
األحد 20 تشرين الثاني 2022

الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ

 فــي اليــوم العالمــي للطفــل: التقريــر الســنوي الحــادي
عشــر عــــــــن االنتهـــــــــاكات بحـــــــق األطفـــــــال فـــــي ســوريا

 مقتل ما ال يقل عن 29894 طفال في سوريا منذ آذار 2011 بينهم
182 بسبب التعذيب، و5162 طفال ما زال معتقال أو مختف قسريا
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االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

أواًل:  االنتهــاكات ضــد األطفــال مســتمرة منــذ أزيــد مــن 11 عامــًا، ســوريا 
مــن أســوأ بلــدان العالــم فــي عــدة أنمــاط مــن االنتهــاكات ضــد األطفــال 

فــي عــام 2021 حســب تقاريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة: 

الطفــل يتميــز بــأن لــه احتياجــات محــددة، غذائيــة وطبيــة وتعليميــة ونفســية، وغيرهــا، كمــا أنــه ال يمتلــك شــخصية 
اعتباريــة فرديــة، فهــو غيــر معتــرف بــه كشــخص مســتقل أمــام القانــون، ولهــذا فــإن األطفــال أكثــر تأثــرًا باالنتهــاكات 
 خــاص فــي حــاالت النــزاع المســلح، وتقــع مســؤولية حمايــة األطفــال علــى جميــع 

ٍ
مــن بقيــة أفــراد المجتمــع، وبشــكل

الفئــات الفاعلــة فــي المجتمــع، كمــا أن القانــون الدولــي قــد ميزهــم بالعديــد مــن النصــوص لضمــان حمايتهــم والدفــاع 
عــن حقوقهــم، وقــد منحهــم حمايــة عامــة باعتبارهــم مدنييــن غيــر مشــاركين فــي األعمــال القتاليــة، كمــا منحهــم 

حمايــة خاصــة باعتبارهــم أفــرادًا مــن الفئــات المســتضعفة وغيــر المســلحة.

اندلــع فــي ســوريا حــراك شــعبي فــي آذار/2011 تحــول بعــد قرابــة عــام إلــى نــزاع مســلح داخلــي، وقعــت قبلــه وخاللــه 
انتهــاكات وصــل بعضهــا إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري بمــن فيهــم األطفــال، وقــد فشــل فيــه 
النظــام الســوري فــي حمايــة الشــعب الســوري، بــل كان النظــام الســوري المتســبب الرئيــس فــي مختلــف أشــكال 
االنتهــاكات، بمــا فيهــا القتــل، اإلخفــاء القســري، التعذيــب، التشــريد القســري، العنــف الجنســي، التجنيــد، اســتهداف 
المــدارس والمشــافي، ومحدوديــة وصــول المســاعدات اإلنســانية، وتوثــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ 
عــام 2011 أنماطــًا عديــدًة مــن االنتهــاكات، ونســتطيع أن نقــول إنــه ال يــكاد يوجــد انتهــاك لــم يمــارس بحــق أطفــال 
ســوريا، وهــذا مــا أكدنــا عليــه فــي كافــة التقاريــر الســنوية الدوريــة الســابقة، واألســوأ مــن ذلــك أن العديــد مــن هــذه 

االنتهــاكات مــا زالــت مســتمرًة، وســوف نعــرض جانبــًا منهــا فــي هــذا التقريــر الســنوي الحــادي عشــر.

تســتغل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مناســبة اليــوم العالمــي للطفــل مــن كل عــام إلعطــاء تصور عــن الحجم 
ــع يتضمــن تحديثــًا لقاعــدة بياناتهــا عــن االنتهــاكات  الــذي وصلــت إليــه معانــاة أطفــال ســوريا عبــر إصــدار تقريــر موسَّ
االنتهــاكات  العديــد مــن  أن  االنتهــاكات، ويثبــت  لهــذه  تداعيــات جديــدة  لوقــوع  بحــق األطفــال، ورصــدًا  الواقعــة 

الفظيعــة مــا زالــت مســتمرة علــى مــدى أحــد عشــر عامــًا.

لقــد صادقــت ســوريا علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي عــام 11993 ، كمــا صادقــت علــى البروتوكوليــن االختيارييــن 
ــة وإشــراكهم  ــع األطفــال وتوريطهــم بأعمــال الدعــارة واإلباحي ــن ببي ــة حقــوق الطفــل المتعلقي ــن باتفاقي الملحقي
فــي النزاعــات المســلحة فــي عــام 22002 ، وصحيــح أن جميــع أطــراف النــزاع انتهكــت حقــوق الطفــل فــي ســوريا إال أنَّ 
 نمطــي ومنهجي، -وخاصة 

ٍ
النظــام الســوري تفــوق علــى جميــع األطــراف، مــن حيــث كــمِّ الجرائم التي مارســها على نحو

الحقــوق الــواردة فــي المــواد 6 و37 و38 بالحــق األصيــل فــي الحيــاة والبقــاء وحظــر التعــرض للتعذيــب والحرمــان مــن 
الحريــة وضمــان احتــرام قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني ذات الصلــة بالطفــل3 -، والتــي بلغــت مســتوى الجرائــم ضــد 
اإلنســانية، وتتحمــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الطفــل والمنبثقــة عــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل المســؤوليات القانونيــة 
واألخالقيــة فــي متابعــة أوضــاع حقــوق الطفــل فــي ســوريا ووضــع حــدٍّ لالنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري4 .

1  األمم المتحدة، قائمة الدول المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل

2  األمم المتحدة، البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة

األمم المتحدة، البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية،

3 األمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، المادة 6 والمادة 37 والمادة 38

4 فضل عبد الغني، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، اتفاقية حقوق الطفل ولجنتها تعجز بدون آليات رادعة عن حماية فاعلة لحقوق الطفل في سوريا وفي مختلف بلدان العالم،

https://snhr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84/
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://snhr.org/arabic/2021/07/25/13928/


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 3

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

م األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى مجلــس األمــن الدولــي تقريــَره الســنوي  أخيــرًا، فــي حزيــران المنصــرم 2022 قــدَّ
ــة  ــا ســوريا مــع بقي ــر ومقارنتن ــا لهــذا التقري ــزاع المســلح” عــن عــام 2021، ومــن خــالل مراجعتن حــول “األطفــال والن

بلــدان العالــم الحظنــا مــا يلــي:

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

لقــد أثــر النــزاع المســلح الممتــد علــى مــدى أكثــر مــن أحــد عشــر عامــًا بشــكل كارثــي علــى 
أطفــال ســوريا، وهــذا التقريــر يرصــد جانبــًا محــدودًا مــن االنتهــاكات وآثارهــا، ويجــب أن نؤكــد 
أن هنــاك العديــد مــن حقــوق الطفــل الســوري لــم نتجــه للعمــل عليهــا بشــكل أوســع نظــرًا 
وانتهــاكًا  اقتصــادي،  اســتغالل  عمليــات  رصدنــا  فقــد  الفظيعــة،  االنتهــاكات  الســتمرار 
لحقــوق األطفــال المعاقيــن، وانخفاضــًا فــي مســتوى الرعايــة الطبيــة والتعليميــة، وهــذه 
عليهــا  الضــوء  لتســليط  والتوثيــق  الرصــد  مــن عمليــات  المزيــد  إلــى  بحاجــة  االنتهــاكات 

ومحاربتهــا.

المنهجية:
يعتمــد التقريــر علــى أرشــيف الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الناتــج عــن عمليــات المراقبــة والتوثيــق اليوميــة منــذ 
آذار/ 2011 النتهــاكات القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب، والتجنيــد، 
وجميــع  المدنيــة،  الحيويــة  المراكــز  علــى  واالعتــداءات  األســلحة،  أنــواع  بمختلــف  والهجمــات  الجنســي،  والعنــف 
اإلحصائيــات الــواردة فيــه موثقــة وفــق منهجيتنــا وبجميــع المعلومــات والتفاصيــل التــي تمكنــا مــن الوصــول إليهــا 
ــزاع والقــوى المســيطرة  والتحقــق منهــا. ويســتعرض هــذا التقريــر حصيلــة أبــرز االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا أطــراف النِّ
ــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق  فــي ســوريا بحــقِّ األطفــال منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022، التــي تمكَّ
ــن التقريــر اســتعراضًا ألبــرز هــذه االنتهــاكات، بشــكل رئيــس تلــك التــي وقعــت بيــن  اإلنســان مــن توثيقهــا، ويتضمَّ

تشــرين الثانــي/ 2021 و20/ تشــرين الثانــي/ 2022.

حيــث  مــن  العالــم  فــي  األســوأ  ســوريا 
األطفــال. واســتخدام  تجنيــد 

حيــث  مــن  العالــم  فــي  بلــد  أســوأ  ثانــي 
والتشــويه. القتــل  عمليــات 

حيــث  مــن  العالــم  فــي  بلــد  أســوأ  ثالــث 
والمشــافي. المــدارس  علــى  االعتــداء 

رابــع أســوأ بلــد فــي العالــم مــن حيــث منــع 
المســاعدات اإلنســانية.

https://snhr.org/arabic/2022/08/15/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9/
https://snhr.org/arabic/2022/08/15/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9/
https://snhr.org/arabic/2022/08/15/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننا نســتطيع توزيع حــاالت االعتقال/ االحتجاز بحســب 
المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل أيضــًا، ونحــن فــي 
ــه االعتقــال، وليــس  ــذي وقــَع في ــة حــاالت االعتقــال تبعــًا للمــكان ال ع حصيل ــوزِّ ــا ن ــر وفــي معظــم تقاريرن هــذا التقري
ــا فــي بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال  تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، وُنشــير إلــى أننَّ
بحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك 

المحافظــة مقارنــًة مــع محافظــات أخــرى، ونقــوم باإلشــارة إلــى ذلــك ضمــَن التقريــر.

يقــوم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بعمليــات التحقــق مــن االنتهــاكات الــواردة عبــر المصــادر المختلفــة 
كاإلعــالم ومواقــع التواصــل االجتماعــي والنشــطاء المتعاونيــن والشــهود والناجيــن، وجمــع األدلــة والبيانــات عنهــا 
ومقاطعتهــا وزيــارة موقــع االنتهــاك فــي حــال التمكــن مــن ذلــك، ونقــوم باالعتمــاد علــى شــهادات ناجيــن تعرَّضــوا 
ر هــذا  لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث نحــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو مــن صــوَّ
االنتهــاك، كمــا يعتمــد التقريــر علــى الروايــات واللقــاءات التــي أجريناهــا مــع شــهود عيــان أو أطفــال ناجيــن فــي مناطــق 
ســورية مختلفــة، أو ذوي ضحايــا، إمــا عبــر زيارتهــم مباشــرة أو عبــر برامــج االتصــال، ونســتعرض فــي هــذا التقريــر 
15 روايــة حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، واســتخدمنا فــي 
بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظــًا علــى خصوصيــة الشــهود ومنعــًا مــن تعريضهــم لمضايقــات ومالحقــات أمنيــة، 
ولــم 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 لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.
إضافــًة إلــى تحليــل المــواد المتوفــرة فــي مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنترنــت، ووســائط اإلعــالم، وثالثــًا عبــر الحديــث 
دت ســبب الوفــاة وذلــك فــي حــوادث الهجمــات  مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج المصابيــن وعاينــت جثــث الضحايــا وحــدَّ
 مــن جميــع مقاطــع الفيديــو والصــور المذكــورة فــي هــذا 

ٍ
باألســلحة والقتــل خــارج نطــاق القانــون. ونحتفــظ بنســخ

 صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال 
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
التقريــر ضمــَن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة ســرية، ونســخ

عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة، ذلــك فــي ظــلِّ الحظــر والمالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض  ندَّ
المجموعــات المســلحة األخــرى.

وقــد أظهــرت بعــض الصــور والمقاطــع المصــورة ضحايــا وجرحــى مــن األطفــال قضــى بعضهــم تحــت األنقــاض، كما 
ُتظهــر مقاطــع أخــرى أطفــااًل قضــوا بســبب الجــوع والمــرض، ونحتفــظ بنســخ عنهــا ونعــرض ضمــن هــذا التقريــر 

عــددًا منهــا.

ــة، ولــم نوثِّــق  جميــع الهجمــات الــواردة فــي التقريــر والتــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع فــي ســوريا اســتهدفت مناطــق مدنيَّ
أي وجــود عســكري أو مخــازن أســلحة أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا، ولــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل القــوات 

الُمعتديــة للمدنييــن قبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
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ثانيًا: تعاون الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مع آلية الرصد واإلبالغ 
في منظمة اليونيســف وفريق االختفاء القســري في األمم المتحدة:

منــذ عــام 2014، قامــت آليــة الرصــد واإلبــالغ فــي ســوريا بتوثيــق االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق الطفــل فــي ســياق 
النــزاع المســلح والتحــري عنهــا بشــكل منهجــي، إن آليــة الرصــد واإلبــالغ فــي ســوريا هــي مكلفــة مــن قبــل مجلــس 
األمــن وفــق القــرار 1612 )2005( والقــرارات الالحقــة وقــد تــم تفعيلهــا بعــد أن تــم إدراج أطــراف النــزاع التــي ترتكــب 

ــر الســنوي لألميــن العــام بخصــوص األطفــال والنــزاع المســلح. انتهــاكات جســيمة بحــق األطفــال فــي التقري

تتعــاون الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع آليــة الرصــد واإلبــالغ فــي ســوريا عبــر مشــاركة شــهرية مســتمرة 
ــن فريقنــا مــن توثيقهــا ألصنــاف متعــددة مــن االنتهــاكات بحــق  لبيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التــي تمكَّ
األطفــال، مثــل قتــل وتشــويه األطفــال؛ التجنيــد، الخطــف، االعتقــال/ االحتجــاز، االعتــداء علــى المــدارس والمشــافي 

والــكادر الصحــي أو التعليمــي، العنــف الجنســي، منــع وصــول المســاعدة اإلنســانية لألطفــال.

تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أهميــة وحيويــة عمــل آليــة الرصــد واإلبــالغ فــي ســوريا، وبأنهــا ســوف 
تســتمر بالتعــاون ومشــاركة البيانــات معهــا، كمــا هــو الحــال مــع عــدد مــن الهيئــات التابعــة لألمــم المتحــدة العاملــة 
فــي ســوريا، ونعتبــر أن ذلــك يدخــل ضمــن مســار العدالــة عبــر فضــح مرتكبــي االنتهــاكات وتشــكيل ضغــط عليهــم 
وعلــى الداعميــن لهــم، تأسيســًا لمحاســبتهم؛ ممــا يمهــد الطريــق أمــام مســار عدالــة انتقاليــة نحــو االســتقرار 
والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وبالتالــي ضمــان عــدم تكــرار هــذه االنتهــاكات الفظيعــة بحــق أطفــال ســوريا فــي 

المســتقبل.

كمــا تراســل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل دوري ومســتمر فريــق األمــم المتحــدة العامــل المعنــي 
بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي. وحصلنــا علــى العديــد مــن الــردود الرســمية عبــر رســائل تظهــر الحــاالت 
التــي قــام فريــق االختفــاء القســري بمراســلة النظــام الســوري بهــا، مــن ضمــن الحــاالت التــي قمنــا بمشــاركتها مــع 
ه فريــق األمــم المتحــدة عــن االختفــاء  الفريــق، ويقــوم بإيرادهــا فــي الملحــق الخــاص المتعلــق بالتقريــر الــذي ُيعــدُّ

القســري فــي ســوريا. ونحــرص علــى إرســال حــاالت ألطفــال مختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري.

إضافــًة إلــى ذلــك، نقــوم باطــالع مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو 
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات 
األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن 

مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، بهــذه الحــاالت والقضايــا.

وقــد قمنــا بتخصيــص اســتمارة علــى موقعنــا الرســمي تقــوم العائــالت بتعبئتهــا وترســل أوتوماتيكيــًا إلــى فريــق 
قســم المعتقليــن والمختفيــن قســريًا الــذي يقــوم بمتابعــة الحالــة والتواصــل مــع العائــالت إلتمــام عمليــة التوثيــق 
والتســجيل. وتردنــا علــى نحــو دوري وثائــق مــن فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري عــن عــدد 
دتــه بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وتــم الطلــب مــن النظــام الســوري الكشــف واإلبــالغ  مــن الحــاالت التــي زوَّ

عــن مصيرهــا.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/439/57/PDF/N0543957.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/439/57/PDF/N0543957.pdf?OpenElement
https://snhr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
https://snhr.org/arabic/2007-2/
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وفــي هــذا المجــال تطلــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مزيــدًا مــن التعــاون مــن قبــل األهالــي مــن أجــل إيصــال 
أكبــر قــدر ممكــن مــن حــاالت االختفــاء القســري التــي تعــرض لهــا األطفــال إلــى فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت 
االختفــاء القســري، ويعمــل فريقنــا بشــكل متواصــل مــن أجــل بنــاء عالقــات واســعة مــع أهالــي المختفيــن قســريًا 
ــا الخاصــة باألطفــال وبالمختفيــن قســريًا  ــات وتخزينهــا ضمــن قاعــدة بياناتن ــر قــدر ممكــن مــن البيان ــل أكب وتحصي
منهــم وقــد قمنــا بإتاحــة كافــة طــرق التواصــل اآلمنــة علــى تطبيقــات التواصــل وخصصنــا أرقــام هواتــف خاصــة 

بعمــل فريقنــا لتســهيل عمليــة الوصــول ألهالــي الضحايــا.

الســورية  الطفلــة  ترشِّــح  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  ثالثــًا: 
الكرديــة ســيرين مظلــوم نعســان لجائــزة الســالم الدوليــة لألطفــال:

ــاًء علــى عالقــة التنســيق والتعــاون بيــن منظمــة حقــوق الطفــل العالميــة والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  بن
منــذ ســنوات، قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي هــذا العــام بترشــيح الطفلــة الســورية الكرديــة ســيرين 
مظلــوم نعســان للحصــول علــى جائــزة الســالم الدوليــة لألطفــال لعــام 2022، وذلــك تقديــرًا لجهودهــا االســتثنائية 
ــزاع المســلح فــي  ــة الن فــي دعــم أقرانهــا األطفــال ونقــل معاناتهــم جــراء االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا علــى خلفي
ســوريا، وبعــد الترشــيح بعــدة أشــهر تــم قبــول ســيرين إلــى جانــب قرابــة 170 طفــاًل وطفلــة مــن حــول العالــم، ونأمــل 
أن تفــوز بالجائــزة عــن هــذا العــام. وكنــا قــد أصدرنــا فــي تشــرين األول 2022 بيانــًا يعــرِّف بالجائــزة، ويدعــم ترشــيح 

الطفلــة ســيرين نعســان. 

وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد رشــحت فــي العــام الســابق 2021 الطفــل محمــد نــور األســمر، الــذي 
تــم قبــول ترشــيحه إلــى جانــب 162 طفــاًل وطفلــًة مــن حــول العالــم، وقــد تمكــن مــن الوصــول إلــى المرحلــة التاليــة إلــى 
جانــب 28 طفــاًل آخريــن، كمــا كنــا قــد رشــحنا فــي العــام األســبق 2020 الطفلــة أنــار الحمــراوي، ونســعى لبــذل جهــود 
أوســع لترشــيح األطفــال الفاعليــن فــي مجتمعاتهــم المحليــة فــي كل عــام وذلــك ضمــن أهدافنــا فــي دعــم األطفــال 

الســوريين ومشــاركتهم الشــخصية فــي الدفــاع عــن حقــوق الطفــل.

https://www.thekidsrightschangemakers.org/en/about-kidsrights
https://www.kidsrights.org/persons/sirin/  
https://www.kidsrights.org/advocacy/international-childrens-peace-prize/
https://www.kidsrights.org/advocacy/international-childrens-peace-prize/
https://www.kidsrights.org/persons/sirin/  
https://www.youtube.com/watch?v=7p9Mar8aMY4&feature=youtu.be
https://www.kidsrights.org/advocacy/international-childrens-peace-prize/nominees/
https://www.kidsrights.org/advocacy/international-childrens-peace-prize/nominees/
https://snhr.org/arabic/2022/10/29/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b7/
https://snhr.org/arabic/2021/10/11/14305/
https://www.facebook.com/KidsRights/photos/a.280106235360579/4406437409394087/?type=3&theater
https://snhr.org/arabic/2020/10/19/12771/
https://snhr.org/arabic/2020/10/19/12771/
https://www.facebook.com/KidsRights/photos/a.280106235360579/4406437409394087/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KidsRights/photos/a.280106235360579/4406437409394087/?type=3&theater
https://www.kidsrights.org/persons/sirin/
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رابعــًا: حصيلــة أبــرز االنتهــاكات ضــدَّ األطفــال حســب قاعــدة بيانــات 
اإلنســان: لحقــوق  الســورية  الشــبكة 

يتعــرض األطفــال فــي ســوريا ألنمــاط عديــدة ومتكــررة مــن االنتهــاكات وتتفــاوت فــي شــدتها وانتشــارها وتداعياتهــا 
ــز فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى  الحاليــة والمســتقبلية علــى الطفــل الســوري بحســب كل نمــط، ونركِّ
فئــات مــن االنتهــاكات الجســيمة والمهــددة للحيــاة التــي حددهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، والتــي نعمــل 
علــى توثيقهــا وفــق منهجيتنــا، وُيعتبــر قتــل األطفــال فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات وأشــدها وطــأًة فــي ســوريا الرتفــاع 
نســبة الضحايــا مــن األطفــال، ويأتــي ثانيــًا بعــَد القتــل االعتقال/االختطــاف الــذي يتحــول فــي الغالبيــة العظمــى مــن 
الحــاالت الختفــاء قســري، ثــم التعذيــب، كمــا نركــز علــى عمليــات تجنيــد األطفــال، واالعتــداءات علــى المراكــز التعليميــة 
ر النظــام الســوري حصيلــة مرتكبــي معظــم  ومــا يخلفــه ذلــك مــن هجــران وتخلــف عــن العمليــة التعليميــة، ويتصــدَّ

االنتهــاكات مقارنــًة مــع بقيــة أطــراف النــزاع.

القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ 
تشــرين الثانــي/ 2022 مقتــل 29894 طفــاًل علــى يــد أطــراف النــزاع 

ــي: ــى النحــو التال والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون عل

- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(5 : 22954 

يتوزعــون إلــى 12901 طفــاًل ذكــرًا، و10053 طفلــة أنثــى. 

- القوات الروسية: 2046 يتوزعون إلى 1421 طفاًل ذكرًا، و625 طفلة أنثى. 

- تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(: 958 يتوزعــون إلــى 564 طفــاًل ذكــرًا، و394 طفلــة 

أنثــى.

5  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 الصالحيات 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.

https://drive.google.com/file/d/12iBXvbfmxfhHfJMDt2eCKo8FRH7oAJnP/view?usp=share_link
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- هيئــة تحريــر الشــام6  )تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة(: 

74 يتوزعــون إلــى 68 طفــاًل ذكــرًا، و6 طفلــة أنثــى.

- قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 243 طفــاًل يتوزعــون إلــى 142 

طفــاًل ذكــرًا، و101 طفلــة أنثــى. 

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني7 : 1003 يتوزعون إلى 565 طفاًل ذكرًا، و438 طفلة أنثى. 

- قوات التحالف الدولي: 925 يتوزعون إلى 622 طفاًل ذكرًا، و303 طفلة أنثى. 

- جهات أخرى: 1691 يتوزعون إلى 1135 طفاًل ذكرًا، و556 طفلة أنثى. 

يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة الضحايــا مــن األطفــال أن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن قرابــة 77 % مــن 

حــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون مقارنــًة ببقيــة أطــراف النــزاع. وهــذا يــدل علــى تعمــد النظــام الســوري اســتهداف 

األطفــال علــى نحــو مخطــط ومــدروس.

وقــد توزعــت حصيلــة الضحايــا مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، حســب األعــوام 

علــى النحــو التالــي:

6  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

7  جميع فصائل المعارضة المسلحة: جميع الفصائل التي نشأت منذ عام 2011 في أحياء ومناطق متعددة في سوريا، الكثير منها لم يعد موجودًا، كما أن الكثير منها لم يتبع لقيادة مركزية، مع نهاية 

عام 2017 تأسس الجيش الوطني وتجتمع تحته فصائل المعارضة المسلحة التي بقيت موجودة حتى تأسيسه.

https://drive.google.com/file/d/1SMv18HAgt9GJQWMVpV9P5ymZE1yIC6ly/view?usp=share_link
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لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة أعــاله يتَّضــح لدينــا أن عــام 2013 كان األســوأ مــن حيــث اســتهداف األطفــال 

بعمليــات القتــل، وكانــت الحصيلــة األعلــى علــى يــد قــوات النظــام الســوري، تــاله عــام 2012 ثــم 2014 ثــم 2016، 

وكان النظــام الســوري أيضــًا المســؤول عــن أزيــد مــن نصــف حــاالت القتــل التــي ســجلناها بحــق األطفــال طيلــة 

هــذه األعــوام.

توزعــت حصيلــة الضحايــا مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة حســب المحافظــات 
الســورية علــى النحــو التالــي:

تُظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى للضحايــا األطفــال كانــت فــي محافظــة حلــب تليهــا 
ريــف دمشــق ثــم إدلــب ثــم ديــر الــزور.

https://drive.google.com/file/d/1xH_bYBWNz9xazbD0EWYK_HCMDpHebK4n/view
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االعتقال التعسفي/االحتجاز واالختفاء القسري:
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن 5162 طفــاًل ال يزالــون قيــد 
االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 

2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

- قوات النظام السوري: 3684 يتوزعون إلى 3216 طفاًل ذكرًا، و468 طفلة أنثى. 
- تنظيم داعش: 319 يتوزعون إلى 298 طفاًل ذكرًا، و21 طفلة أنثى.

- هيئة تحرير الشام: 46 يتوزعون إلى 42 طفاًل ذكرًا، و4 طفلة أنثى. 
- قوات سوريا الديمقراطية: 752 يتوزعون إلى 354 طفاًل ذكرًا، و398 طفلة أنثى. 

- جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي: 361 يتوزعــون إلــى 269 طفــاًل ذكــرًا، و92 طفلــة 
أنثى. 

يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا مــن األطفــال أن النظام الســوري 
هــو المســؤول عــن نحــو قرابــة 72 % مــن حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري مقارنــًة ببقيــة أطــراف 
النــزاع. وهــذا يــدل علــى تعمــد النظــام الســوري مالحقــة واعتقــال وإخفــاء األطفــال بدوافــع متعــددة، 

علــى نحــو مخطــط ومــدروس.

https://drive.google.com/file/d/1YkDB1MDT6el-SXNVhjoTPAl-U6iC_HAw/view


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 11

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

وقــد توزعــت حصيلــة المعتقليــن/ المحتجزيــن أو المختفيــن قســريًا مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النــزاع 
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، حســب األعــوام علــى النحــو التالــي:

لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة أعــاله يتَّضــح لدينــا أن عــام 2014 كان األســوأ مــن حيــث اســتهداف 
األطفــال بعمليــات االعتقــال، وكانــت قرابــة 61 % مــن عمليــات االعتقــال التــي ســجلت فيــه علــى يــد 
قــوات النظــام الســوري، تــاله عــام 2012 ثــم 2013 ثــم 2015، وكان النظــام الســوري أيضــًا المســؤول 

عــن أزيــد مــن نصــف حــاالت االعتقــال التــي ســجلناها بحــق األطفــال طيلــة هــذه األعــوام.

https://drive.google.com/file/d/18c4x3j5yrcUai70lmA6FxU3EIQ3bj8f_/view?usp=share_link


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 12

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

توزعــت حصيلــة المعتقليــن/ المحتجزيــن أو المختفيــن قســريًا مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
المســيطرة حســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالي:

تُظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز التــي طالــت 

ــزور تليهــا دمشــق ثــم الرقــة ثــم ريــف دمشــق. ــر ال األطفــال كانــت فــي محافظــة دي



في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 13

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

الضحايا بسبب التعذيب:
لنا منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022 مقتــل مــا ال يقــل عــن 182 طفــاًل قضــوا بســبب  ســجَّ

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

- قوات النظام السوري: 175 
- تنظيم داعش: 1 

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

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

https://drive.google.com/file/d/1RlssJ7bx-Sha-otlsV9u5_6x2vtNXsVZ/view?usp=share_link


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 14

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

وقــد توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
المســيطرة فــي ســوريا، حســب األعــوام علــى النحــو التالــي:

لــدى تحليــل الرســم البيانــي أعــاله يتَّضــح لدينــا أن عــام 2012 كان األســوأ مــن حيــث حصيلــة الضحايــا 
مــن األطفــال بســبب التعذيــب، وكانــت جميــع الحــاالت التــي ســجلت فيــه علــى يــد قــوات النظــام 
الســوري، تــاله عــام 2013 ثــم 2015 ثــم 2014، وكان النظــام الســوري أيضــًا المســؤول الوحيــد عــن كل 

-باســتثناء واحــدة- حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب مــن األطفــال طيلــة هــذه األعــوام.

https://drive.google.com/file/d/1YanRbRZdZpSl4J0Xo9ujPHA_e7PjuCNV/view?usp=share_link


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 15

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
التالــي: النحــو  المســيطرة حســب المحافظــات الســورية  علــى 

تُظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت الضحايــا بســبب التعذيــب مــن األطفــال كانــت 
فــي حمــص تليهــا حمــاة ثــم ريــف دمشــق ثــم إدلــب.

https://drive.google.com/file/d/1SDB0m9pEMgRF-L4wHxbglus7V892LWp6/view?usp=share_link


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 16

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

االعتداءات على المراكز التعليمية:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تعــرض مــا ال يقــل عــن 1606 مدرســة فــي ســوريا العتــداءات 
مــن قبــل أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022، توزعــت حســب 

األطــراف علــى النحــو التالــي:

- قوات النظام السوري: 1199
- القوات الروسية: 221

- تنظيم داعش: 25
- هيئة تحرير الشام: 3

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 36
- قوات سوريا الديمقراطية: 16

- قوات التحالف الدولي: 25
- جهات أخرى: 81

يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن قــوات النظــام الســوري مســؤولة عــن قرابــة %75 مــن حصيلــة 
عمليــات االعتــداء التــي اســتهدفت المــدارس فــي ســوريا، كمــا ســجلنا مــا ال يقــل عــن 30 مــن ريــاض 

األطفــال تعرضــت العتــداءات علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي المــدة ذاتهــا.

https://drive.google.com/file/d/1yGieMbsAOgFZ_qLe3jlarWmHPFws-2U2/view


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 17

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

خامســًا: مقارنــة بيــن أبــرز أنمــاط االنتهــاكات ضــد األطفــال فــي ســوريا 
منــذ آذار 2011 حتــى اليــوم العالمــي للطفــل فــي تشــرين الثانــي/ 2021، 

وحتــى اليــوم العالمــي للطفــل فــي تشــرين الثانــي/ 2022: 

مقارنــة بيــن حصيلــة الضحايــا األطفــال، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا 
منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021، وحتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022: 

والقــوى  النــزاع  أطــراف  يــد  علــى  التعذيــب  الذيــن قضــوا بســبب  األطفــال،  الضحايــا  بيــن حصيلــة  مقارنــة 
:2022 الثانــي/  20/ تشــرين  2021، وحتــى  الثانــي/  20/ تشــرين  حتــى   2011 آذار/  منــذ  فــي ســوريا  المســيطرة 

https://drive.google.com/file/d/1IL4-5Oq43nvC_7cTLSCJKko17KGDNJwQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Qi5XnMW-iiOLwlgc36yaAAEZ5Y1tZq8h/view?usp=share_link


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 18

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

مقارنــة بيــن حصيلــة األطفــال، الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال او االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع 
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021، وحتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022:

مقارنــة بيــن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المــدارس، التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 
ــي/ 2022: ــى 20/ تشــرين الثان ــي/ 2021، وحت ــى 20/ تشــرين الثان ــذ آذار/ 2011 حت ســوريا من

https://drive.google.com/file/d/15XN2tqlkiCGamIRYsjHRu7ovPMNWp291/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RKgZFJ7M7I570t0Pp2LJOIpArWpIdUTE/view?usp=share_link


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 19

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

سادســًا: تفاصيــل وحــوادث عــن أبــرز أنمــاط االنتهــاكات بحــق األطفــال 
خــالل عــام )منــذ التقريــر الســنوي الســابق حتــى اآلن(:

1- قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:
ألف: القتل خارج نطاق القانون: 

إنَّ النســبة العظمــى مــن األطفــال قــد قتلــوا بســبب عمليــات القصــف الجــوي العشــوائي الــذي مارســه النظــام 
الســوري طيلــة أحــد عشــر عامــًا علــى األحيــاء الســكنية، واألســواق، والمــدارس، والحدائــق، والمخيمــات، ومراكــز 
ــل أعــداد  ــى مقت ــة، وجميعهــا مراكــز تشــهد بطبيعــة نشــاطها وجــودًا مكثفــًا لألطفــال، ممــا أدى إل ــة الصحي الرعاي
هائلــة مــن األطفــال داخــل منازلهــم إلــى جانــب أهلهــم، لقــد اســتخدم النظــام الســوري ســالح البراميــل المتفجــرة 
بشــكل كثيــف، إضافــًة إلــى أنــواع أخــرى مــن األســلحة العديمــة التمييــز مثــل الذخائــر العنقوديــة، واأللغــام األرضيــة، 

واألســلحة الكيميائيــة.

وفــي العديــد مــن حــاالت القصــف العشــوائي ســجلنا وقــوع مجــزرة كاملــة بحــق أطفــال، فاســتهداف مراكــز تعليميــة 
ســوف يــؤدي دون شــك إلــى وقــوع عــدد كبيــر مــن القتلــى فــي صفــوف األطفــال، إضافــًة إلــى حــاالت إعاقــة وتشــوه، 
والتــي خلفــت تداعيــات ماديــة ونفســية علــى حيــاة هــؤالء األطفــال، وأثــرت علــى قدرتهــم علــى التعليــم، واللعــب 
واالندمــاج، وزاد مــن تفاقــم هــذه المعانــاة عــدم وجــود رصــد ورعايــة كافيــة لهــؤالء األطفــال المعاقيــن، وكثــرة 

أعدادهــم التــي تصــل إلــى عشــرات اآلالف مــن حــاالت اإلعاقــة.

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022 مقتــل مــا ال يقــل عــن 
22954 طفــاًل علــى يــد قــوات النظــام الســوري يتوزعــون إلــى 12901 طفــاًل ذكــرًا، و10053 طفلــة أنثــى، مســجلون فــي 
قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ونحتفــظ لمعظمهــم بصــور ووثائــق عــن الهجمــات التــي قضــوا 

خاللهــا، صورهــم وهــم ضحايــا وقبــل مقتلهــم.

يــوم  6 أعــوام، توفيــت  الطفلــة إســالم نجيــب حــاج علــي، تبلــغ مــن العمــر 
 ُأصيبــت بهــا فــي 8/ كانــون 

ٍ
األربعــاء 12/ كانــون الثانــي/ 2022، ُمتأثــرًة بجــراح

الثانــي/ 2022، إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف 
عــدة علــى قريــة كنصفــرة فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي.

ــة آفــس شــرق محافظــة إدلــب،  ــاء قري الطفــل ياســر محمــد العلــي، مــن أبن
يبلــغ مــن العمــر عاَميــن ونصــف، ُقتــل يــوم اإلثنيــن 4/ تمــوز/ 2022، إثــر إصابتــه 
برصــاص قنــاص تابــع لقــوات النظــام الســوري خــالل وجــوده فــي منزلــه فــي 

الحــي الغربــي فــي قريــة آفــس.

الطفلة إسالم نجيب حاج علي

الطفل ياسر محمد العلي

https://drive.google.com/file/d/1lsigLreXr1UBcv9h9l1wlm_V7sjZ_sEA/view
https://drive.google.com/file/d/1MywIrWa3f6jEO3sL3X2jnlTKPSg5IH4I/view?usp=share_link
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الطفــالن الشــقيقان عبــد الباســط ويوســف مصطفــى جــدوع، يبلغــان مــن العمــر 6 و12 عامــًا )حســب الترتيــب(، 
ُقتــال يــوم الســبت 30/ تمــوز/ 2022 وُأصيــب والدهمــا وشــخص آخــر بجــراح، إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام 

الســوري شــارعًا عامــًا وســط قريــة كفــر تعــال بريــف محافظــة حلــب الغربــي.

الخميــس 1/ أيلــول/ 2022 انفجــرت قنبلــة يدويــة رماهــا ُمســلح ينتمــي إلــى ميليشــيات اللجــان الشــعبية التابعــة 
لقــوات النظــام الســوري قــرب مجموعــة مــن األطفــال يلعبــون كــرة القــدم فــي حــي الجبيبــات فــي مدينــة جبلــة بريــف 
محافظــة الالذقيــة، مــا أدى إلــى مقتــل الطفــل حيــدر محســن ملحــم، وإصابــة ثمانيــة مدنييــن آخريــن بينهــم أطفــال 

بجــراح، تــم نقلهــم إلــى أحــد مشــافي المدينــة لتلقــي العــالج.

الالذقيــة،  بمحافظــة  بســنة  قريــة  أبنــاء  مــن  حيــدر  الطفــل 
ويقيــم مــع عائلتــه فــي حــي الجبيبــات، ويبلــغ مــن العمــر 14 

عامــًا.

باء: االعتقال/االحتجاز واالختفاء القسري والتَّعذيب:
لقــد انطــوت عمليــات االعتقال/االختفــاء القســري التــي مارســها النظــام الســوري بحــق األطفــال علــى انتهــاكات 
مركبــة، فهــي غالبــًا لــم تتــم عبــر مذكــرة قضائيــة، واســتهدفت األطفــال بســبب نشــاط آبائهــم أو أمهاتهــم، ولــم يقــم 
النظــام الســوري بوضعهــم فــي نفــس مــكان اعتقــال أهلهــم، ولــم يقــدم لهــم الطعــام الــالزم لنموهــم الجســدي، 
كمــا حرمــوا مــن العمليــة التعليميــة، وتــزداد ظــروف االعتقــال وطــأًة عندمــا يولــد األطفــال داخــل مراكــز االحتجــاز 
ويحــرم الطفــل مــن الرعايــة الصحيــة الالزمــة لــه وألمــه، وقــد ســجلنا مــا ال يقــل عــن 93 حادثــة والدة ألطفــال داخــل 
مراكــز االحتجــاز جميعهــم عانــوا مــن نقــص الرعايــة الصحيــة الالزمــة لهــم بعــد الــوالدة ومــن تأميــن احتياجاتهــم؛ مــا 

تســبَّب فــي وفــاة 7 أطفــال منهــم.

يخضــع األطفــال فــي أثنــاء احتجازهــم للظــروف ذاتهــا التــي يخضــع لهــا البالغــون، إذ غالبــًا مــا يحتجــز األطفــال مــع 
البالغيــن فــي الســجون العســكرية والمركزيــة واألفــرع األمنيــة وال يتــم احتجازهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز المخصصــة 
لألحــداث، نظــرًا لالكتظــاظ الشــديد فــي أعــداد المعتقليــن األطفــال والبالغيــن، وألن المراكــز المخصصــة لألحــداث 
أساســًا غيــر مؤهلــة وغيــر كافيــة، وقــد ســجلنا العديــد مــن حــوادث االعتــداء الجنســي بحــق األطفــال فــي هــذه المراكــز، 

ناهيــك عــن االعتــداء اللفظــي واألذى النفســي الــذي يلحــق باألطفــال المحتجزيــن.

 كمــا أخضــع النظــام الســوري األطفــال لمحاكــم الميــدان العســكرية ومحكمــة قضايــا اإلرهــاب دون تخصيــص 
قاضــي أحــداث خــاص بهــم باســتثناء حــاالت قليلــة معــدودة، وصــدرت بحقهــم العديــد مــن األحكام القاســية بالســجن 
ألعــوام طويلــة وحتــى اإلعــدام. وقــد ســجلنا العديــد مــن الحــاالت التــي تــم فيهــا اعتقــال األطفــال وهــم فــي عقــد 

حياتهــم األول وأفــرج عنهــم وهــم بالغــون.

