 181 

بسبب التعذيب
أطفال سوريا تعرضوا على مدى 12 عاما ألسوأ أشكال 

العدوان وسط فشل تام في حل النزاع السوري

بــيــــــان

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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ُيصــادف اليــوم 4/ حزيــران اليــوم الدولــي لضحايــا العــدوان مــن األطفــال األبريــاء، الــذي أعلنتــه 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا دإط - 8/7 المــؤرخ 19/ آب/ 1982، وقــد تعــرَّض 
األطفــال فــي ســوريا طيلــة قرابــة 12 عامــًا منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 ألفظــع 
أشــكال العــدوان، بمــا فيهــا القتــل، العنــف الجنســي، التجنيــد، اســتهداف المــدارس والمشــافي، 
ومحدوديــة وصــول المســاعدات اإلنســانية، ُتمــاَرس مــن قبــل مختلــف أطــراف النــزاع المســلح 
فــي ســوريا، ولكــن البيانــات تشــير إلــى مســؤولية النظــام الســوري وحليفيــه الروســي واإليرانــي 
عــن النســبة العظمــى مــن االنتهــاكات بحــق األطفــال، وبعــض هــذه االنتهــاكات بلغــت مســتوى 

الجرائــم ضــد اإلنســانية مثــل اإلخفــاء القســري، التعذيــب، التشــريد القســري.

ــه أطفــااًل، وقــد تراكــم  ــه المجتمــع الســوري دون أن نســجل ضمن ــكاد يمــرُّ انتهــاك يتعــرَّض ل ال ي
حجــم هائــل مــن العــدوان علــى األطفــال علــى مــدى الســنوات األحــد عشــر الســابقة، فيمــا يلــي 
حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا األطفــال فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى 
حزيــران/ 2022، بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان )علــى خلفيــة النــزاع 

ــي لحقــوق اإلنســان(: ــون الدول المســلح أو انتهــاك القان

أواًل: القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى حزيــران/ 2022 مقتــل 29791 طفــًا 

علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

https://www.un.org/ar/observances/child-victim-day
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- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية 
األجنبيــة(1: 22947 بينهــم 12895 طفــًا ذكــرًا، و10052 طفلــة أنثــى. 
القوات الروسية: 2042 بينهم 1418 طفًا ذكرًا، و624 طفلة أنثى. 

- تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(: 958 بينهــم 564 طفــًا ذكــرًا، 
و394 طفلــة أنثــى.

- هيئــة تحريــر الشــام2 )تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي 
المعارضــة المســلحة(: 72 بينهــم 66 طفــًا ذكــرًا، و6 طفلــة أنثــى.

 238 - قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 
بينهــم 139 طفــًا ذكــرًا، و99 طفلــة أنثــى. 

- جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي3: 998 بينهــم 560 طفــًا ذكــرًا، 
و438 طفلــة أنثــى. 

- قوات التحالف الدولي: 925 بينهم 622 طفًا ذكرًا، و303 طفلة أنثى. 
- جهات أخرى: 1611 بينهم 1075 طفًا ذكرًا، و536 طفلة أنثى. 

1  نستخدم مصطلح النظام السوري بشكل عام عوضًا عن مصطلح الحكومة، وذلك ألن طبيعة السلطة في سوريا هي توتاليتارية دكتاتورية ترتكز في الحكم على مجموعة 

محدودة جدًا من األفراد، هم رئيس الجمهورية وقادة األجهزة األمنية بشكل رئيس، فيما يلعب الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية دورًا شكليًا ومحدودًا للغاية 
ويقتصر على تنفيذ ما يرسمه النظام الحاكم بدقة، وليس لهم أي قرار أو دور فاعل، حيث يقتصر دور الحكومة على التبعية والخدمية فقط، فيما كافة الصاحيات الرئيسة متمركزة 
بيد رئيس الجمهورية واألجهزة األمنية، فالحكم في سوريا هو فردي/عائلي وال توجد هيلكية تطبيقية، وإنما هيكلية واجهة فارغة، فوزير الداخلية يتلقى األوامر من األفرع األمنية التي 

من المفترض أنها تتبع له، وال يستطيع وزير العدل أن يستدعي عنصر أمن مدني الرتبة وليس رئيس فرع أمني، األفرع األمنية مع الرئيس هي النظام الذي يحكم سوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

2  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

3  مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى اآلن في جميع المناطق التي سيطرت عليها.

https://drive.google.com/file/d/1fEsX-WdUOrIkZLBLMHPcAbbb3MsOod1w/view?usp=sharing
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ثانيًا: االعتقال/ االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري:
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 5074 طفــًا ال 
يزالــون قيــد االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 

ــي:  ــى النحــو التال ــران/ 2022، يتوزعــون عل ــى حزي ــذ آذار/ 2011 حت فــي ســوريا من

- قوات النظام السوري: 3653 بينهم 3196 طفًا ذكرًا، و457 طفلة أنثى. 
- تنظيم داعش: 319 بينهم 298 طفًا ذكرًا، و21 طفلة أنثى.

- هيئة تحرير الشام: 44 بينهم 39 طفًا ذكرًا، و5 طفلة أنثى. 
- قوات سوريا الديمقراطية: 699 بينهم 345 طفًا ذكرًا، و354 طفلة أنثى. 

- جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي: 359 بينهــم 268 طفــًا ذكــرًا، و91 
طفلــة أنثــى. 

https://drive.google.com/file/d/1jeKqP0WD1Iua0yoOUXelMLX6u_AabQmq/view
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ثالثًا: الضحايا بسبب التعذيب:
لنا منــذ آذار/ 2011 حتــى حزيــران/ 2022 مقتــل مــا ال يقــل عــن 181 طفــًا -جميعهــم مــن الذكــور-  ســجَّ
ــى  ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون عل ــد أطــراف الن ــى ي ــب عل قضــوا بســبب التعذي

النحــو التالــي: 

- قوات النظام السوري: 174 
- تنظيم داعش: 1 

- هيئة تحرير الشام: 2 
- قوات سوريا الديمقراطية: 1 

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1
- جهات أخرى: 2 

https://drive.google.com/file/d/1sglOhHuNeqhQhRN4In5WjJy1IWmSvOOF/view
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رابعًا: حوادث االعتداء على المدارس:  
1601 مدرســة فــي ســوريا  وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تعــرض مــا ال يقــل عــن 
العتــداءات مــن قبــل أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، منــذ آذار/ 2011 حتى حزيــران/ 2022، توزعت 

بحســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي:

• قوات النظام السوري: 1199
• القوات الروسية: 221

• تنظيم داعش: 25
• هيئة تحرير الشام: 3

• جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 35
• قوات سوريا الديمقراطية: 13

• قوات التحالف الدولي: 25
• جهات أخرى: 80

https://drive.google.com/file/d/1vzs6uOtsmOqyfHa1RBW5MBAaNfSePB8g/view
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هنــاك أنمــاط أخــرى مــن العــدوان يتعــرض لهــا األطفــال فــي ســوريا، فقــد مارســت جميــع أطــراف 
النــزاع سياســة التجنيــد اإلجبــاري، كمــا يشــكل االبتــزاز الروســي باالســتخدام التعســفي للفيتــو فــي 
مجلــس األمــن فــي وجــه إدخــال المســاعدات اإلنســانية عدوانــًا صريحــًا علــى مئــات آالف األطفــال 
المشــردين قســريًا فــي شــمال ســوريا، فبحســب المفوضيــة العليــا لشــؤون الاجئيــن فــإن هنــاك 
مــا ال يقــل عــن 2.5 مليــون طفــل نــازح فــي ســوريا، يعيــش معظمهــم داخــل مخيمــات أو خيــام 
تمتــد علــى مســاحات واســعة فــي معظــم المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، 
وتتركــز علــى الحــدود التركيــة الســورية، ويعانــي النازحــون بمــن فيهــم مــن األطفــال مــن أســوأ 
الظــروف المعيشــية مــن انعــدام أبســط مقومــات الحيــاة مــن النظافــة والخصوصيــة والحمامــات 
والمســكن اآلمــن، وقــد أدت قلــة المراكــز الصحيــة والتعليميــة فــي المخيمــات إلــى تدنــي مســتويات 
الصحــة وتكبيــد الطفــل معانــاة التنقــل إلــى أماكــن أخــرى لتلقــي الرعايــة الصحيــة، وحرمانــه مــن 
االلتحــاق بالتعليــم؛ مــا تســبب فــي انتشــار األمــراض واألميــة بيــن األطفــال النازحيــن، وتوجهــت 
أعــداد هائلــة مــن األطفــال نحــو ســوق العمــل، وتعــرض قســم كبيــر منهــم ألســوأ أشــكال عمالــة 
ة  األطفــال، إضافــة إلــى كل مــا ســبق، واســتنادًا إليــه، ُيعانــي قســٌم مــن األطفــال اضطرابــات نفســيَّ

قــد يمتــد أثرهــا لعقــود قادمــة.

طفلــة مــن ضحايــا قصــف قــوات النظــام الســوري علــى مدينــة أريحــا بريــف 
2021 | بعدســة صافــي حمــام 20 تشــرين األول  إدلــب الجنوبــي - 

https://sn4hr.org/arabic/?p=13859
https://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people
https://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people
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إّن االنتهــاكات بحــق أطفــال ســوريا هــي فــرع عــن اســتمرار النــزاع المســلح الــذي امتــدَّ أزيــد مــن 11 
عامــًا، وبســبب فشــل مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي فــي تحقيــق انتقــال سياســي فــي ســوريا، 
ــن ســوريا مــن النهــوض واالســتقرار، وعــودة المجتمــع نحــو التَّماســك وتوُقــف عمليــة  لــن تتمكَّ
ــدول الصديقــة النهــوض بمســؤولياتها  ــة وال ــدول اإلقليمي ــى ال ــة فاشــلة، وعل االنحــدار نحــو دول
أمــام أطفــال ســوريا، فهــي قضيــة عالميــة، يجــب علــى كل الــدول أن تبــذَل جهدهــا فــي التخفيــف 
داخــل ســوريا، ولألطفــال  والطبيــة  التعليميــة  والعمليــة  المــدارس  دعــم  عبــر  تداعياتهــا،  مــن 

الاجئيــن.
وعلــى كافــة دول العالــم المصادقــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الوفــاء بااللتزامــات المرتبــة عليهــا 
لمحاســبة النظــام الســوري وفضــح ممارســاته اإلجراميــة بحــق أطفــال ســوريا، وبــذل كل جهــد 

ممكــن للتخفيــف منهــا وإيقافهــا.

أواًل، وفــي  انتهــاكات  مــن  لــه هــؤالء األطفــال  يتعــرض  مــا  إيقــاف  فــي  المســتمر  الفشــل  وإن 
االســتجابة إلعــادة تأهيلهــم ثانيــًا؛ ســوف يتســبَّب فــي عواقــب يصعــب التنبــؤ بهــا، وبنــاًء علــى ذلــك 
عيــد االجتماعــي والثقافــي   عاجــل فــي كل مــن الصَّ

ٍ
فــإن علــى المجتمــع الدولــي أن يســتثمر علــى نحــو
ــة األمــد.  واالقتصــادي ضمــن اســتراتيجية طويل
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