حيدر محسن ملحم

https://snhr.org/arabic/?p=12765
https://drive.google.com/file/d/1z_WFgNkLurkqyA4u2pojCcqMWUuYk6ue/view?usp=share_link
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وغالبــًا مــا يتعــرض األطفــال للتعذيــب منــذ اللحظــة األولــى لالعتقــال كغيرهــم مــن المعتقليــن، وال تميــز قــوات 
النظــام الســوري بيــن األطفــال والبالغيــن فــي أنمــاط وأســاليب التعذيــب التــي تمارســها، وقــد وثَّقنــا أبــرز أســاليب 
ــى مــوت  ــر خــاص وبشــكل تفصيلــي، وقــد يفضــي التعذيــب إل التعذيــب التــي يتعــرض لهــا المعتقلــون ضمــن تقري
المعتقــل -مــن األطفــال والبالغيــن- وقــد ال ُيفضــي، وتســتمر ممارســات التعذيــب منــذ اللحظــة األولــى العتقــال 

ــه. ــى بعــد اإلفــراج عن ــه الجســدية والنفســية حت ــه، وتســتمر تداعيات الطفــل، وطــوال مــدة اعتقال

فــي العديــد مــن الحــاالت التــي تــم فيهــا اعتقــال األطفــال بصحبــة أمهاتهــم، ســجلنا قيــام قــوات النظــام الســوري 
بفصــل الطفــل عــن أمــه ونقلــه إمــا نحــو زنزانــة أخــرى أو نحــو دور األيتــام أو نحــو جهــات مجهولــة، دون إخبــار األمهــات 
عــن الوجهــة التــي تــم النقــل إليهــا إلبقائهــم فــي حالــة قلــق وخــوف دائــم علــى مصيــر أطفالهــن، وفــي حــال نقــل الطفــل 
نحــو الميتــم يبقــى فيــه طيلــة مــدة اعتقــال أمــه وال تســمح قــوات النظــام الســوري ألوصيائــه بأخــذه مــن الميتــم 

وعــادة مــا يحــرم مــن زيــارات أســرته ويبقــى فــي وضــع أشــبه بمراكــز االحتجــاز.

يعانــي األطفــال الذيــن مــروا بتجربــة االعتقــال مــن صدمــة، وتدهــور فــي حالتهــم الصحيــة الجســدية والنفســية، وتبقــى 
هــذه األضــرار الجســمية التاليــة لتجربــة االعتقــال مالزمــًة لهــم حتــى بعــد ســنوات مــن اإلفــراج عنهــم.

ــى 3216 طفــاًل ذكــرًا و468  ــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 3684 طفــاًل يتوزعــون إل وثــق فري
طفلــة أنثــى ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى 
20/تشــرين الثانــي/ 2022. كمــا ســجلنا مــا ال يقــل عــن 175 طفــاًل قضــوا بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة 

لقــوات النظــام الســوري فــي المــدة الزمنيــة ذاتهــا.

الطفــل محمــود مــروان عســاف، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، ويقيــم فــي مخيــم الرمــل الفلســطيني فــي مدينــة الالذقيــة، 
يبلــغ مــن العمــر حيــن اعتقالــه 16 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن السياســي التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم 
ــار/ 2011، مــن أمــام منزلــه فــي مخيــم الرمــل الفلســطيني، واقتادتــه إلــى فــرع األمــن السياســي فــي  الخميــس 12/ أي
ــره مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق  ــزال مصي ــخ أخفــي قســريًا، وال ي ــذ ذلــك التاري ــة، ومن ــة الالذقي مدين

اإلنســان وأهلــه أيضــًا.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد يوســف قلعيــة8 ، وهــو ابــن خالــة الطفــل محمــود، وأخبرنــا 
بالتالــي:

“عندمــا كان الطفــل محمــود جالســًا أمــام منزلــه مــع عــدد مــن جيرانــه فــي الحــي، قامــت عناصــر مســلحة بمداهمــة 
الحــي واعتقلــوا محمــود وكل مــن كان معــه مــن الجيــران، وأخذوهــم إلــى فــرع األمــن السياســي في مدينــة الالذقية، 
وفــي شــهر كانــون األول/ 2011، شــاهده أحــد المفــرج عنهــم فــي فــرع األمــن السياســي فــي مدينــة حلــب”، وأضــاف 
الســيد يوســف أنهــم بحثــوا بكافــة الطــرق عنــه مــن توكيــل محامــي ومراجعــة األفــرع األمنيــة التابعــة لقــوات النظــام 

الســوري لكــن دون فائــدة ولــم يتمكنــوا حتــى اآلن مــن معرفــة مكانــه أو مصيــره.

8 تواصلنا معه عبر الهاتف في 10/ تشرين األول/ 2022

https://snhr.org/arabic/2019/10/21/11639/
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األطفــال ماهــر بشــير يوســف، وعلــي والنــا وعبــادة أحمــد العربينيــة، مــن مواليــد عــام 2002 و2005 و2007 و2012 
)حســب الترتيــب(، وهــم جميعــًا مــن أبنــاء مدينــة عربيــن فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق، 
ويقيمــون مــع ذويهــم فــي معمــل لإلســفنج فــي مدينــة عــدرا فــي محافظــة ريــف دمشــق، وذلــك بعــد نزوحهــم 
ــرة بيــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل فــي المعارضــة  مــن مدينــة عربيــن إلــى مدينــة عــدرا نتيجــة المعــارك الدائ
المســلحة، اعتقلتهــم عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنيــن 28/ كانــون الثانــي/ 2013، إثــر مداهمــة مــكان 
إقامتهــم داخــل معمــل اإلســفنج مــع أفــراد عائلتهــم، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفــوا 

قســريًا، وال يــزال مصيرهــم مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وأهلهــم أيضــًا.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد قيس9 وهو أحد أقرباء الطفل ماهر، وأخبرنا بالتالي:

“أثنــاء إقامــة األطفــال مــع عائلتهــم وعــدة عوائــل أخــرى مــن أقربائهــم فــي معمــل الســبيعي لإلســفنج فــي 
مدينــة عــدرا بمحافظــة ريــف دمشــق، بعــد نزوحهــم مــن مدينــة عربيــن إلــى مدينــة عــدرا جــراء المعــارك الدائــرة 
بيــن النظــام الســوري وفصائــل المعارضــة، قامــت عناصــر قــوات النظــام الســوري باعتقالهــم مــع عــدد مــن أفــراد 
عائلتهــم التــي كانــت متواجــدة فــي المعمــل، وتــم اقتيادهــم إلــى مــكان غيــر معــروف، وبعــد عــدة أيــام قــام خــال 
الطفــل ماهــر يدعــى إحســان عــن طريــق أحــد الوســطاء بالتفــاوض مــع ضابــط فــي فــرع المخابــرات الجويــة والــذي 
كان مســؤواًل عــن عمليــة االعتقــال، لإلفــراج عنهــم مقابــل دفــع مبلــغ مالــي إضافــة إلــى الســيارة التــي يمتلكهــا 
إحســان، وحينمــا حــان موعــد التســليم قامــوا بأخــذ المبلــغ واعتقــال إحســان ولــم نســتطع بعــد ذلــك معرفــة أي 
ــوا  ــوا ودفن ــه فــي عــام 2018 وردت معلومــات إليهــم بأنهــم قتل معلومــة عنهــم جميعــًا”، وأضــاف الســيد قيــس أن

خلــف المعمــل، إال أنهــم لــم يســتطيعوا التأكــد مــن هــذه المعلومــة.

الطفل ماهر بشير يوسف

الطفل علي أحمد العربينية

الطفلة النا أحمد العربينية

الطفل عبادة أحمد العربينية

9 تواصلنا معه عبر الهاتف في 12/ آب/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1JobovQ6ngwZHGCUKm-ajLfb5wmnJqydr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xKNSpl_qYeY7gUjh1q_xrLk00fqt9Sm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16uDMecrt-RbWkl-pcXoUaZvW4jYBIaM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqkHsCee4qs6mN7hyFmIrcXj8ewDD-TJ/view?usp=sharing
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االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

األطفــال آيــة وعبــد الهــادي وعبــد هللا ويثــرب وغنــى عبــد القــادر ســيد عيســى، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، يقيمــون فــي قرية 
شــتورة بقضــاء زحلــة فــي محافظــة البقــاع فــي لبنــان، مــن مواليــد عــام 1996 و2001 و2005 و2007 و2011 )حســب 
الترتيــب(، اعتقلتهــم عناصــر قــوات النظــام الســوري مــع والدتهــم يــوم األحــد 7/ نيســان/ 2013، لــدى مرورهــم علــى 
نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا فــي مدينــة حمــص، فــي طريــق عودتهــم مــن لبنــان، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة، ومنــذ 
ذلــك التاريــخ أخفــوا قســريًا، وال يــزال مصيرهــم مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وأهلهــم أيضــًا.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيدة يسرى10  إحدى أقرباء األطفال، والتي أخبرتنا بالتالي:

”أثنــاء عــودة األطفــال مــع والدتهــم مــن لبنــان انقطــع االتصــال بهــم عندمــا وصلــت الحافلــة التــي يســتقلونها 
إلــى أحــد الحواجــز األمنيــة فــي مدينــة حمــص يــوم األحــد بعــد الظهيــرة، ثــم حاولنــا االتصــال بوالــدة األطفــال 
عبــر الهاتــف ولكــن كان هاتفهــا مغلقــًا، وحاولنــا البحــث عنهــم علــى الطريــق الــذي كانــوا يســلكونه مــن الحــدود 

ــة حمــص لكــن دون جــدوى” ــى مدين ــة إل الســورية اللبناني

وأضافــت الســيدة يســرى  أنــه وبعــد مــرور عــدة ســنوات علمــوا مــن أحــد المفــرج عنهــم مــن داخــل مراكــز احتجــاز قــوات 
ــه قــد اعتقــل مــع األطفــال ووالدتهــم وقامــت قــوات النظــام الســوري بتجميعهــم فــي إحــدى  النظــام الســوري أن

المــدارس القريبــة مــن نقطــة تفتيــش تابعــة لقــوات النظــام الســوري ثــم نقلتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الطفل عبد الهادي عبد القادر سيد عيسى

الطفل عبد هللا عبد القادر سيد عيسى

الطفلة يثرب عبد القادر سيد عيسى

الطفلة غنى عبد القادر سيد عيسى

10 تواصلنا معها عبر الهاتف في 30/ حزيران/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1E6uDyMvpkZ4CdeJP5balPi3v0StoCueM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMW0DSIoCFVDXB5YW3UhIXwPbXmeL1Ww/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p9jcZi8kHH8e8rDKlgmHSy5_7shElMuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWcEjwfu_Yq-np_lj8DE7eY4-f_3-Dur/view?usp=sharing


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 24

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

الطفــل نضــال جمــال المخــزوم، مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، مــن مواليــد عــام 1997، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لقــوات النظــام 
الســوري يــوم اإلثنيــن 10/ آذار/ 2014، لــدى مــروره علــى نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا فــي حــي كازو فــي مدينــة حمــاة، 
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفــي قســريًا، وال يــزال مصيــره مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان وأهلــه أيضــًا.
تواصل السيد عمر 11 أحد أصدقاء والد الطفل نضال مع الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، وأخبرنا بالتالي:

“كان نضــال متوجهــًا مــن منزلــه فــي حــي كازو إلــى ســاحة العاصــي فــي مدينــة حمــاة لقضــاء بعــد األمــور، وعنــد 
مدخــل الحــي يقــع هنــاك حاجــز تفتيــش لقــوات النظــام الســوري وأثنــاء خروجــه مــن الحــي يجــب عليــه المــرور مــن 
علــى ذلــك الحاجــز فقامــت عناصــر الحاجــز بإيقافــه وتفييــش اســمه لديهــم وتبيــن بأنــه مطلــوب لهــم وهــو طفــل 
ال يتجــاوز عمــر ال 17 عامــًا، لذلــك قامــوا باحتجــازه عــدة ســاعات داخــل الحاجــز ومــن ثــم نقلــوه إلــى مــكان مجهــول”، 

وأضــاف الســيد عمــر أنــه منــذ تاريــخ اعتقالــه لــم تصــل أي معلومــة عــن مــكان تواجــده أو مصيــره.

الطفــل حســين علــي محمــود، مــن أبنــاء مدينــة صــوران فــي ريــف محافظــة حمــاة الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2004، 
اعتقلتــه عناصــر مــن قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 6/ تمــوز/ 2016، فــي كــراج مدينــة حمــاة، واقتادتــه إلــى جهــة 
مجهولــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفــي قســريًا، وال يــزال مصيــره مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

وأهلــه أيضــًا.

تواصل السيد صفوان12 أحد أقرباء الطفل حسين مع الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، وأخبرنا بالتالي:

كان الطفــل حســين يقيــم فــي مدينــة صــوران بريــف حمــاة ويــدرس فــي مدينــة حمــاة، وكان عليــه التوجه مــن مدينة 
صــوران إلــى مدينــة حمــاة بشــكل يومــي مــن أجــل الدراســة، وفــي آخــر مــرة عندمــا وصــل إلــى كــراج مدينــة حمــاة 
للتوجــه إلــى المدرســة قــام عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام الســوري باعتقالــه دون معرفــة الســبب”، وأضــاف 
الســيد صفــوان أنــه كان هنــاك أحــد األشــخاص مــن مدينــة صــوران متواجــد فــي الكــراج وأكــد لهــم أن قــوات النظــام 

الســوري هــي مــن اعتقلــت الطفــل حســين.

الطفــل صالــح أحمــد صالــح، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة 
الحســكة الشــمالي، ويقيــم فــي حــي األشــرفية بمدينــة حلــب، مــن مواليــد 
العزيزيــة فــي مدينــة حلــب  2008، قامــت عناصــر شــرطة مخفــر حــي  عــام 
التــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري يــوم الســبت 13/ آب/ 2022، 
فــي المنطقــة الواقعــة بيــن حــي األشــرفية ومســاكن الســبيل بمدينــة حلــب 
باعتقالــه بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب المبــرح والموجــه علــى كافــة أنحــاء 

جســده، وذلــك بتهمــة الســرقة.

فــي يــوم األحــد 14/ آب/ 2022 تلقــت عائلــة الطفــل صالــح بالغــًا مــن قبــل عناصر شــرطة مخفــر العزيزية يفيــد بضرورة 
حضــور والــد الطفــل صالــح إلــى المخفــر، ولــدى وصولــه إلــى المخفــر تــم إبالغــه بوفــاة ابنــه بعــد ادعــاء المخفــر بانتحــاره 
شــنقًا وطلــب منــه اســتالم جثمانــه دون حصولــه علــى تقريــر طبــي، وقــد رفــض والــد الطفــل اســتالم جثمانــه لحيــن 
حصولــه علــى تقريــر طبــي. وقــد تــم تســليم جثمانــه لذويــه مــن الطبابــة الشــرعية فــي مدينــة حلــب فــي اليــوم التالــي 

بعــد تأكيــد الطبابــة روايــة عناصــر الشــرطة بوفــاة الطفــل منتحــرًا.

11 تواصل معنا عبر إيميل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في 13/ أيار/ 2022

12 تواصل معنا عبر إيميل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في 13/ أيار/ 2022

الطفل صالح أحمد صالح

https://drive.google.com/file/d/16tjKf-eA6CJhixbVtnr49KZyjFMyOlxm/view?usp=sharing 
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االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي يــوم الخميــس 18/ آب/ 2022علــى مجموعــة مــن الصــور والمقاطــع 
 وحشــية، وقــد 

ٍ
 واضــح تعــرُّض الطفــل صالــح أحمــد صالــح للتعذيــب بطريقــة

ٍ
المصــورة، تؤكــد وُتظهــر بشــكل

ــًا تديــن فيــه مقتــل الطفــل صالــح. أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيان

جيم: العنف الجنسي:
تعــرض األطفــال المحتجــزون لــدى قــوات النظــام الســوري ألنمــاط متعــددة مــن العنــف الجنســي، بمــا فيهــا 
التحــرش، اإلجبــار علــى التعــري واالبتــزاز الجنســي، وضــرب األعضــاء التناســلية، والعنــف الجنســي اللفظــي، كتوجيــه 
لنا فــي عــدة حــاالت إظهــاَر اإلعــالم الرســمي  الشــتائم ذات الــدالالت الجنســية أو تهــم ممارســة الجنــس، وقــد ســجَّ
التابــع للنظــام الســوري طفــالت إنــاث معتقــالت وهــَن يدليــَن باعترافــات عــن ممارســتهن الجنــس مــع فصائــل فــي 

ــمَّ ُأخفيــَن قســريًا بعــد ظهورهــن. المعارضــة المســلحة، ث

وإن توثيــق عمليــات العنــف الجنســي مــن أعقــد وأصعــب االنتهــاكات التــي نعمــل عليهــا، حيــث تواجهنــا العديــد مــن 
التحديــات اإلضافيــة علــى التحديــات الــواردة ضمــن منهجيــة عملنــا، مــن أبرزهــا التكتــم الشــديد لــدى الضحايــا وذويهــم 
ــر مــن  عــن ذكــر تعرضهــم لهــذا االنتهــاك الشــديد الحساســية، ولــم نتمكــن خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقري
تســجيل أي حالــة إضافيــة عــن الــــ 539 حالــة عنــف جنســي التــي تعــرض لهــا األطفــال منــذ آذار/2011 وحتــى تقريــر العــام 
الماضــي، ولكــن ذلــك ال يعنــي توقــف النظــام الســوري عــن ممارســة العنــف بحــق األطفــال، بــل يعنــي عــدم تمكننــا 
وفــق منهجيــة التوثيــق لدينــا مــن إثبــات حــاالت جديــدة، إضافــًة إلــى ذلــك، فإنــه ال يوجــد لدينــا أي مؤشــر يدعونــا لالعتقــاد 
أن النظــام الســوري قــد أوقــف عمليــات التعذيــب بمــا فيهــا العنــف الجنســي، بــل المؤشــرات التــي لدينــا توحــي أنــه 

مســتمر ولــم يغيــر شــيئًا مــن ممارســاته العنيفــة بحــق المعتقليــن بمــن فيهــم مــن نســاء وأطفــال.

دال: االعتداءات على المدارس أفضت إلى الحرمان من التعليم وانتشار العمالة بين األطفال:
اســتهدفت قــوات النظــام الســوري عبــر عمليــات القصــف العشــوائي والمتعمــد المــدارس وريــاض األطفــال، وفــي 
ــة إلــى  ــدوام المدرســي، أو اســتهدفت الطــرق المؤدي ــاء وقــت ال ــد مــن الحــوادث تعمــدت اســتهدافها فــي أثن العدي
المــدارس؛ فــي تعمــد مــن قبــل النظــام الســوري إليقــاع أكبــر عــدد ممكــن مــن الضحايــا فــي صفــوف األطفــال، ولخلــق 
حالــة مــن الرعــب فــي المجتمــع؛ تســهم فــي عــزوف األهالــي عــن إرســال أبنائهــم إلــى المدارس؛ خوفــًا من اســتهدافها، 

ووفقــًا لقاعــدة بياناتنــا فقــد تســببت العديــد مــن هــذه الهجمــات فــي مجــازر راح ضحيتهــا األطفــال.

ــد النظــام الســوري خلــق هــذه الحالــة مــن الرعــب ليحــرم المجتمعــات فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته  لقــد تعمَّ
ــات  ــى خــروج مئ ــي أدى قصفهــا إل مــن كل حقوقهــا ودعامــات اســتقرارها، وأولهــا مــدراس األطفــال ورياضهــم، الت
آالف األطفــال مــن العمليــة التعليميــة، وبالتالــي فــإن هــؤالء األطفــال ســينخرطون فــي العمــل أو فــي ســاحات 

ــال، ألنهــم ســيكونون عرضــًة إلغــراء التنظيمــات المتشــددة بااللتحــاق فــي صفوفهــا. القت

بت عمليــات القصــف المســتمرة منــذ آذار/ 2011 حتــى اآلن فــي تدميــر كلــي أو جزئــي لمــا ال يقــل عــن 1199 مدرســة  تســبَّ
و30 مــن ريــاض األطفــال؛ ممــا أدى إلــى خــروج غالبيتهــا عــن الخدمــة.

وحســب إحصائيــة صــادرة عــن اليونيســف فــي آذار/ 2021 فــإن هنــاك مــا ال يقــل عــن 2.45 مليــون طفــل خــارج 
العمليــة التعليميــة، ونعتقــد أن هــذه الحصيلــة قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر؛ نظــرًا الســتمرار النــزاع المســلح فــي 
ســوريا، ونظــرًا ألن االنتهــاكات بحــق األطفــال مــا زالــت مســتمرًة، إضافــًة إلــى أن تداعيــات النــزاع فــي تصاعــد طالمــا 

ــه مــا زال مســتمرًا. أن

https://snhr.org/arabic/2022/08/20/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81/
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-90%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B0-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
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ــف مدرســة معربليــت  ــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائ ــي/ 2022 قصفــت مدفعي الجمعــة 4/ تشــرين الثان
-حلقــة أولــى- فــي قريــة معربليــت بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة وإصابــة 
أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة 

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

ــة   بقذيفــة مدفعي
ٍ

ــي لهجــوم ــة معــرزاف بريــف محافظــة إدلــب الجنوب ــون األول/ 2021 تعّرضــت قري ــن 13/ كان اإلثني
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لدينــا 
الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران 

عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.
 ســقطت القذيفــة أمــام مدرســة معــرزاف للتعليــم األساســي فــي القريــة، مــا أدى إلــى إصابــة ســور المدرســة وبابهــا 
الرئيــس بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة 

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

كمــا وثقنــا قيــام قــوات النظــام الســوري وحلفائــه بتحويــل عشــرات المــدارس إلــى مقرات عســكرية ونهــب محتوياتها 
بطريقــة بربريــة وتخريبهــا، بشــكل رئيــس فــي المناطــق التــي أعــادت الســيطرة عليهــا وقــد أصبحــت هــذه القــوات 

مصــدر تهديــد رئيــس وخطــر علــى التعليــم والمنشــآت المدرســية.
إضافــًة إلــى ذلــك، يســتمر النظــام الســوري فــي تســخير روضــات ومــدارس األطفــال لتمجيــد حــزب البعــث ورئيــس 
النظــام الســوري، ويســتهدف عقــول األطفــال ومناهجهــم التدريســية بمواضيــع ترســخ الدكتاتوريــة وتمجــد الفــرد، 
وقــد رصدنــا العديــد مــن الصــور والفيديوهــات التــي يحــاول مــن خاللهــا الــكادر التدريســي إظهــار أكبــر قــدر مــن المــواالة 
والتمجيــد لرئيــس النظــام الســوري، وتلقيــم الطــالب هتافــات حزبيــة لصالــح الحــزب الحاكــم منــذ عشــرات الســنوات.

صور تظهر األضرار في مدرسة معربليت جراء قصفها بالقذائف من قبل مدفعية تابعة لقوات
 النظام السوري في 4/تشرين/الثاني/2022

صورة تظهر أطفااًل تالميذ يحملون صورة لبشار األسد 
خالل فعالية لمنظمة طالئع البعث أقيمت في تشرين 
األول/2022 في مدرسة حيالين المحدثة في قرية حيالين 

بريف محافظة حماة الغربي )صفحة المدرسة على مواقع 
التواصل االجتماعي(.

https://drive.google.com/file/d/1xa-h3MsbiQjI-Ro4neHRosWtZAuXZd7-/view
https://drive.google.com/file/d/1Kys-8H1DhEDxyeydlOVNoFRxyURZKW3H/view
https://drive.google.com/file/d/1g0Vcb-POIfZRMZBRPWOpl7APTorK2zRL/view
https://drive.google.com/file/d/1_p_QPfkEtd6krgnFn4fe9nA3PzgKsR7_/view?usp=share_link
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وعلــى الرغــم مــن أن قانــون حقــوق الطفــل لعــام 2021 الــذي أصــدره النظــام الســوري قــد منــع انتســاب األطفــال 
لألحــزاب السياســية وبالتالــي فــإن اســتغالل األطفــال فــي الدعايــة السياســية وتنســيبهم لمنظمــات منشــأة مــن 
قبــل حــزب سياســي “حــزب البعــث”، يؤكــد أن النظــام الســوري ال يلتــزم حتــى بالقوانيــن التــي يقــوم بإصدارهــا، وتبقــى 
ــة فــي انقــالب عــام 1970 األطفــال  ــى الدول  علــى ورق. ولقــد اســتغل النظــام الســوري منــذ ســيطرته عل

ٍ
ــر مجــرد حب

فــي المــدارس عبــر زجهــم ضمــن منظمــات حزبيــة تابعــة لــه، كمنظمــة طالئــع البعــث التــي تأسســت عــام 1974 
واتحــاد شــبيبة الثــورة عــام 1970 واعتبــار انتســاب الطفــل لهــذه المنظمــات أمــر أساســي ويجــري بشــكل تلقائــي 
 ضمــن هاتيــن المنظمتيــن ويــردد شــعاراتهما بشــكل يومــي خــالل تواجــده فــي 

ٍ
فــكل طفــل فــي المدرســة هــو منضــو

جميــع المــدارس الحكوميــة، وتلتــزم كافــة المــدارس الحكوميــة بنشــر صــور رئيــس النظــام الســوري، وتدريــس أقوالــه 
وشــعاراته.

إن اســتخدام األطفــال فــي السياســة والدعايــة السياســية يشــكل انتهــاكًا لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التــي 
نصــت علــى “حمايــة األطفــال مــن التأثيــرات الضــارة وســوء المعاملــة واالســتغالل”.

صورة تظهر أطفااًل تالميذ يحملون صورة لحافظ األسد 
خالل فعالية لمنظمة طالئع البعث أقيمت في تشرين 
األول/ 2022 في مدرسة حيالين المحدثة في قرية حيالين 

بريف محافظة حماة الغربي )صفحة المدرسة على مواقع 
التواصل االجتماعي(.

صورة تظهر أطفااًل يحملون صورًا لبشار األسد خالل 
فعالية تحت شعار )أملنا بشار..لنكمل المشوار( أقيمت 
في مدرسة مصعب بن عمير في حي القابون في مدينة 

دمشق في 27/ تشرين األول/ 2022 )صفحة المدرسة على 
مواقع التواصل االجتماعي(.

صورة نشرت في مطلع أيلول/ 2022 على مواقع التواصل 
االجتماعي تظهر أطفااًل يحملون صور لبشار األسد في 

إحدى مدارس مدينة حمص في بداية العام الدراسي لعام 
.2022

https://sana.sy/?p=1453862
https://sana.sy/?p=1453862
https://drive.google.com/file/d/1_p_QPfkEtd6krgnFn4fe9nA3PzgKsR7_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bgXjqhSpD-6Qpk0eqZ-NssESjktDeWf1/view
https://drive.google.com/file/d/1E_96n4sEYX_eGsB0vzoyHE4aeXh6Y6ya/view
https://drive.google.com/file/d/1UHKu2-zEWMoJ5SnqeugbAAKbMMxiBHaq/view
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هاء: التجنيد:
أســند النظــام الســوري مهمــة تجنيــد األطفــال إلــى القــوات غيــر الرســمية التــي شــكلها النظــام الســوري، كقــوات 
الدفــاع الوطنــي ومجموعــات وألويــة الميليشــيات األجنبيــة والمحليــة، وذلــك عبــر مراكــز االنتســاب التابعــة لهــا، حيــث 
اعتمــدت علــى تشــجيع األطفــال وأهلهــم، وقدمــت لهــم العديــد مــن التســهيالت، وقــد أخــذت عمليــات التجنيــد 
طابعــًا أكثــر تنظيمــًا ومنهجيــة مــع تشــكيل قــوات الدفــاع الوطنــي13 ، وذلــك لتعويــض النزيــف البشــري الحاصــل فــي 
صفوفهــا. وشــارك األطفــال فــي العمليــات العســكرية ســواء كمقاتليــن أو مشــاركين فــي عمليــات نقــل الذخيــرة 

وتدعيــم الجبهــات وتنظيــف األســلحة والحراســة وغيرهــا.

ل النظــام الســوري عمليــات تجنيــد األطفــال فــي صفــوف الميليشــيات األجنبيــة العراقية  إضافــًة إلــى ذلــك، فقــد ســهَّ
واإليرانيــة واللبنانيــة والفلســطينية، فلــم يقــم بأيــة تحقيقــات أو مســاءلة عــن أيــة عمليــة تجنيــد لألطفــال، بــل غــضَّ 

ــرف عمــا تقــوم بــه هــذه الميليشــيات مــن نشــر اإلعالنــات التــي تشــجع علــى القتــال والتطــوع فــي صفوفهــا. الطَّ
وتســتغل القــوات غيــر النظاميــة تدهــور األوضــاع المعيشــية لألســر وانتشــار الفقــر والبطالــة، خاصــًة بيــن النازحيــن، 
لتشــجيع األطفــال علــى االنضمــام لمجموعاتهــا مقابــل حصولهــم علــى رواتــب منتظمــة إضافــًة إلــى امتيــازات أخــرى 
يحصلــون عليهــا حســب المهــام التــي يكلفــون ويشــاركون بهــا، ُيضــاف إلــى ذلــك فــي بعــض األحيــان وجــود رغبــة لــدى 
الطفــل نفســه فــي التجنيــد وحمــل الســالح لشــعوره بالســلطة والتغلــب علــى أقرانــه، فقــد ســاهم الترويــج وبــثُّ 
روح الثــأر واالنتقــام عبــر اإلعــالم التابــع للنظــام الســوري فــي التأثيــر علــى معتقــدات الطفــل وتوجيهــه نحــو اختيــار 
التجنيــد تحــت شــعار “الدفــاع عــن وطنــه ومحاربــة اإلرهــاب”. كمــا قدمــت قــوات النظــام الســوري امتيــازات للطفــل 
المجنــد عنــد بلوغــه ســن التكليــف الرســمي للتجنيــد ضمــن قواتهــا، كأن يبقــى ضمــن منطقتــه ومــع مجموعتــه ذاتها. 

بعــد ســيطرة النظــام الســوري علــى مناطــق واســعة لــم تكــن لســنوات تحــت ســيطرته، رصدنــا ارتفاعــًا فــي وتيــرة 
تجنيــد األطفــال فــي المناطــق التــي خضعــت لتســويات ومصالحــات محليــة، وبشــكل رئيــس فــي محافظــات ريــف 
دمشــق ودرعــا وحلــب. وفــي معظــم الحــاالت تــمَّ تجنيــد هــؤالء األطفــال فــي صفــوف المليشــيات المحليــة، وأســندت 

إليهــم مهــام قتاليــة دون إخضاعهــم لــدورات تدريبيــة.

بت عمليــات تجنيــد األطفــال مــن قبــل قــوات النظــام فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 67 طفــاًل فــي مياديــن القتــال  تســبَّ
منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022. وتقــدر الشــبكة الســورية لحقــوق األطفــال أن هنــاك مــا ال يقــل عــن 
1425 طفــاًل مجنــدًا حاليــًا ضمــن قــوات النظــام الســوري. كمــا ســجلنا مــا ال يقــل عــن 86 طفــاًل تــم تجنيدهــم ضمــن 
ــل 

ِ
ميليشــيات إيرانيــة أو مدعومــة مــن قبــل إيــران، ُجنــدوا بشــكل رئيــس مــن قبــل لــواء فاطمييــن ولــواء القــدس، ُقت

منهــم 24 طفــاًل فــي أثنــاء اشــتراكهم فــي األعمــال القتاليــة وبشــكل خــاص فــي الباديــة الســورية، وبشــكل أساســي 
فــي أثنــاء االشــتباكات مــع تنظيــم داعــش. 

واو: مخلفات األسلحة القابلة لالنفجار تهدد حياة األطفال:
ــر  ــر المنفجــرة، التــي اســتخدمها النظــام الســوري وحلفــاؤه فــي قصــف المناطــق غي تشــكل مخلفــات األســلحة غي
الخاضعــة لســيطرته بشــكل واســع ودون تمييــز، خطــرًا جســيمًا علــى حيــاة وســالمة األطفــال، ويأتــي فــي مقدمــة 
تلــك المخلفــات الذخائــر العنقوديــة ذات الطبيعــة العشــوائية والتــي تنتشــر علــى مســاحات واســعة بعــد ســقوطها 
ل تهديــدًا بانفجارهــا فــي أي وقــت.  وتنفجــر ويبقــى قرابــة 10 - 40 % منهــا علــى شــكل قنابــل غيــر منفجــرة وُتشــكِّ
كمــا تنتشــر ضمــن األبنيــة واألنقــاض واألراضــي الزراعيــة والمخيمــات التــي تعرضــت للقصــف ويصعــب جمعهــا 
وتحديــد مواقعهــا بدقــة بســبب عــدم االســتقرار وتكــرار عمليــات القصــف وقلــة الخبــرات المتوفــرة وعــدم وجــود 

ــة. ــر العنقودي خرائــط شــاملة حتــى اآلن عــن أماكــن حقــول األلغــام وانتشــار الذخائ

13  قــوات الدفــاع الوطنــي: قــوات غيــر نظاميــة تقاتــل إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري تشــكلت فــي كانــون الثانــي/2013 وانبثــق عنهــا العديــد مــن المجموعــات واأللويــة فــي كافــة 

المحافظــات الســورية كالجــان الشــعبية وغيرهــا وضمــت المتطوعيــن بأعمــار مختلفــة ومنهــم األطفــال واليافعيــن.
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ل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ أول اســتخدام موثَّــق للذخائــر العنقوديــة فــي تمــوز/ 2012 حتــى  ســجَّ
بت فــي  تها قــوات النظــام الســوري، تســبَّ 20/ تشــرين الثانــي/ 2022 مــا ال يقــل عــن 250 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة شــنَّ
مقتــل مــا ال يقــل عــن 442 طفــاًل فــي هجمــات اســتخدم فيهــا النظــام الســوري ذخائــر عنقوديــة أو إثــَر انفجــار مخلفــات 

قديمــة ضمــن مناطــق قصفهــا النظــام بالذخائــر العنقوديــة ســابقًا.
بت مخلفــات  وتأتــي األلغــام األرضيــة التــي زرعتهــا كافــة أطــراف النــزاع كتهديــد ثانيــًا بعــد الذخائــر العنقوديــة، وقــد تســبَّ
األســلحة فــي ارتفــاع أعــداد الضحايــا المدنييــن وخاصــة األطفــال كونهــم األكثــر عرضــة للخطــر لعــدم قدرتهــم علــى 
تمييــز المخلفــات، وقــد تعــرض المصابــون جــراء انفجارهــا لحــاالت مختلفــة مــن البتــر وفقــدان أحــد أعضــاء أجســادهم 
وإحــداث إعاقــات دائمــة لهــم ســتصاحبهم مــدى الحيــاة. وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 732 طفــاًل 

جــراء انفجــار األلغــام وذلــك منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022.

األربعــاء 30/ آذار/ 2022 الطفــل مصطفــى عمــر البكــور البالــغ مــن العمــر 10 
 ســابق لقوات 

ٍ
أعــوام قضــى جــراء انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات قصــف

الحلــف الســوري الروســي فــي األراضــي الزراعيــة قــرب قريــة شــنان فــي جبــل 
الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي.

السبت 30/ تموز/ 2022 الطفلة دموع غسان الروجي البالغة من العمر
7 أعــوام، قضــت جــراء انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات القصــف فــي 
منــزل يقيــم فيــه نازحيــن، فــي قريــة الغســانية بريــف إدلــب الغربــي وهــي مــن 

قريــة الســرمانية فــي ريــف حمــاه الغربــي.

ــم نتمكــن مــن تحديدهــا، فــي األراضــي  ــل جهــة ل ــه مــن قب ــاء 15/ شــباط/ 2022 انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعت الثالث
الزراعيــة شــرقي قريــة عقــارب بريــف محافظــة حمــاة الشــرقي، مــا أدى إلــى مقتــل طفليــن يرعيــان األغنــام همــا 
“الطفــل ســيف النومــان البالــغ مــن العمــر 15 عامــًا والطفلــة نجمــة النومــان البالغــة مــن العمــر 14 عامــًا”، وهمــا مــن 

ــة. البــدو الرحــل مــن ريــف محافظــة الرقــة، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادث

البالــغ مــن  2022 توفــي الطفــل وحيــد محمــد قاســم،  آذار/   /10 الخميــس 
ــر انفجــار لغــم   ُأصيــب بهــا فــي 9/ آذار/ 2022، إث

ٍ
ــرًا بجــراح العمــر 15 عامــًا متأث

أرضــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره داخــل مدرســة العروبــة فــي حــي جــب 
القبــة بمدينــة حلــب، وذلــك فــي أثنــاء لعبــه فــي فنــاء المدرســة، وهــو مــن أبنــاء 
مخيــم حنــدرات بمدينــة حلــب، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري وقــت الحادثــة.

الطفل مصطفى عمر البكور 

الطفلة دموع غسان الروجي 

صورة ُتظهر الضحية 
وحيد محمد قاسم

https://news.snhr.org/ar/2022/02/16/مقتل-طفلَين-اثنين-إثر-انفجار-لغم-لم-نتم/
https://news.snhr.org/ar/2022/02/16/مقتل-طفلَين-اثنين-إثر-انفجار-لغم-لم-نتم/
https://news.snhr.org/ar/2022/03/10/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%8a-10-3-2022-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9/
https://drive.google.com/file/d/11aq2ZyWctQGYz9ZUxQ81NKcWA7wz89Mz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyOZnRNuGc3CjoKHWcigpnGABOoqX0Xp/view?usp=sharing 
https://news.snhr.org/ar/?p=101323
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زاي: األطفال يشكلون قرابة نصف سكان المخيمات:
تســببت االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري فــي تشــريد واســع النطــاق لمالييــن الســوريين، وعلــى الرغــم مــن 
أنــه اســتعاد الســيطرة علــى مناطــق عــدة كانــت قــد خرجــت عــن ســيطرته ســابقًا، إال أنَّ أعــدادًا محــدودًة جــدًا عــادت 
ــوي  ــر مناطــق شــمال غــرب ســوريا الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري أكثــف منطقــة تحت ــى منازلهــا، وتعتب إل
مخيمــات للنازحيــن، ويشــكل األطفــال قرابــة %46 مــن النازحيــن، مــن بينهــم أعــدادًا كبيــرًة ولــدوا فــي المخيمــات 
ونشــأوا فيهــا؛ مــا يعنــي أنهــم افتقــدوا ألبســط مقومــات الحيــاة مــن النظافــة والخصوصيــة والحمامــات والمســكن 
اآلمــن، وفــي كل عــام تتســبب موجــات الحــر والبــرد وهطــول األمطــار والريــاح فــي إغــراق الخيــم وجرفهــا أو تضررهــا 
وســقوطها، وفــي مــوت بعــض األطفــال بســبب غيــاب تدابيــر الســالمة واألمــان والمــواد العازلــة للحــرارة التــي يجــب 

أن تتوفــر عنــد بنــاء المخيمــات.
ــاة  ــد الطفــل معان ــي مســتويات الصحــة وتكبي ــى تدن ــة فــي المخيمــات إل ــة والتعليمي ــة المراكــز الصحي وقــد أدت قل
التنقــل إلــى أماكــن أخــرى لتلقــي الرعايــة الصحيــة، وحرمانــه مــن االلتحــاق بالتعليــم؛ مــا تســبب فــي انتشــار األمــراض 

واألميــة بيــن األطفــال النازحيــن.

عشرات األطفال يتلّقون تعليمهم داخل إحدى الخيم في مخيم النور للنازحين/ تجمع مخيمات 
الكرامة بريف محافظة إدلب في 29/ أيلول/ 2019

تظهر المقاطع المصورة التالية نماذج من الواقع التعليمي داخل مخيمات النزوح

https://drive.google.com/file/d/13sct8Z4327XklfWk1OzXFSgLo4nHOCXX/view
https://www.youtube.com/watch?v=M54KcLk_Cas
https://www.youtube.com/watch?v=s-xKPYnDGO4
https://www.youtube.com/watch?v=ZknnJ4JWQMA
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أخبرنــا أحمــد مصطفــى14 ، نــازح مــن مدينــة كفرزيتــا بريــف حمــاة إلــى مخيمــات أطمــة، أن الواقــع التعليمــي فــي 
المخيمــات ينــذر بكارثــة مســتقبلية جــراء انقطــاع أطفــال عــن التعليــم: “قســم مــن األطفــال ال يحصــل علــى 
التعليــم، وقســم آخــر منقطــع، وقســم ثالــث يذهــب للمــدارس لكنــه ال يحصــل علــى الســوية المطلوبــة مــن 
العلــم”، أضــاف أحمــد أن الواقــع االقتصــادي المتــردي فاقــم المشــكلة حيــث توجــه العديــد مــن األطفــال للتســول أو 
العمــل فــي جمــع البالســتيك مــن حاويــات ومكبــات القمامــة لتأميــن دخــل لعائالتهــم: “حتــى التعليــم عــن بعــد غيــر 

مجــدي ألطفــال المخيمــات الذيــن ال يتوفــر لمعظمهــم جــواالت أو شــبكات إنترنــت”.
إضافــًة إلــى الظــروف القاســية، تعرضــت العديــد مــن المخيمــات لعــدة حــوادث قصــف مــن قبــل قــوات النظــام 
الســوري بشــكل أساســي أو انــدالع االشــتباكات فيهــا مــن قبــل الفصائــل التابعــة للجيــش الوطنــي أو هيئــة تحريــر 
الشــام، دون مراعــاة للمخاطــر الجســمية التــي تســببها أدنــى األضــرار الناتجــة عــن هــذه العمليــات بســبب الكثافــة 

الســكانية المرتفعــة وعــدم وجــود أدنــى وســائل الحمايــة فــي البنــى التحتيــة المنشــئة لهــا.

وفــي 3/ آب/ 2022 أصدرنــا نــداء اســتغاثة لوقــف معانــاة آالف النازحيــن فــي مخيــم الركبــان إثــر نقــص الميــاه الصالحــة 
للشــرب، إذ يعانــي قاطنــو مخيــم الركبــان والبالــغ عددهــم قرابــة 7500 شــخص منــذ نهايــة أيــار/ 2022 مــن تداعيــات 
تخفيــض كميــة الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى النصــف تقريبــًا، والتــي كانــت تدخــل عبــر الحــدود األردنيــة بدعــم مــن 
 

ٍ
منظمــة اليونيســف، وقــد تفاقمــت األوضــاع مــع االرتفــاع الشــديد لدرجــات الحــرارة فــي شــهري تمــوز وآب بشــكل
 خــاص النســاء واألطفــال، فضــاًل عــن حصــار المخيــم مــن قبــل قــوات 

ٍ
أصبــح ُيهــّدد حيــاة ســكان المخيــم، وبشــكل

 حــاد فــي المــواد 
ٍ

النظــام الســوري والمليشــيات اإليرانيــة؛ مــا تســبب فــي شــبه انعــدام للرعايــة الصحيــة ونقــص
ــة األساســية. الغذائي

الرضيعــة يقيــن عيســى الســالمة، نازحــة مــن مدينــة تدمــر بريــف محافظــة حمــص الشــرقي، وُتقيــم مــع والَديهــا فــي 
ــي الرضيعــة يقيــن  ــي/ 2022، تعان ــون الثان ــد كان ــان للنازحيــن الواقــع شــرق محافظــة حمــص، مــن موالي مخيــم الركب
ــي فــي الفــم، وفــي 23/ تشــرين األول/ 2022 قــام ذوو 

ِ
ْلق

ِ
منــذ والدتهــا مــن مشــاكل تنفســية وغذائيــة نتيجــة تشــّوه خ

الرضيعــة بنقلهــا إلــى نقطــة شــام الطبيــة فــي مخيــم الركبــان بعــد تفاقــم حالتهــا الصحيــة، ولكــن لــم يتمكــن كادر 
النقطــة الطبيــة مــن التدخــل لعــالج الرضيعــة بســبب نقــص الخدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة الالزمــة لمثــل هــذه 

الحــاالت، مــا أدى إلــى وفــاة الرضيعــة يقيــن فــي اليــوم ذاتــه.

أخيــرًا، لقــد أدت كافــة العوامــل الســابقة مــن انتهــاكات وتدهــور النظــام التعليمــي، والتشــريد القســري لمئــات آالف 
األطفــال، وتفشــي الفقــر المدقــع، كل ذلــك أدى إلــى انتشــار عمالــة األطفــال، فقــد تحــول الكثيــر منهــم إلــى معيــل 
ألســرته، بعــد فقــدان المعيــل الرئيــس بســبب القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري، 
وبالتالــي أصبــح األطفــال عرضــًة لالســتغالل فــي ســوق العمــل، وانتشــرت ظاهــرة أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال، 
ــة أجســادهم، وزجهــم فــي أعمــال تهــدد حياتهــم كالعمــل فــي  ــرة ال تتناســب وبني ــم تكليفهــم بمهــام خطي حيــث يت
حراقــات الوقــود والنفــط وتهريــب البضائــع؛ مــا تســبب فــي فقــدان حقهــم فــي الحصــول علــى التعليــم الــذي ضمنتــه 
ــت علــى حمايــة  اتفاقيــة حقــوق الطفــل والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وأحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني، التــي نصَّ

نظــام التعليــم والطــالب والمرافــق التعليميــة وحظــر اســتهدافها وضمــان اســتمرار عملهــا. 

صورة لطفلين يعمالن في استخراج البالستيك من 
القمامة في مدينة دمشق في عام 2021.

14  عبر الواتساب في 16/ تموز/ 2020

https://snhr.org/arabic/2022/08/03/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86/
https://drive.google.com/file/d/1IyT5-tMYaZKbXbFoMqDYdlRzehBHQTET/view
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2- القوات الروسية:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

نفــذت القــوات الروســية آالف الطلعــات الجويــة، وقــد رصدنــا مئــات حــوادث القصــف العشــوائي والموجــه، باســتخدام 
ــم تراعــي القــوات  ــر تطــورًا مــن تلــك التــي اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري، ول أســلحة متنوعــة أشــدَّ فتــكًا وأكث
الروســية مبــدأي التمييــز والتناســب فــي القانــون الدولــي، كمــا أن الهجمــات العشــوائية لــم تميــز بيــن بالغيــن وأطفــال، 
بــل اســتهدفت فــي عشــرات الهجمــات مــدارس األطفــال فــي أثنــاء وجودهــم فيهــا، أو طرقــًا مؤديــًة إلــى المــدارس؛ 
مــا تســبب فــي مجــازر مروعــة ضحاياهــا مــن األطفــال. ويشــكل األطفــال قرابــة %30 مــن نســبة الضحايــا المدنييــن 
الذيــن قتلتهــم القــوات الروســية وهــي نســبة مرتفعــة تشــير إلــى تعمــد القــوات الروســية اســتهداف األطفــال 

بعملياتهــا. 
تســبَّب القصــف الروســي بمختلــف أنــواع األســلحة فــي مقتــل 2046 طفــاًل يتوزعــون إلــى 1421 طفــاًل ذكــرًا و625 
طفلــة أنثــى منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022 بحســب قاعــدة 

بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ــف فــي معظــم الهجمــات التــي نفذتهــا علــى  لجــأت القــوات الروســية إلــى اســتخدام الذخائــر العنقوديــة بشــكل مكثَّ
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، ونشــير إلــى أنهــا والنظــام الســوري الوحيــدان اللــذان 
ــخ  ــات وراجمــات الصواري ــر إطالقهــا مــن المدفعي ــك إمــا عب ــزاع الســوري، وذل ــة فــي الن ــر العنقودي اســتخدما الذخائ
أو عبــر إلقائهــا مــن الطائــرات، واســتهدفت المناطــق المكتظــة بالســكان والمخيمــات، وقــد الحظنــا توســع وازديــاد 
ــر العنقوديــة منــذ بــدء التدخــل الروســي فــي ســوريا فــي العمليــات العســكرية التــي تشــترك فيهــا  اســتخدام الذخائ
القــوات الروســية وقــوات النظــام الســوري معــًا، مــا يــدل علــى أن روســيا تقــوم بتزويــد النظــام الســوري بمزيــد مــن 
ل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال  األســلحة المحملــة بالذخائــر العنقوديــة حديثــة الصنــع، وقــد ســجَّ
تها القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي 30/ أيلــول/ 2015 حتــى  يقــل عــن 237 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة شــنَّ

بت تلــك الهجمــات فــي مقتــل 67 طفــاًل. 20/ تشــرين الثانــي/ 2022، تســبَّ

طفل يعمل بائعًا متجواًل للمخبوزات في مركز مدينة 
دمشق، في تشرين الثاني/ 2020، بالتزامن مع جائحة 

فيروس كورونا - المصدر: عدسة شاب دمشقي 
)فيسبوك(

طفلة تبيع اللوازم المدرسية في شارع شكري القوتلي 
في مدينة حمص، في تشرين األول/ 2020، بالتزامن مع 
جائحة فيروس كورونا - المصدر: عدسة شاب دمشقي 

)فيسبوك(

https://arabic.rt.com/world/1046757-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1/?fbclid=IwAR2KLf9-CF3Wdg85jWbA-nE3NrGoL1Adq_q2sE_b6NnoFIS3p7wBw3PcBZg
https://arabic.rt.com/world/1046757-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1/?fbclid=IwAR2KLf9-CF3Wdg85jWbA-nE3NrGoL1Adq_q2sE_b6NnoFIS3p7wBw3PcBZg
https://snhr.org/arabic/2022/09/30/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7/
https://drive.google.com/file/d/1qIuwBbxJi2fgKJxZsaN9wpiDCA-uzU7i/view
https://drive.google.com/file/d/12uylnpB_bozxDc0U9mF0zXvp4gASgW0l/view
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لقــد كان لحجــم العنــف المتصاعــد الــذي مارســته القــوات الروســية األثــر األكبــر فــي حركــة النــزوح والتشــريد القســري، 
وســاهمت هجماتهــا بالتــوازي مــع هجمــات الحلــف الســوري اإليرانــي فــي تشــريد قرابــة 4.8 مليــون نســمة معظــم 

هــؤالء المدنييــن تعرضــوا للنــزوح غيــر مــرة، بمــن فيهــم األطفــال.

 ،”Su34 يــوم الجمعــة 22/ تمــوز/ 2022 قرابــة الســاعة 5:50 صباحــًا، شــن طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي “نــوع
أربــع غــارات متتاليــة بالصواريــخ، اســتهدفت قريــة الجديــدة “ذات الطائفة المســيحية”، التابعة لمدينة جســر الشــغور 
بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، طالــت الغــارات موقعيــن علــى أطــراف القريــة مــن الجهــة الشــمالية والجنوبيــة. فــي 
الموقــع األول شــن طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي غارتيــن بثالثــة صواريــخ جــوار مــأوى للنازحيــن، ضمــن 
ــف محافظــة إدلــب  ــة بري ــة الزيادي ــاء قري ــالت نازحــة مــن أبن ــه عائ ــة الجديــدة، تقيــم في ــة شــمال قري األراضــي الزراعي
الغربــي، تســبب القصــف فــي مقتــل 6 مدنييــن بينهــم أربعــة أطفــال أشــقاء مــن عائلــة واحــدة وإصابــة قرابــة 13 
آخريــن بينهــم األب واألم، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي الموقــع المســتهدف. كمــا أســفرت الغارتــان التاليتــان، بأربعــة 

صواريــخ، علــى منزليــن جنــوب قريــة الجديــدة عــن مقتــل مدنــي واحــد.

صورة تظهر لحظة انتشال أحد الضحايا المدنيين إثر قصف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي 
بالصواريخ قرية الجديدة بريف إدلب الغربي في 22/ تموز/ 2022 

صور تظهر جثامين 4 أطفال أشقاء، ُقتلوا إثر قصف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي 
بالصواريخ مدجنة في قرية الجديدة بريف إدلب الغربي في 22/ تموز/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1_T_5s4dVMOZX46pwruEGPyiSkjsxkMzu/view
https://drive.google.com/file/d/1FrATSuOVFZp6k6PqSNaz2YzsrU0wXPcN/view?usp=sharing
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الشــاهد حســن أحمــد جمــال داوود15 ، مــن جبــل الزاويــة، نــازح إلــى 
قريــة الجديــدة، والــذي أفادنــا بمــا يلــي: “قرابــة الســاعة السادســة مــن صبــاح 22/ تمــوز قصفــت طائــرة روســية 
صاروخــًا علــى مقــر ســكني، لقــد شــعرت بالصــاروخ لحظــة ســقوطه والتقطــت صــورة لــه مــن مــكان تواجــدي، ثم 
تبعــت 4 شــبان مــن أصدقائــي للموقــع لنقــوم بإســعاف الجرحــى، وحيــن اقتربــوا مــن المــكان وكانــوا علــى بعــد 
قرابــة 20 متــرًا شــن الطيــران ذاتــه غــارة علــى موقــع الغــارة الســابقة وقصــف صاروخيــن، مــا تســبب فــي مقتــل 
أحــد أصدقائــي “فجــر” علــى الفــور وإصابــة الثالثــة الباقيــن، الذيــن ســاهمُت بنقلهــم إلــى ســيارة اإلســعاف، 
بينمــا نجــوت أنــا ألننــي كنــت خلفهــم بمســافة تقــارب 25 متــرًا”، تابــع أحمــد: “كنــت مــن أوائــل الواصليــن إلــى 
“منــزل” أبــو رفعــت وســاهمت مــع المدنييــن فــي نقــل المصابيــن مــن الموقــع، وفــي هــذه األثنــاء شــن الطيــران 
الروســي غارتيــن متتاليتيــن بفــارق قرابــة عشــر دقائــق علــى موقــع آخــر قــرب الجديــدة”، وأضــاف أحمــد: “لقــد 

شــاهدت الطائــرة واســتطعت تمييزهــا بوضــوح مــن آليــة تنفيذهــا للهجــوم”.

الخميــس 8/ أيلــول/ 2022 شــن طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي ثــالث غــارات بالصواريــخ علــى منطقــة جبليــة 
جنــوب قريــة حفســرجة بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، ســقطت الصواريــخ علــى منشــرة لقــص الحجــر ومنــازل فــي 
محيطهــا؛ أســفر القصــف عــن مقتــل ســبعة مدنييــن، بينهــم طفــالن، وإصابــة نحــَو 11 آخريــن بجــراح، جلهــم مــن 
عمــال المنشــرة،إضافة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المنشــرة ومنــازل عــدة، كمــا تضــررت خيــام لنازحيــن تبعــد قرابــة 200م 
عــن المنشــرة أصابهــا بعــض الشــظايا الناتجــة عــن القصــف. تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع أحمــد األحمــد16 ، ناشــط إعالمــي مــن قريــة حفســرجة وشــاهد علــى 
ــران روســي  ــران عــن إقــالع طي ــول بتمــام الســاعة 11:00 عممــت مراصــد الطي ــه فــي 8/ أيل ــا أن ــذي أخبرن المجــزرة، ال
 ومــزارع تبعــد حوالــي 2كــم 

ٍ
مــن مطــار حميميــم بريــف الالذقيــة، وأضــاف: “نفــذ الطيــران ثــالث غــارات علــى أراض

عــن القريــة، كانــت اثنتــان منهــا علــى منشــرة لقــص الحجــر وبيــت يجاورهــا عائديــن البــن عمــي والثالثــة نفذهــا 
الطيــران علــى بعــد أكثــر مــن 200م، بعــد الغــارة األولــى توجهــُت إلــى موقــع القصــف، وعنــد وصولــي دخلــت إلــى 
المنشــرة وقمــت مــع بعــض الشــباب اآلخريــن بانتشــال جريــح واثنيــن مــن الشــهداء، ثــم ابتعدنــا قليــاًل نظــرًا 
لعــودة الطيــران وقيامــه بقصــف المنشــرة مــرة أخــرى، بعــد انتهــاء القصــف ومغــادرة الطيــران األجــواء عملــت 
فــرق الدفــاع المدنــي علــى انتشــال بقيــة الشــهداء وإســعاف الجرحــى”. قــال أحمــد إّن الزمــن المقــدر بيــن كل غــارة 
ــخ كمــا أضــاف:  ــة صواري ــة بثالث ــن بينمــا الثاني ــت بصاروخي ــى كان ــى 15 دقيقــة، وإّن الغــارة األول ــن 10 إل وأخــرى كان بي
“حصيلــة الشــهداء 7، بينهــم طفــالن، 3 مــن قريــة حفســرجة و4 مــن مناطــق أخــرى فــي إدلــب، كمــا أصيــب 

حوالــي 12 شــخصًا، بعضهــم حالتهــم حرجــة”.

صور تظهر اآلثار التي خلفها قصف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي بالصواريخ مدجنة 
ومحيطها في قرية الجديدة بريف إدلب الغربي والذي تسبب في خسائر بشرية في 22/ تموز/ 2022

15   عبر تطبيق الواتساب في 22/ تموز/ 2022

16   عبر الهاتف في 21/ ايلول/2022

https://drive.google.com/file/d/1i0KK_i8XNFR59quDGPqDSNyYIiSOy34-/view
https://drive.google.com/file/d/1WGB-9WDa-vJ5o1WAz8tELmxPROh77W8S/view
https://drive.google.com/file/d/1NQE0-fAHANUAvu1sC1tfJsuX06svTtpY/view
https://drive.google.com/file/d/1PLSBezYL0W-XNjbbgu8s8zYUBcubbCoZ/view
https://drive.google.com/file/d/17X9D3FJCjv3w-EIV1lyd4b3irnqt_7qi/view
https://drive.google.com/file/d/1sUJ0M1ue4ycOM_SRNEjfrAjVhvYNl7fT/view
https://drive.google.com/file/d/1b3_EfPyPN8ZuDNVXmBoovcrZgicQQ3Xz/view
https://drive.google.com/file/d/1dCd6Ub48KwpZl2toLoGGW2MOkr_9H9f7/view
https://drive.google.com/file/d/1DmUS_bjVlJmramXznFRSEf-yPWTiwKQH/view
https://drive.google.com/file/d/1ZPwI2BwboySoKdGGsyRxlx4Al1ZDwr6t/view?usp=sharing
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باء: المدارس ورياض األطفال هدف مركزي في القصف الروسي:
بت فــي تدميرهــا بشــكل جزئــي أو كلــي  اســتهدفت القــوات الروســية فــي هجماتهــا المــدارس وريــاض األطفــال وتســبَّ
لنا اســتهداف قــوات نعتقــد أنهــا روســية مــا ال يقــل عــن 221  فــت تلــك الهجمــات ضحايــا مــن األطفــال، وقــد ســجَّ وخلَّ

مدرســة منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022.

الجمعــة 22/ نيســان/ 2022 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ ثانويــة العنــكاوي فــي قريــة 
العنــكاوي بريــف محافظــة حمــاة الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء الثانويــة، تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان إلــى أّن الثانويــة متوقفــة عــن العمــل نتيجــة نــزوح معظــم أهالــي القريــة لقربهــا مــن خطــوط التمــاس مــع 
قــوات النظــام الســوري. تخضــع قريــة العنــكاوي لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة 

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

3- هيئــة تحريــر الشــام )تجمُّــع مكــوَّن مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )النصــرة ســابقًا( وفصائــل فــي 
المســلحة(: المعارضــة 

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
خلفــت الهجمــات العســكرية التــي شــنتها هيئــة تحريــر الشــام خــالل المعــارك مــع بقيــة أطــراف النــزاع مســتخدمًة 
اســتراتيجية القصــف العشــوائي، خلفــت ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن، ومــن بينهــم أطفــال. رصدنــا أيضــًا انخــراط 
الهيئــة فــي اشــتباكات ضمــن مناطــق مأهولــة بالســكان، كمــا أطلقــت الرصــاص بشــكل عشــوائي في أثنــاء اقتحامها 
مناطــق خاضعــة لســيطرتها. وقــد تســبَّب ذلــك بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 
مقتــل مــا ال يقــل عــن 74 طفــاًل منــذ تأســيس جبهــة النصــرة )هيئــة تحريــر الشــام حاليــًا( فــي كانــون الثانــي/ 2012 حتــى 

20/ تشــرين الثانــي/ 2022، يتوزعــون إلــى 68 طفــاًل ذكــرًا و6 طفلــة أنثــى.

باء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
اســتهدفت هيئــة تحريــر الشــام األطفــال بعمليــات احتجــاز تعســفي/اختطاف فــي مناطــق ســيطرتها، وذلــك بذرائــع 
عــدة، منهــا مخالفتهــم التعاليــم التــي تفرضهــا الهيئــة، كمنــع االختــالط فــي مناطــق معينــة، أو ســبِّ الــذات اإللهيــة، 
كمــا رصدنــا فــي حــوادث عــدة احتجــاز الهيئــة أطفــااًل إثــر مشــاركتهم فــي تظاهــرات مناهضــة لهــا، أو علــى نقــاط 
التفتيــش لــدى مجيئهــم مــن مناطــق خاضعــة لســيطرة جهــات أخــرى، وبشــكل خــاص القادميــن مــن مناطــق 
عــت الهيئــة أنَّ لديهــم صــالت  ســيطرة النظــام الســوري، كمــا ســجلنا حــاالت احتجــاز تعســفي/ خطــف ألطفــال ادَّ
بعناصــر تنظيــم داعــش. إضافــًة إلــى ذلــك نفــذت الهيئــة عمليــات احتجــاز ألطفــال؛ بهــدف اتخاذهــم رهائــن، وذلــك فــي 

أثنــاء هجماتهــا ضــدَّ المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها.
ليــس هنــاك مراكــز احتجــاز مســتقلة خاصــة باألحداث/القاصريــن لــدى هيئــة تحريــر الشــام، بــل يتــم احتجــاز القاصريــن 
ضمــن مهاجع/زنزانــات مــع البالغيــن، وال يخضعــون لمحاكــم أو قضــاة مختصيــن باألحــداث، وفــي حــال تــم اعتقــال 
ســيدات مــع أبنائهــن، يوضــع الطفــل مــع أمــه إذا كان تحــت ســن 5 - 7 ســنوات، ويوضــع مــع الرجــال ويفصــل عــن 
والدتــه إذا تجــاوز هــذا الســن. وفــي كثيــر مــن الحــاالت يبقــى الطفــل محتجــزًا ألشــهر طويلــة أو ســنوات دون محاكمــة، 

كحــال األطفــال المنتميــن لتنظيــم داعــش والمحتجزيــن لــدى هيئــة تحريــر الشــام.
تســتخدم هيئــة تحريــر الشــام أســاليب تعذيــب متعــددة ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، وتشــابهت أســاليب 
التعذيــب التــي اتبعتهــا إلــى حــدٍّ مــا مــع أســاليب التعذيــب التــي يمارســها النظــام الســوري فــي مراكــز احتجــازه، ونشــير 
إلــى أن هنــاك تشــابهًا حتــى ضمــن اســتراتيجية التعذيــب التــي تهــدف إلــى إجبــار المحتجــز علــى االعتــراف وال تميــز بيــن 
األطفــال والبالغيــن، وتتــم محاكمتــه بالتالــي بنــاًء علــى اعترافــات انتزعــت منــه تحــت التعذيــب، وقــد أخبرنــا العديــد مــن 
المحتجزيــن أنهــم تعرضــوا للتعذيــب حتــى قبــل اقتيادهــم للتحقيــق، أو خيــروا مــا بيــن إقرارهــم بالتهــم الموجهــة إليهــم 
أو التعذيــب حتــى اإلقــرار، كمــا ســجلنا العديــد مــن حــوادث الضــرب واالعتــداء تعــرض لهــا األطفــال أثنــاء مرورهــم علــى 

نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا.

https://drive.google.com/file/d/1_NmAr5g3dsm6gGjqP0keNlFHYpXm5OMS/view
https://drive.google.com/file/d/118HKlqZHhgwKkkPZkRtXFuDuiPMrj--d/view
https://www.google.com/maps/place/Al+Enkawi,+Syria/@35.5962471,36.3806021,14.46z/data=!4m5!3m4!1s0x152443ac99892105:0xc93ab6c37e676671!8m2!3d35.5953896!4d36.3863673
https://snhr.org/arabic/2022/01/31/14719/
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ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثانــي/ 2012 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022 مــا ال يقــل  وثَّ
عــن 46 طفــاًل يتوزعــون إلــى 42 طفــاًل ذكــرًا و4 طفــالت إنــاث ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى هيئــة 

تحريــر الشــام. كمــا ســجلنا مقتــل 2 طفــاًل بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.

األطفــال محمــد حســن قــدور، وبــالل عبــد اللطيــف بكــور، وأميــن بكــور، وفــارس أبــو حشــيش، وأســامة عثمــان رقيــة، 
وســعد محمــد رقيــة، وقصــي عبــد القــادر رقيــة، يبلغــون مــن العمــر 12 و12 و13 و13 و14 و16 و17 عامــًا )حســب 
الترتيــب(، اعتقلتهــم عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم الســبت 16/ تمــوز/ 2022، إثــر مداهمــة منازلهــم فــي قريــة حزانــو 
فــي ريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، بعــد االعتــداء عليهــم وعلــى عــدد مــن ذويهــم الذيــن رفضــوا الســماح لهــم 
باعتقــال أطفالهــم، وذلــك علــى خلفيــة ســرقة أحــد الهواتــف المحمولــة العائــدة ألحــد عناصــر الهيئــة أثنــاء تواجــده فــي 

صالــة األلعــاب فــي قريــة حزانــو، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم جميعــًا يــوم األحــد 17/ تمــوز/ 2022.

األطفــال حمــزة وأحمــد حســن الحســين، وأحمــد فرحــان الحســين، مــن أبنــاء قريــة الخشــير بريــف محافظــة إدلــب، 
يبلغــون مــن العمــر 10 و16 و16 عامــًا )حســب الترتيــب(، اعتقلتهــم عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم اإلثنيــن 19/ أيلــول/ 
2022 لــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب، وذلــك بتهمــة 
حيازتهــم مــواد مشــبوهة حصلــوا عليهــا مــن خــالل عملهــم بجمــع الخــردة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم يــوم األربعــاء 

21/ أيلــول/ 2022.

جيم: التجنيد:
ســعت هيئــة تحريــر الشــام إلــى تجنيــد األطفــال منــذ اإلعــالن عــن تأســيس جبهــة النصــرة فــي كانــون الثانــي/ 2012  
كقــوات تعتمــد عليهــم فــي صفوفهــا، وأنشــأت عشــرات مراكــز التدريــب الخاصــة بهــم وشــجعت األطفــال علــى 
االنضمــام إليهــا وألحقتهــم بــدورات شــرعية للتأثيــر علــى معتقداتهــم وتوجيههــم لحمــل الســالح والقتال فــي محاكاة 
ــت بهــم علــى خطــوط الجبهــات، وفــي حــاالت أخــرى أوكلــت إليهــم مهــام الحراســة أو نقــل  لنهــج تنظيــم داعــش، ثــم زجَّ
ــي فــي مناطــق ســيطرتها،  ــي منهــا األهال ــي ُيعان ــة الفقــر الت ــى نقــاط التفتيــش، مســتغلًة حال ــر أو التمركــز عل الذخائ

وقدمــت لمــن يلتحــق فــي صفوفهــا مــن األطفــال رواتــب ماليــة زهيــدة.  
ــد النظام الســوري  وعبــر عمليــات الرصــد والمراقبــة الحظنــا أن الهيئــة كانــت تقــوم بحمــالت تجنيــد واســعة كلمــا صعَّ

وحلفــاؤه مــن عملياتــه العســكرية نحــو المناطــق الخاضعة لســيطرتها.

الطفــالن عبــد الصمــد عبــد الناصــر الحســون، مــن أبنــاء قريــة التــح فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ومحمــد عبــدو 
عبــد القــادر، مــن أبنــاء قريــة بســرطون فــي ريــف محافظــة حلــب الغربــي، يبلغــان مــن العمــر 16 عامــًا، فــي عــام 2021 
قامــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام بتجنيدهــم فــي صفوفهــا، األحــد 18/ أيلــول/ 2022، قتــال إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة 
لقــوات النظــام الســوري علــى إحــدى النقــاط العســكرية التابعــة للــواء عمــر بــن الخطــاب التابــع لهيئــة تحريــر الشــام 

فــي منطقــة كفرعمــة فــي ريــف محافظــة حلــب الغربــي.

صورة الطفل محمد عبدو عبد القادر صورة الطفل عبد الصمد عبد الناصر 
الحسون

https://drive.google.com/file/d/1zA6Rv-Qh2fMkcdBBQrah2YJhT-7TRtjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JkbBCNJt3hNhzox3gzTGzHwogMjALQK8/view?usp=sharing
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دال: استهداف المدارس ورياض األطفال:
ســيطرت هيئــة تحريــر الشــام علــى العديــد مــن المــدارس فــي مناطــق ســيطرتها وحولتهــا إلــى مقــرات مدنيــة أو 
لنا حــوادث قامــت فيهــا الهيئــة بإيقــاف العمليــة التعليميــة فــي المدرســة وتحويلهــا  عســكرية تابعــة لهــا، وقــد ســجَّ
إلــى معهــد شــرعي، وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد ســجلنا اعتــداء الهيئــة علــى 3 

مــدارس حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022.

4- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:
ألف: القتل خارج نطاق القانون: 

نفــذت قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ تأسيســها )تأســيس وحــدات حمايــة الشــعب تمــوز/2012 وهــي العمــود 
الفقــري لقــوات ســوريا الديمقراطيــة( عمليــات القصــف العشــوائي علــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها، كمــا 
خاضــت اشــتباكات فــي مناطــق مأهولــة بالســكان، ورصدنــا فــي كثيــر مــن األحيــان إطــالق الدوريــات التابعــة لهــا 
الرصــاص بشــكل عشــوائي مــن نقــاط التفتيــش أو فــي األســواق أو فــي أثنــاء المداهمــات، كمــا وثقنــا ضحايــا قتلــوا 
جــراء عمليــات قنــص كانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مســؤولًة عنهــا، وفــي المناطــق التــي اســتعادت الســيطرة 
عليهــا ســجلنا حــوادث إعــدام مــن خــالل إجــراءات موجــزة وتعســفية. كل ذلــك تســبَّب فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 243 
طفــاًل يتوزعــون إلــى 142 طفــاًل ذكــرًا، و101 طفلــة أنثــى قــد تــم توثيقهــم فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان منــذ تأسيســها حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022.

يعتبــر مخيــم الهــول الواقــع بريــف محافظــة الحســكة الشــرقي أقــرب إلــى معســكر احتجــاز يضــمُّ حتــى اآلن عشــرات 
ــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة  ــة التحقيــق الدولي ــر إنســانية، وقــد أشــارت لجن آالف النازحيــن فــي ظــروف غي
فــي عــدة تقاريــر لهــا إلــى أن اإلدارة الذاتيــة التــي يقودهــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي تتحمــل المســؤولية عــن االحتجــاز 
غيــر القانونــي آلالف األشــخاص، بمــن فيهــم األطفــال، وقمنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بإصــدار تقريــر 
موســع حــول المخيــم، وقــد حــذر التقريــر الصــادر عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة 
الســورية فــي 14/ أيلــول/ 2022 ويغطــي الفتــرة الواقعــة بيــن 1/ كانــون الثانــي إلــى 30/ حزيــران، مــن أنَّ الوضــع األمنــي 
يــزداد ســوءًا فــي مخيــم الهــول، حيــث تــم اإلبــالغ عــن 34 جريمــة قتــل فــي المخيــم بيــن األول مــن كانــون الثانــي إلــى31/ 
آب، وعــدة اشــتباكات داميــة بيــن قــوات األمــن الداخلــي التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة وســكان المخيــم. وأنَّ 
األطفــال فــي الهــول ومخيمــات أخــرى فــي الشــمال الشــرقي مــن ســوريا فــي وضــع مقلق بشــكل خاص. حســبما ورد 
فــي التقريــر، فهــم يفتقــرون إلــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم الكافييــن، والعديــد منهــم يعانــون مــن الصدمــة بســبب 
العنــف داخــل المخيمــات. وبمجــرد بلوغهــم مرحلــة البلــوغ، يتعــّرض األوالد الصغــار لخطــر نقلهــم إلــى مراكــز االحتجــاز 
العســكرية جنبــًا إلــى جنــب مــع بالغيــن يزعــم أنهــم كانــوا مقاتليــن ســابقين ضمــن داعــش ويحتجــزون إلــى أجــل غيــر 

مســمى دون اللجــوء إلــى القانــون.

كمــا حــذرت منظمــة أطبــاء بــال حــدود فــي تقريرهــا الصــادر فــي 7/ تشــرين الثانــي/ 2022 والــذي حمــل عنوان “بيــن نارين” 
معانــاة ســكان المخيــم الــذي تبلــغ نســبة األطفــال فيــه %64 مــن مجمــوع ســكانه، مــن حيــاة “مأســاوية” يعيشــها 
أطفــال مخيــم الهــول جــراء نقــص الخدمــات والرعايــة الصحيــة وازديــاد العنــف. إذ توفــي 79 طفــاًل فــي العــام 2021، 
واألطفــال يشــكلون %35 مــن إجمالــي وفيــات المخيــم، ومنهــم مــن ُقتــل فــي حــوادث عنــف، بينهــا تبــادل إلطــالق النــار.

الطفــل عبــادي محمــد علــي الشــالش، مــن أبنــاء قريــة البيــدر فاطســة بيــرم بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي، قتــل فــي 
20/ أيلــول/ 2022، مــع والــده محمــد علــي، إثــر إصابتهمــا برصــاص عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة أثنــاء 

مداهمــة منزلهمــا مدعوميــن بطائــرة تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي.

https://snhr.org/arabic/2020/10/29/12794/
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-coi-syria-september2022
https://snhr.org/arabic/2020/10/29/12794/
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/between-two-fires-danger-and-desperation-syrias-al-hol-camp
https://www.alaraby.co.uk/tag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/tag/أطفال-سورية
https://news.snhr.org/ar/2022/09/21/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%84/
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الطفــل أمجــد محمــد فاتــح عبيــد العكلــة، طالــب فــي المرحلــة الثانويــة، مــن أبنــاء قريــة الشــنان شــرق محافظــة ديــر 
ــر إطــالق عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة  ــران/ 2022، إث ــزور، يبلــغ مــن العمــر 17 عامــًا، ُقتــل فــي 9/ حزي ال
ــزور،  ــر ال ــان شــرق محافظــة دي ــدة ذيب ــر النهــري فــي بل ــدى مرورهــم قــرب المعب الرصــاص علــى عــدد مــن الطــالب ل

وذلــك فــي أثنــاء عودتهــم مــن االمتحانــات المدرســية.

باء: االحتجاز واالختفاء القسري والتعذيب:
قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعمليــات االحتجــاز والخطــف بحــق األطفــال فــي مناطــق ســيطرتها علــى نطــاق 
واســع؛ وذلــك بهــدف رئيــس وهــو تجنيدهــم قســريًا ضمــن صفــوف قواتهــا، حيــث يتــم اقتيادهــم إلــى معســكرات 
التدريــب عبــر خطفهــم مــن الطرقــات والمــدارس وفــي أثنــاء لعبهــم أمــام منازلهــم، كمــا احتجــزت/ اختطفــت األطفــال 
فــي أثنــاء مداهماتهــا للضغــط علــى ذويهــم لتســليم أنفســهم، أو لجعــل هــؤالء األطفــال رهائــن ضمــن المفاوضــات 
لنا عــددًا مــن عمليــات االحتجــاز بذريعــة انتمــاء الطفــل لتنظيــم داعــش في المناطق التي ســيطرت  العشــائرية، وســجَّ
عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعــد انســحاب التنظيــم منهــا. رصدنــا أيضــًا تنفيــذ عمليــات احتجــاز لألطفــال مــن 
قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي أثنــاء مشــاركة قــوات التحالــف الدولــي عبــر عمليــات اإلنــزال الجــوي والدعــم 
إلــى جانــب قــوات ســوريا الديمقراطيــة. كمــا ســجلنا فــي العديــد مــن الحــوادث احتجــاز أطفــال علــى نقــاط التفتيــش 
ــغ  ــم اإلفــراج عــن عــدد منهــم مقابــل مبال ــزاع األخــرى، ث ــَر مجيئهــم مــن مناطــق ســيطرة أطــراف الن التابعــة لهــا؛ إث

ماليــة.
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثانــي/ 2014 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022 مــا ال يقــل 
عــن 752 طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
يتوزعــون إلــى 354 طفــاًل ذكــرًا و398 طفلــة أنثــى. ويعــود ارتفــاع حصيلــة المحتجزيــن مــن األطفــال إلــى ازديــاد عمليــات 
الخطــف واالحتجــاز التــي تســتهدف األطفــال والتــي نعتقــد أنهــا بهــدف التجنيــد بشــكل رئيــس والذيــن لــم نتمكــن مــن 
ــد مصيرهــم بعــد اختطافهــم ســواًء اقتيــدوا لمراكــز االحتجــاز أو التجنيــد، وقــد ســجلنا مقتــل 1 طفــل بســبب  تحدي

التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.

الطفــل بشــار العبــد هللا الخلــف، مــن أبنــاء حــي المشــلب فــي مدينــة الرقــة، 
يبلــغ مــن العمــر 17 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
التفتيــش  نقــاط  إحــدى  علــى  مــروره  لــدى   2022 نيســان/   /5 الثالثــاء  يــوم 
التابعــة لهــا فــي مدينــة الرقــة، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ 
أخفــي قســريًا، وال يــزال مصيــره مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان وأهلــه أيضــًا.

الطفــالن الشــقيقان ماهــر وبشــار عبــد هللا الملحــم، مــن أبنــاء مدينــة البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 
يبلغــان مــن العمــر 14 و17 عامــًا )حســب الترتيــب(، اعتقلتهمــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــة 
بطائــرة مروحيــة تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي يــوم الجمعــة 16/ أيلــول/ 2022 إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي مدينــة 
البصيــرة، واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفيــا قســريًا، وال يــزال مصيرهمــا مجهــواًل بالنســبة 

للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وأهلهمــا أيضــًا.

صورة الطفل بشار العبد هللا الخلف

https://news.snhr.org/ar/2022/06/09/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d8%b4%d8%b1%d9%82-3/
 https://drive.google.com/file/d/1G3TrKOkAb4DxZjjj0Gj3ttfykrLwki62/view?usp=sharing


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن 39

االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

جيم: التجنيد: 
رصدنــا منــذ األشــهر األولــى لتأســيس قــوات ســوريا الديمقراطيــة اســتخدامها األطفــال فــي عمليــات التجنيــد 
ــز قبضتهــا األمنيــة والعســكرية  ــعت عمليــات تجنيــد األطفــال بشــكل تدريجــي بالتــوازي مــع تعزي 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 لــإلدارة الذاتيــة فــي دعــم عمليــات تجنيــد األطفــال. 
وبالتــوازي مــع أســلوب التطويــع يتــم التجنيــد عبــر خطــف األطفــال ســواء فــي أثنــاء وجودهــم فــي المــدارس أو 

أو األحيــاء. الشــوارع 
ســت معســكرات  أخبرنــا العديــد مــن أهالــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة أنهــا أسَّ
للتدريــب خاصــة باألطفــال المجنديــن فــي مناطــق بعيــدة عــن مناطــق ســكنهم األصليــة، وبشــكل عــام منعــت 
ــد مــن أســر األطفــال المخطوفيــن فــي حــال اإلعــالن عــن  ــد العدي األطفــال مــن التواصــل مــع عائالتهــم، وتــم تهدي
تجنيــد أطفــال للمنظمــات األمميــة أو الحقوقيــة، كمــا ُمنــع األهالــي مــن زيــارة أطفالهــم، وتعرضــوا لإلهانــة اللفظيــة 
والطــرد. وكل ذلــك بهــدف عــزل األطفــال عــن العالــم الخارجــي لحيــن انتهــاء مــدة تدريبهــم، والتــي تشــتمل علــى 
تلقيــن معتقــدات وأيديولوجيــا 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.

ــران/ 2019  وعلــى الرغــم مــن توقيــع اإلدارة الذاتيــة الكرديــة علــى خطــة عمــل مشــتركة مــع األمــم المتحــدة فــي حزي
لوقــف عمليــات تجنيــد األطفــال فــي صفــوف قواتهــا وتســريح مــن تم تجنيــده منهــم، وتوقيع 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

وقــد قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بإنشــاء مكتــب حمايــة الطفــل مــن النزاعــات المســلحة فــي 30/ آب/ 2020 
لتلقــي الشــكاوى الخاصــة بتجنيــد األطفــال فــي مناطــق ســيطرتها إال أن العديــد مــن أهالــي األطفــال المجنديــن لــم 
ــد تقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة حــول “األطفــال والنــزاع  يتلقــوا أي ردٍّ أو معلومــة حــول مصيــر أطفالهــم. وقــد أكَّ
المســلح” عــن عــام 2019، الصــادر فــي حزيــران/ 2020 أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة كانــت أســوأ أطــراف النــزاع فــي 
عمليــات تجنيــد األطفــال، وأصبحــت ثالــث أســوأ طــرف فــي التجنيــد حســب التقريــر الصــادر عــام 2022 والــذي يغطــي 

عــام 2021، بعــد قــوات الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام.

تعتبــر منظمــة جوانــن شورشــكر17  “الشــبيبة الثوريــة” ووحــدات حمايــة المــرأة ووحــدات حمايــة الشــعب مــن أبــرز 
هــم فــي معســكرات التدريــب والوحــدات القتاليــة التابعــة  الجهــات المســؤولة عــن عمليــات تجنيــد األطفــال وزجِّ
ــاث والذكــور مــن قبــل هــذه  ــاد حــاالت وحــوادث خطــف األطفــال اإلن ــا ازدي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وقــد الحظن
الجهــات مــع بدايــة عــام 2020 وحتــى اليــوم، 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.

ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 213 طفــاًل ال يزالــون قيــد التجنيــد لــدى قــوات ســوريا  وثَّ
ــَل قرابــة 30 طفــاًل منهــم فــي مياديــن القتــال.

ِ
الديمقراطيــة منــذ تأسيســها، ُقت

17  منظمــة جوانــن شورشــكر أو مــا يعــرف بالشــبيبة الثوريــة منظمــة مســلحة تعمــل ضمــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وضمــن رعايتهــا وتتلقــى تعليماتهــا مــن 

حــزب العمــال الكردســتاني.

https://news.un.org/ar/story/2019/07/1036092
https://snhr.org/arabic/2020/07/22/12533/
https://snhr.org/blog/2020/07/22/55283/
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الطفــل محمــد أدهــم خليــل، مــن أبنــاء مدينــة عفريــن شــمال محافظــة حلــب، 
مــن مواليــد عــام 2001، اختطفتــه عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
ــه فــي ورشــة للطباعــة  ــون األول/ 2016، مــن مــكان عمل ــاء 13/ كان ــوم الثالث ي
فــي حــي األشــرفية فــي مدينــة عفريــن، بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتــه إلــى 

أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

تواصلت الشبكة السورية مع السيد محمود18 ، وهو صديق عائلة الطفل محمد وأخبرنا بالتالي: 
“الطفــل محمــد هــو الذكــر الوحيــد ألبويــه ولــه 3 شــقيقات، فــي يــوم الثالثــاء كان مــن المفتــرض عــودة محمــد 
إلــى المنــزل بعــد انتهــاء عملــه مســاًء ولكنــه لــم يعــد، فذهــب والــده إلــى الورشــة التــي يعمــل بهــا والقريبــة مــن 
منزلــه إال أن صاحــب الورشــة أخبــره بــأن 3 عناصــر مــن الـــPKK )حــزب العمــال الكردســتاني(، جــاؤوا إلــى الورشــة 
بعــد الظهــر يبحثــون عــن محمــد ثــم أخــذوه معهــم، فــي اليــوم التالــي ذهــب والــده للبحــث عنــه فــي مراكــز الحــزب 
فــي المنطقــة وليتأكــد مــن هويــة األشــخاص الذيــن قامــوا بأخــذه لكــن دون نتيجــة، فذهــب إلــى مطعــم للفالفــل 
فــي نفــس المنطقــة، والــذي كان يجلــب منــه محمــد الغــداء، ليخبــره صاحــب المطعــم أن ال يســأل عــن ابنــه 
ألنهــم لــن يعيــدوه، حيــث أن صاحــب المطعــم ينتمــي للحــزب وهــو يقــوم بجمــع األطفــال وإرســالهم للتجنيــد، 
ولكــن والــده اكتشــف مــن خــالل إحــدى كاميــرات المراقبــة ألحــد المحــالت أن محمــد بعــد أن اشــترى الغــداء فــي 
الســاعة 12:35 وذهــب إلــى الورشــة عــاد مــرة أخــرى إلــى المطعــم وجلــس مــع صاحــب المطعــم يتكلــم معــه 
ثــم عــاد محمــد إلــى الورشــة فــي أثنــاء ذلــك جــاء 3 عناصــر مــن الحــزب يبحثــون عــن محمــد قبــل أن يذهبــوا إلــى 
الورشــة ويأخــذوه إلــى مــكان مجهــول”، وأضــاف الســيد محمــود أن والــد الطفــل ســأل عنــه فــي المقــرات التابعــة 
للحــزب حتــى وصــل إلــى وزيــر الدفــاع التابــع إلدارتهــم، ولكــن أخبــره بعــدم القــدرة علــى مســاعدته، وبعــد مــرور شــهرين 
ــك  ــذ ذل ــة أخبرتهــم بضــرورة عــدم البحــث عــن محمــد، ومن مــن اختطــاف محمــد تلقــوا مكالمــة مــن ســيدة مجهول

الوقــت لــم يعلمــوا عنــه شــيء.

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

التجنيــد القســري، واقتادوهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيدة حنان ، وهي صديقة عائلة الطفلة عبير، وأخبرتنا بالتالي:
“خرجــت عبيــر مــن منزلهــا قرابــة الســاعة 12 ونصــف يــوم الثالثــاء مــن أجــل الذهــاب إلــى دورة التقويــة فــي معهــد 
هانــزا بمدينــة القامشــلي، وفــي نفــس اليــوم قرابــة الســاعة السادســة مســاًء اتصلــت عبيــر بوالدتهــا وأخبرتهــا 
بأنــه تــم خطفهــا بالقــوة مــن أمــام معهــد هانــزا مــن قبــل عناصــر جوانــن شورشــكر، وقامــت بالضغــط عليهــم 
وأخبرتهــم مــن أجــل االتصــال بوالدتهــا، ثــم قامــت والــدة عبيــر بالبحــث عنهــا فــي كل مــكان تابــع لهــم لكــن دون 
جــدوى وتعرضــت لإلهانــات خــالل عمليــة البحــث عنهــا، كمــا أن هنــاك شــهود عيــان أثنــاء عمليــة خطفهــا مــن 
أمــام معهــد هانــزا” وأضافــت الســيدة حنــان أن الطفلــة عبيــر وضعهــا الصحــي غيــر مســتقر إذ أنهــا تعانــي مــن 

مــرض نقــص فــي الكلــس، وربمــا تحتــاج فــي المســتقبل لعمليــة القلــب المفتــوح.

18  تواصلنا معه عبر الهاتف في 28/ أيلول/ 2022

19  تواصلنا معها عبر تطبيق ماسنجر في 2/ كانون األول/ 2021

صورة الطفل محمد أدهم خليل

الطفلة عبير كاسترو عبد العزيز

https://drive.google.com/file/d/1w4e5E0idxxnE06Kc-23lo-_qTc1beWcW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UNq1SS91BH159PBpQ9qNUc4NSKl9AdFs/view
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الطفلــة ســيدرا خليــل إبراهيــم، مــن أبنــاء قريــة عبــودان التابعــة لمدينــة عفرين 
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 14 عامــًا، اختطفتهــا عناصــر 
تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الســبت 6/ تشــرين الثانــي/ 2021 فــي 
حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب بهــدف التجنيــد القســري، واقتادوهــا إلــى 

أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد فرهــاد أوســو 20، وهــو أحــد أصدقــاء عائلــة الطفلــة ســيدرا، 
وأخبرنــا التالــي:

“اختطفــت ســيدرا قرابــة الســاعة الثامنــة أثنــاء ذهابهــا إلــى الــدكان فــي حــي الشــيخ مقصــود مــن قبــل عناصــر 
جوانــن شورشــكر، حيــث قــام أهالــي الحــي بإخبــار عائلتهــا بــأنَّ ســيدرا ُخطفــت، وبعــد معانــاة وكثــرة البحــث 
عنهــا مــن قبــل عائلتهــا أبلغــت أســايش )ي ب ج( عائلتهــا بتاريــخ 7/ كانــون األول/ 2021 بــأن ابنتهــم موجــودة 
فــي محافظــة الحســكة”، وأضــاف فرهــاد بأنــه عندمــا قامــت عائلــة ســيدرا بمراجعــة مركــز الشــبيبة الثوريــة اعترفــوا 

بوجودهــا لديهــم وقامــوا بتهديدهــم وتحذيرهــم بعــدم الســؤال عنهــا مــرة أخــرى.

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.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أبــو عبيــد21 ، وهــو أحــد أفــراد عائلــة الطفــل خطــاب، وأخبرنــا 
بالتالــي:

ــًا إلــى عملــه بحــي الهالليــة مــن الصبــاح حتــى المســاء، وفــي يــوم الجمعــة خــرج إلــى  “كان خطــاب يذهــب يومي
ــه لنعــرف ســبب تأخــره،  ــا باالتصــال مــع مــكان عمل ــذا قمن ــاد، ل ــه المعت ــزل فــي وقت ــى المن ــم يعــد إل ــه ول عمل
فأجــاب صاحــب العمــل بــأن خطــاب لــم يحضــر إلــى العمــل اليــوم، فبدأنــا بالبحــث عنــه فــي الحــي ليخبرنــا أصحــاب 
الحــي بأنــه تــم خطفــه مــن قبــل عناصــر جوانــن شورشــكر أثنــاء مــروره فــي الحــي عنــد الصبــاح” وأضــاف الســيد أبــو 

عبيــد: “حتــى هــذه اللحظــة لــم نعلــم عنــه شــيء، رغــم جميــع محاوالتنــا بالبحــث عنــه”.

أبنــاء قريــة قرزيحــل )كورزيلــه( فــي ريــف  الطفــل أحمــد هيثــم جافــو، مــن 
محافظــة حلــب الشــمالي، ويقيــم فــي حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب، مــن 
مواليــد عــام 2008، اختطفتــه عناصــر الشــبيبة الثوريــة “جوانــن شورشــكر” 
ــران/ 2022، بعــد  ــوم األربعــاء 22/ حزي ــة ي التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطي
خروجــه مــن مدرســته “مدرســة ميخائيــل نعيمــة” فــي حــي الشــيخ مقصــود، 

ــد التابعــة لهــا. ــى أحــد مراكــز التجني ــه إل ــد القســري، واقتادت بهــدف التجني

الطفلة سيدرا خليل إبراهيم

الطفل خطاب عبيد حسن

صورة الطفل أحمد هيثم جافو

20 تواصلنا معه عبر تطبيق ماسنجر في 11/ كانون األول/ 2021

21 تواصلنا معه عبر تطبيق ماسنجر في 1/ كانون األول/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1NankEjlRFPtyKZqv5AacA7Gh1AWerfRo/view
https://drive.google.com/file/d/1hkS2_qdkvghAp4OMqPT2MIFi97YAkUWg/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/13sscctkZQ1I1phoC3Lq7NyHLwx-Ex1XU/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة نعيمــة22 ، وهــي إحــدى أقربــاء الطفــل أحمــد، والتــي أخبرتنــا 
بالتالي:

“أحمــد طالــب فــي الصــف الثامــن، فــي يــوم األربعــاء قــام شــخص باختطافــه مــع عــدد مــن أصدقائــه بعــد 
خروجهــم مــن المدرســة فــي حــي األشــرفية، فــي حيــن تمكــن أحــد األطفــال مــن الهــرب، وأخبــر والــد أحمــد بأنــه 
تــم اختطــاف ابنــه مــن قبــل مــا يســمون أنفســهم بـــ “جوانــن شورشــكر”، فقــام والــده بمراجعــة مركزهــم فــي 
منطقــة حلــب للبحــث عنــه إال أنهــم أنكــروا وجــوده لديهــم وبــأن ليــس لهــم أي عالقــة باختطافــه، وفــي 2/ تمــوز/ 
2022 جــاءت امــرأة إلــى بيــت عائلــة أحمــد اســمها زينــب تعمــل مــع الشــبيبة الثوريــة وأخبــرت والــدة أحمــد أنهــم 
أرســلوا األطفــال إلــى منبــج بريــف حلــب، ومــن األفضــل أن تنســاه ألنــه لــم يعــد ابنهــا، بعــد ذلــك حصلــت عائلــة 
أحمــد فــي يــوم اإلثنيــن 11/ تمــوز/ 2022 علــى معلومــة تفيــد بأنــه تــم نقــل أحمــد مــع األطفــال مــن قبــل شــخص 
يعمــل مــع الشــبيبة الثوريــة إلــى مــكان اســمه “أسايشــي كيشــتي” فــي مدينــة القامشــلي بريــف الحســكة 
الشــمالي حيــث مكثــوا لمــدة ســبعة أيــام، ومنــه إلــى منطقــة كينجــو، وهــو مــكان للتدريــب، وقامــوا بتفرقــة 
األطفــال عــن بعضهــم، بعــد ذلــك تــم نقلهــم إلــى مــكان اســمه مركــز “الشــهيد رزكار” فــي مدينــة الشــدادي 
بريــف الحســكة الجنوبــي، وهنــاك تــم تغييــر اســم أحمــد إلــى “دلشــير” مــن قبــل مســؤول المنطقــة ويدعــى 
باهــوز، بعــد فتــرة تمكــن أحــد األطفــال مــن الذيــن خطفــوا مــع أحمــد مــن الهــرب وأخبــر عائلــة أحمــد بــأن ابنهــم 
لــم يســتطع الهــروب معــه ألنهــم أطلقــوا النــار عليهمــا مــا أدى إلــى ســقوط أحمــد علــى األرض”، وأضافــت 
الســيدة نعيمــة بــأن والــد الطفــل أحمــد لــم يتــرك وســيلة إال وحــاول بهــا للحصــول علــى ابنــه مــن دفــع األمــوال 
وتقديــم الشــكاوى ومراجعــة مراكــز التدريــب لكــن دون جــدوى، وآخــر مــا توصــل إليــه والــده، أنــه ســيتم نقــل أحمــد إلــى 

مركــز تدريــب علــى القتــال فــي حلــب.

الطفلــة غزالــة محمــد ســليمان مــال محمــود، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي 
اختطفتهــا   ،2008 عــام  مواليــد  مــن  الشــمالي،  الحســكة  محافظــة  بريــف 
عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 27/ حزيــران/ 2022 
ــى أحــد مراكــز  ــد القســري، واقتادتهــا إل ــة القامشــلي، بهــدف التجني مــن مدين

التجنيــد التابعــة لهــا.

تواصلت الشبكة السورية مع السيد شيراز عنز23  خال الطفلة غزالة، وأخبرنا بالتالي:
“كانــت غزالــة تأخــذ الــدروس اإلضافيــة فــي أحــد المعاهــد بعــد أن نجحــت إلــى الصــف التاســع، وكانــت والدتهــا 
، فــي يــوم  بشــكل يومــي تقــوم بتوصيلهــا إلــى المعهــد وتعــود لجلبهــا إلــى المنــزل حيــث إن والدهــا متــوفٍّ
اإلثنيــن ذهبــت غزالــة إلــى المعهــد لوحدهــا بســبب أن والدتهــا كانــت مريضــة فــي ذلــك اليــوم، وفــي الســاعة 
الثانيــة عشــرة ظهــرًا اتصلــت غزالــة بوالدتهــا وأخبرتهــا بأنهــا لــن تســتطيع العــودة إلــى المنــزل ألن عناصــر مــن 
الشــبيبة الثوريــة أخذوهــا وســوف يخضعونهــا إلــى تدريــب لتلتحــق بهــم، ثــم أغلــق هاتفهــا المحمــول” وأضــاف 
خــال الطفلــة بأنهــم ال يعلمــون فيمــا إذا كانــت غزالــة مرغمــة علــى ذلــك أم ال، بعــد ذلــك قامــوا بمراجعــة عــدد مــن 

المقــرات التابعــة للشــبيبة الثوريــة لكــن دون أن يحصلــوا علــى أي معلومــة عــن مــكان وجودهــا أو مصيرهــا.

صورة الطفلة غزالة محمد سليمان
 مال محمود

22  تواصلنا معها عبر الهاتف في يوم األحد 25/ أيلول/ 2022

23  تواصلنا معه عبر تطبيق ماسنجر في 1/ تموز/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1hUkExHIvBncSAIq0oaP9K9pFLJnSiu6O/view
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الطفلــة حميــدة فــوزي محمــد، مــن أبنــاء قريــة شــيركان فــي ريــف محافظــة 
حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2006، اختطفتهــا عناصــر الشــبيبة الثوريــة 
الخميــس  يــوم  الديمقراطيــة  ســوريا  لقــوات  التابعــة  شورشــكر”  “جوانــن 
4/ آب/ 2022، مــن داخــل أحــد مكاتــب النشــاطات الثقافيــة الفنيــة لتعليــم 
األطفــال “المســرح والرقــص الفلكلــوري” فــي حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة 
حلــب، بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة 

لهــا.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد راجي24  أحد أقرباء الطفلة حميدة وأخبرنا بالتالي:

“كانــت حميــدة تذهــب مــع شــقيقتيها إلــى مركــز تعليــم اللغــة الكرديــة والتدريــب علــى الرقــص الفلكلــوري، وفــي 
يــوم الخميــس وأثنــاء التدريــب علــى الرقــص تــم اســتدراجها دون علــم شــقيقتها الكبــرى مــن قبــل بعــض 
الســيدات تبيــن فيمــا بعــد أنهــن مــن الشــبيبة الثوريــة “جوانــن شورشــكر”، إلــى خــارج مركــز التعليــم، وعندمــا 
شــعرت شــقيقتها بفقدانهــا ســألت عنهــا فــي المركــز فأخبروهــا بــأن حميــدة ذهبــت إلــى المنــزل ألنهــا تعانــي 
مــن الصــداع، وبعــد مــرور بعــض الوقــت اتصلــت بوالدتهــا لتتفقــد حميــدة فأخبرتهــا بــأن حميــدة ليســت فــي 
المنــزل ولــم تعــد بعــد، وفــي اليــوم التالــي ذهبــت والدتهــا للبحــث عنهــا فــي مقــر الشــبيبة الثوريــة ووحــدات 
حمايــة المــرأة ولكــن أنكــروا وجودهــا لديهــم، وبعــد مــرور 3 أيــام مــن اختفائهــا جــاءت إلــى منــزل عائلتهــا ســيدات 
تابعــات لوحــدات حمايــة المــرأة وأخبــروا العائلــة بــأن حميــدة موجــودة لــدى الشــبيبة الثوريــة” وأضــاف الســيد 

راجــي أنــه منــذ ذلــك الوقــت لــم تصــل أي أخبــار جديــدة عنهــا كمــا لــم تتصــل بعائلتهــا.

األطفــال األشــقاء محمــد ودلجــان وأيجــان أحمــد، مــن أبنــاء قريــة شــيران 
التابعــة لمدينــة عيــن العــرب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، يبلغــون مــن 
العمــر 14 عامــًا و13 عامــًا و12 عامــًا )حســب الترتيــب(، اختطفتهــم عناصــر 
الشــبيبة الثوريــة “جوانــن شورشــكر” التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
يــوم الخميــس 6/ تشــرين األول/ 2022، فــي قريــة شــيران، بهــدف التجنيــد 

القســري، واقتادوهــم إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

حاالت تسريح أطفال بعد تجنيدهم؛ مما يثبت تورط القوات في تجنيدهم سابقًا:

الطفلــة زهيــدة صبحــي كوجــر، مــن أبنــاء قريــة شــاديرا التابعــة لمدينــة عفريــن 
شــمال محافظــة حلــب، مــن مواليــد عــام 2005، اختطفتهــا عناصــر تابعــة 
ــن 28/ آذار/ 2022 مــن أمــام مدرســة  ــوم اإلثني ــة ي لقــوات ســوريا الديمقراطي
قهرمــان فــي حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب، بهــدف التجنيــد القســري، 
واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لها فــي مدينة منبــج بريف محافظة 
حلــب الشــرقي، وفــي 4/ نيســان/ 2022 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

بإعادتهــا إلــى عائلتهــا بعــد مطالبتهــم بهــا.

صورة الطفلة حميدة فوزي محمد

صورة األطفال األشقاء محمد ودلجان 
وأيجان أحمد

زهيدة صبحي كوجر

24   تواصلنا معه عبر الهاتف في 26/ أيلول/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1czswqiFrWI-n2Zty_u1n23kURxofUfnS/view
https://drive.google.com/file/d/1nxl6EtxKOLDx5yCXAWb2EDded8St7zX2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPEf5DQEgVGUvIfZRYXFSCZ3dtV4s-1q/view
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الطفــالن الشــقيقان محمــد وإبراهيــم شــوقي يوســف، مــن أبنــاء ناحيــة جنديــرس بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، 
مــن مواليــد عــام 2012 و2013 حســب الترتيــب، اختطفتهمــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الســبت 
4/ حزيــران/ 2022 بهــدف التجنيــد القســري لــدى عودتهمــا مــن عملهمــا فــي ورشــة للخياطــة فــي حي الشــيخ مقصود 
بمدينــة حلــب، واقتادتهمــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا، ثــم قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة باإلفــراج عنهمــا 

فــي 7/ حزيــران/ 2022 بعــد قيــام عائلتهمــا بالمطالبــة بهمــا.

الطفلــة نجمــة محمــد داود، مــن أبنــاء قريــة شــيخ محمــد )كاونــدى( فــي ناحيــة 
راجــو بالريــف الشــمالي الغربــي لمدينــة عفريــن شــمال محافظــة حلــب، تبلــغ 
مــن العمــر 17 عامــًا، وتقيــم مــع عائلتهــا فــي قريــة تــل قــراح فــي ريــف محافظة 
حلــب الشــمالي، اختطفتهــا عناصــر الشــبيبة الثوريــة “جوانــن شــوركر” التابعــة 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم األحــد 7/ آب/ 2022 مــن مــكان تواجدهــا فــي 
قريــة تــل قــراح، بهــدف التجنيــد القســري، واقتادوهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد 

التابعــة لهــا، ثــم ســجلنا إعادتهــا إلــى عائلتهــا فــي 9/ آب/ 2022.

الطفــل مصطفــى فاضــل محمــد، مــن أبنــاء قريــة شــيران التابعــة لمدينــة 
عامــًا،   13 العمــر  مــن  يبلــغ  الشــرقي،  حلــب  محافظــة  بريــف  العــرب  عيــن 
اختطفتــه عناصــر الشــبيبة الثوريــة “جوانــن شورشــكر” التابعــة لقــوات ســوريا 
بهــدف  فــي قريــة شــيران،   2022 أيلــول/   /15 الخميــس  يــوم  الديمقراطيــة 
التالــي، اســتطاعت عائلتــه اســتعادته بعــد  اليــوم  القســري، وفــي  التجنيــد 

التوســط ألحــد القيــادات فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة واإلفــراج عنــه.

دال: استهداف المدارس ورياض األطفال:
تســببَّت عمليــات القصــف العشــوائي التــي مارســتها قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي تضــرر مبانــي مراكــز تعليميــة، 
كمــا اســتولت قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى العديــد مــن المــدارس فــي مناطــق ســيطرتها وحولتهــا إلــى مقــرات 
عســكرية لقواتهــا، ســجلنا اعتــداء قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى مــا ال يقــل عــن 16 مدرســة حتــى 20/ تشــرين 

ــي/ 2022. الثان

إبراهيم شوقي يوسف محمد شوقي يوسف

نجمة محمد داود

مصطفى فاضل محمد

https://drive.google.com/file/d/1qY_-_AvRTJ4Vb3KyMppqrLDf2K6xPm6Z/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1ai-yn5DNfPhfHllzK9bU614zqPY3s88l/view
https://drive.google.com/file/d/1rd3opwTaMwMlb8MTfL-0L7nhCK8VVa_E/view
https://drive.google.com/file/d/1qyQX0a5-oWALekl7gglCzAQWi7bcDQr7/view
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اإلثنيــن 18/ نيســان/ 2022 اقتحمــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدرســة الفــرات للتعليــم االبتدائــي 
فــي قريــة مزرعــة اليرمــوك بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي، وقامــت باالســتيالء علــى مبنــى المدرســة وتحويلــه إلــى 
نقطــة عســكرية تابعــة لهــا ضمــن القريــة، تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أّن المدرســة كانــت ضمــن 
نطــاق الخدمــة قبــل أن تقــوم قــوات ســوريا الديمقراطيــة بتحويلهــا لنقطــة عســكرية. تخضــع القريــة لســيطرة 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.
األربعــاء 3/ آب/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة األحيــاء الســكنية فــي مدينــة إعــزاز 
ــم األساســي الواقعــة فــي  ــخ قــرب مدرســة األندلــس للتعلي بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ســقط أحــد الصواري
الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن المدينــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة نحــو 5 مدنييــن بجــراح، إضافــًة إلــى إصابــة ســور المدرســة 

بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 10/ تشــرين األول/ 2022 اقتحمــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدرســة الطيانــة الغربيــة 
ــاء  ــزور الشــرقي، فــي أثن ــر ال ــان بريــف محافظــة دي ــة ذيب ــة التابعــة لناحي ــة الطيان ــي فــي قري ــة للتعليــم االبتدائ المحدث
ســاعات الــدوام المدرســي، وقامــوا بطــرد الطــالب والــكادر التدريســي واالســتيالء علــى مبنــى المدرســة ووضــع دشــم 
ترابيــة )تحصينــات( وتحويلهــا إلــى نقطــة عســكرية تابعــة لهــا ضمــن القريــة. تخضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.
أرجعــت ســبب اســتيالئها علــى  الديمقراطيــة  إلــى أن قــوات ســوريا  الســورية لحقــوق اإلنســان  الشــبكة  ُتشــير 
المدرســة إلــى حجــة قربهــا مــن نهــر الفــرات لضبــط عمليــات التهريــب التــي تجــري عبــر النهــر بيــن مناطــق هــذه القــوات 

وقــوات النظــام الســوري مــن الجهــة األخــرى.

5- فصائل في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

مارســت فصائــل المعارضــة المســلحة عمليــات القتــل عبــر القصــف العشــوائي علــى مناطــق تخضــع لســيطرة 
أطــراف النــزاع األخــرى، كمــا وقعــت حــوادث قتــل لألطفــال فــي أثنــاء اشــتباكات وقعــت بيــن الفصائــل فيمــا بينهــا، 
وكانــت الحصيلــة األعلــى لضحايــا القتــل مــن األطفــال علــى يــد فصائــل فــي المعارضــة المســلحة فــي عــام 2014، تــاله 
2015 ثــم 2016، ثــم رصدنــا تراجعــًا ملحوظــًا منــذ مطلــع عــام 2017، وســجلنا فــي العــام األخيــر 2022 مقتــل 6 أطفــال. 
 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022 مقتــل مــا ال يقــل عــن 1003 طفــاًل علــى يــد 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة يتوزعــون إلــى 565 طفــاًل ذكــرًا و438 طفلــة أنثــى.

الطفلــة رقيــة حســن الحمــد، مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، والبالغــة مــن العمــر 12 عامــًا، قتلــت فــي 1/ حزيــران/ 2022 
إثــر ســقوط إحــدى مخلفــات القذائــف علــى منزلهــا الواقــع ضمــن مخيــم البــر جــراء انفجــار حصــل ضمــن مســتودع 
ذخيــرة فــي معســكر تابــع لفصيــل فيلــق الشــام إحــدى الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة، والتابــع لـــ “الجبهــة 
الوطنيــة للتحريــر”، حيــث يقــع مســتودع الذخيــرة فــي منطقــة جبليــة شــمال قريــة بابســقا بريــف محافظــة إدلــب 
الشــمالي والُمحاذيــة للحــدود الســورية – التركيــة، تــاله انفجــارات متتاليــة قويــة هــزت أرجــاء المنطقــة، وتبــع ذلــك 
تطايــرًا للصواريــخ والقذائــف لمســافات بعيــدة فــي المنطقــة. كمــا قتــل أحــد عناصــر المعســكر نتيجــة االنفجــار، فــي 

حيــن تســبب االنفجــار وتطايــر القذائــف بأضــرار كبيــرة فــي العشــرات مــن خيــام النازحيــن.

https://www.google.com/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5807963,37.0420296,17.04z/data=!4m5!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
https://www.google.com/maps/place/Al+Tayyana,+Syria/@34.9747074,40.5006284,11.38z/data=!4m5!3m4!1s0x15487beffad9e931:0x301203c259079eb8!8m2!3d34.9936971!4d40.5483154
https://news.snhr.org/ar/2022/06/02/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d8%b9-%d8%b0%d8%ae%d9%8a/
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فــي 18/ حزيــران/ 2022 قتــل 3 مدنييــن علــى األقــل، بينهــم طفــالن، مــن عائلــة واحــدة وأصيــب طفــالن آخــران بجــراح 
جــراء ســقوط قذيفــة هــاون علــى منــزل إثــر اشــتباكات باألســلحة المتوســطة والثقيلــة بيــن عناصــر مــن الفيلــق الثالــث 
التابــع لقــوات الجيــش الوطنــي وعناصــر مــن الفرقــة 32 التابعــة لحركــة أحــرار الشــام المنضويــة تحــت الفيلــق الثالــث 

التابــع لقــوات الجيــش الوطنــي فــي قريــة عبلــة التابعــة لمدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي.

الطفــل عبــد الرحيــم صالــح محمــد، مــن أبنــاء قريــة جهبــل التابعــة لمدينــة عيــن عيســى بريــف محافظــة الرقــة 
الشــمالي، ُقتــل إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي بالقذائــف قريــة جهبــل، فــي 22/ كانــون الثانــي/ 

.2022

باء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
التــي ســيطرت عليهــا عمليــات  المناطــق  المســلحة فــي  المعارضــة  الوطني/فصائــل  الجيــش  ارتكبــت فصائــل 
الخطــف واالحتجــاز ضــد األطفــال وبشــكل خــاص عنــد هجماتهــا علــى مناطــق خــارج ســيطرتها، ولــدى مرورهــم علــى 
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا، كمــا لجــأت إلــى عمليــات اختطــاف واحتجــاز األطفــال وإطــالق ســراحهم مقابــل دفــع 
ذويهــم مبالــغ ماليــة طائلــة، أو بدافــع الضغــط علــى ذويهــم لالســتيالء علــى ممتلكاتهــم ومصادرتهــا وإخراجهــم 
منهــا عنــوة، وقــد اتســمت معظــم عمليــات الخطــف وعلــى وجــه الخصــوص فــي منطقــة عفريــن بريــف محافظــة 

ــًا. حلــب الشــمالي طابعــًا عرقي
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022 مــا ال يقــل عــن 361 طفــاًل يتوزعــون 
إلــى 269 طفــاًل ذكــرًا، و92 طفلــة أنثــى ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االحتجــاز لــدى جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ 

الجيــش الوطنــي، وترقــى معظــم حــاالت االعتقــال المســجلة لدينــا إلــى مرتبــة االختفــاء القســري.

مارســت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة عمليــات تعذيــب بحــق األطفــال، تعــرض األطفــال بشــكل رئيــس 
للضــرب المبــرح والفلقــة والتعليــق، كمــا أجبــروا علــى القيــام بأعمــال الســخرة كالتنظيــف ونقــل الطعــام ضمــن مراكــز 

االحتجــاز التابعــة لفصائــل فــي المعارضــة المســلحة.

صورة خاصة بالشبكة السورية لحقوق اإلنسان ُتظهر األضرار في خيام النازحين في مخيم صالح 
الدين القريب من المعسكر نتيجة سقوط عدد من مخلفات القذائف المتطايرة على المخيم، 

تصوير: مهند محمد.

https://news.snhr.org/ar/2022/06/20/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%88%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a/
https://news.snhr.org/ar/2022/06/20/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%88%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a/
https://news.snhr.org/ar/2022/01/22/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81/
https://news.snhr.org/ar/2022/06/02/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d8%b9-%d8%b0%d8%ae%d9%8a/
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الطفــل نــور عامــر غــراب، والدتــه ســمية، يقيــم فــي قريــة شــمارين بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، يبلــغ مــن العمــر 
15 عامــًا، األحــد 19/ حزيــران/ 2022 قامــت عناصــر مــن الشــرطة المدنيــة التابعــة لمخفــر قريــة شــمارين التابــع لهيئــة 
األركان فــي الجيــش الوطنــي الســوري باالعتــداء عليــه بالضــرب وســط الشــارع العــام أمــام فــرن الخبــز. نشــير إلــى أن 
الطفــل نــور يتيــم األب واألم، حيــث إن قــوات النظــام الســوري قامــت بإعــدام والديــه فــي عــام 2012 فــي حــي التضامــن 

بمدينــة دمشــق.

الطفــل رمــزي كيلــو، مــن أبنــاء قريــة أرنــدة التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال 
غــرب محافظــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــًا، اعتقلته/احتجزتــه عناصــر مــن 
الشــرطة المدنيــة التابعــة للجيــش الوطنــي الســوري يــوم األربعــاء 24/ آب/ 
2022، إثــر مداهمــة مــكان إقامتــه فــي قريــة ســوركة التابعــة لمدينــة عفريــن، 
بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي 13/ تشــرين الثانــي/ 

.2022

األطفــال علــي أنــس الســيد عمــر، ومحمــد أميــن علــي الحســن، وقتيبــة حســام الســيد عمــر، وحــازم عبــد الباقــي الســيد 
عمــر، مــن أبنــاء قريــة عويجــل التابعــة لمدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب الغربــي، ويقيمــون فــي مخيــم “خبــز الخيــر” 
للنازحيــن الواقــع قــرب قريــة شــران التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال غــرب محافظــة حلــب، اعتقلتهــم/ احتجزتهــم 
عناصــر تابعــة لفصيــل “الســلطان مــراد” أحــد مكونــات الجيــش الوطنــي الســوري يــوم الســبت 23/ تمــوز/ 2022 مــن 
مــكان إقامتهــم فــي مخيــم “خبــز الخيــر”، بتهمــة ســرقة جــرة غــاز مــن أحــد المحــاّل التجاريــة فــي المخيــم، واقتادوهــم 
إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا قــرب المخيــم، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم فــي اليــوم ذاتــه، بعــد تعرضهــم للضــرب 

وتعذيبهــم بواســطة الــدوالب مــن قبــل عناصــر “الســلطان مــراد”، وعــدم ثبــات التهمــة عليهــم.

فيديو مصور من إحدى كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادثة يظهر اعتداء عناصر الشرطة 
المدنية على الطفل نور

الطفل رمزي كيلو

https://drive.google.com/file/d/1gRt6gQ4EnZSkAZ_EI8E0OOUQP5AQZ2m_/view
https://drive.google.com/file/d/1XDTERHPeYkbmpH6AntbTzUWsYNqL3k-B/view?usp=sharing 
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جيم: التجنيد:
لجــأت فصائــل المعارضــة المســلحة/قوات الجيــش الوطنــي إلــى تجنيــد األطفــال فــي صفوفهــا بشــكل واســع نظــرًا 
ــًا مــا يكــون الطفــل المجنــد علــى  لعــدم وجــود بنيــة تنظيميــة تمنــع تجنيــد األطفــال بشــكل حقيقــي وفعلــي، وغالب
 مــن األحيــان رصدنــا تشــجيعًا علــى التحــاق 

ٍ
صلــة قرابــة مــع شــخص بالــغ ضمــن الفصيــل المجنــد فيــه، وفــي كثيــر

األطفــال بالتجنيــد ضمــن صفوفهــا كونهــم أقــل كلفــة ماديــًا، كمــا اســتغلت األوضــاع المعيشــية الصعبــة التــي 
يعيشــها الطفــل، بمــا فيهــا فقــدان المعيــل، وأشــركت األطفــال فــي مهــام الحراســة ونقــل الذخيــرة، والتنظيــف، 
ــل 12 طفــاًل خــالل مشــاركتهم فــي  ــت بهــم فــي المعــارك وقــد ســجلنا مقت والتمركــز فــي نقــاط التفتيــش، كمــا زجَّ
مياديــن القتــال إلــى جانــب فصائــل فــي المعارضــة المســلحة. كمــا زجــت بعــدد منهــم فــي العمليــات العســكرية التــي 

شــاركت بهــا فــي ليبيــا وأذربيجــان. 

ريــف  فــي  األبزمــو  بلــدة  أبنــاء  مــن  شــعبان،  حــاج  شــريف  محمــد  الطفــل 
محافظــة حلــب الغربــي، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا، قامــت عناصــر الجيــش 
ــل يــوم 

ِ
الوطنــي بتجنيــده فــي صفوفهــا فــي فصيــل الفرقــة 23 التابعــة لهــا، ُقت

األربعــاء 17/ آب/ 2022 إثــر انفجــار لغــم أرضــي فــي قريــة كفرعمــة فــي ريــف 
محافظــة حلــب الغربــي، الفاصلــة بيــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات 
النظــام الســوري والمناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش الوطنــي الســوري.

بريــف  أبنــاء مدينــة صــوران  مــن  المحمــد علــي،  الــرزاق  الطفــل خالــد عبــد 
محافظــة حمــاة، يبلــغ مــن العمــر 17 عامــًا، مجنــد فــي صفــوف فصيــل جيــش 
العــزة إحــدى فصائــل المعارضــة المســلحة، اإلثنيــن 3/ تشــرين األول/ 2022 
عثــر علــى جثمانــه )مشــوه الــرأس( فــي إحــدى األراضــي الزراعيــة علــى األطــراف 
ــارة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، تخضــع  الجنوبيــة الشــرقية مــن بلــدة الب
المنطقــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام.

بلــدة  أبنــاء  مــن  درويــش،  ممــدوح  خالــد  الطفــل 
الفطيــرة فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، مــن 
مواليــد عــام 2007، قامــت عناصــر فصيــل “الجيــش 
ــون  ــر فــي كان ــة للتحري ــع للجبهــة الوطني ــي” التاب الثان
الخميــس  صفوفهــا،  فــي  بتجنيــده   2022 الثانــي/ 
16/ حزيــران/ 2022 قتــل إثــر اشــتباكات ضــد قــوات 
بريــف  ســفوهن  منطقــة  فــي  الســوري  النظــام 

الجنوبــي. إدلــب  محافظــة 

صورة الطفل محمد شريف حاج 
شعبان

صورة الطفل خالد عبد
 الرزاق المحمد علي

صورة الطفل خالد ممدوح
صورة لدفتر العائلة للطفل خالد  درويش

ممدوح درويش

https://drive.google.com/file/d/1MD_WsXsM0QonJXwn9JX6hJJnpDn4xiKN/view
https://drive.google.com/file/d/15mz6OsggUyswoRrQgeVYSgSa8hGFVoTU/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1e_NCDexAAntISnWL1fcv4ZTmANdOFAHZ/view
https://drive.google.com/file/d/17s7drNZlfbusjkN8ygoAA0_IFTZ5nud2/view
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دال: استهداف المدارس ورياض األطفال: 
ســجلنا مــا ال يقــل عــن 36 مدرســة تعرضــت العتــداءات علــى يــد المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي منــذ آذار/ 

ــي/ 2022. 2011 حتــى 20/ تشــرين الثان

6- جهات أخرى:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

د  ــن توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان العديــد مــن التصنيفــات كضحايــا التفجيــرات التــي لــم نحــدِّ يتضمَّ
مرتكبيهــا، مصــادر نيــران مجهولــة، ألغــام مجهولــة المصــدر، الغــرق، إضافــًة إلــى الضحايــا الذيــن قضــوا بنيــران القــوات 

األردنيــة أو التركيــة أو اللبنانيــة. 
ضمــن هــذا التَّصنيــف ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022 مقتــل مــا ال يقــل 

عــن 1691 طفــاًل يتوزعــون إلــى 1135 طفــاًل ذكــرًا و556 طفلــة أنثــى.

الخميــس 20/ كانــون الثانــي/ 2022 ســقطت عــدة صواريــخ قصفتهــا راجمــة صواريــخ مجهولــة المصــدر، وتتــراوح 
لدينــا الشــكوك بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــوات النظــام الســوري علــى اعتبــار أن القصــف قــادم مــن الجهــة 
التــي يســيطران عليهــا فــي ريــف محافظــة حلــب الشــرقي، واســتهدفت الصواريــخ شــارع راجــو وســط مدينــة عفريــن 
فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي الغربــي، مــا تســبب فــي مقتــل 7 مدنييــن، بينهــم 5 أطفــال ثالثــة منهــم مــن عائلــة 
واحــدة، وإصابــة أكثــر مــن 16 آخريــن بجــراح، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود 
ــد مــن التفاصيــل، تخضــع مدينــة عفريــن لســيطرة الجيــش الوطنــي  ــة للحصــول علــى مزي وناجيــن مــن تلــك الحادث

وقــت الحادثــة.

يــوم الســبت 11 / حزيــران / 2022 انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعتــه مــن قبــل جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا أثنــاء 
مــرور ســيارة تقــل مدنييــن “عمــال ورش فــي حصــاد المحاصيــل الزراعيــة” علــى أطــراف قريــة ديــر العــدس فــي ريــف 
محافظــة درعــا الشــمالي، مــا أدى إلــى مقتــل 10 مدنيــًا، بينهــم 4 أطفــال و4 ســيدات، وإصابــة قرابــة 32 آخريــن بجــراح، 

تخضــع قريــة ديــر العــدس لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

يــوم الجمعــة 19/ آب/ 2022 قرابــة الســاعة 10:40 صباحــًا، قصفــت راجمــة صواريــخ مصدرهــا مناطــق ســيطرة قــوات 
ــف حلــب الشــرقي،  ــاب بري ــة الب ــخ، اســتهدفت مدين ــة 6 صواري ــة، قراب النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطي
تفيــد المعلومــات أن مصدرهــا “قريــة شــعالة”، الواقعــة غربــي مدينــة البــاب، وتخضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة، إضافــًة إلــى انتشــار قــوات النظــام وميليشــيات إيرانيــة فــي موقــع “رادار شــعالة” فــي القريــة ذاتهــا، فــي 
ريــف حلــب الشــرقي ســقط صــاروخ وســط شــارع عــام “ســوق الخميــس” مكتــظ بالمدنييــن وبســطات الباعــة، فــي 
الحــي الشــرقي مــن مدينــة البــاب، أمــام محــل “فالفــل أبــو الخيــر”،  فيمــا ســقطت بقيــة الصواريــخ فــي مناطــق مجــاورة 
للســوق منهــا مدرســة “أرض روم”  وحــارة اليمانــي ومنــزل لطالبــات، تســبب القصــف فــي وقــوع مجــزرة لــم نتمكــن 
مــن تحديــد مرتكبيهــا بعــد وتتــراوح لدينــا الشــكوك مــا بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى 
اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة 

عــن الهجــوم، وثقنــا مقتــل 15 مدنيــًا، بينهــم 6 أطفــال، وجــرح أكثــر مــن 30 بينهــم 11 طفــاًل علــى األقــل.

https://drive.google.com/file/d/1DM1UPErtTO20UTBPjyp9zvOedZ_1aM2G/view
https://drive.google.com/file/d/1qmSQOh7GV_c2ZdZPh6WLFCDP-jd47g7H/view
https://drive.google.com/file/d/1JiyfRqXKhYmzOWzjtgoGeSof8qASVMgB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0soxvHHGNeqX7TOWyQOwVJbjssKArc6/view
https://drive.google.com/file/d/1RTw6U0eCWteRC_Mc8K0N5_KqvG9cxWtF/view
https://drive.google.com/file/d/1l10DElQzH3LQoRSffkxbMawD2mKzWQKz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_2JWa6w8mtmmmuzTpR19Mw27MvyAfcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xHvUtWKYfBWNlu6ZAiOWlwgT-0f8R1ow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B5Hte6-HaWQhxiGXyyvWMjjRNP9PJ3vg/view
https://drive.google.com/file/d/1hgzT-LWMtaCYyBjYwEQNTkEZZyOal_G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GJ7w2DSH0FOG7XzjAnezBGTMgOikvVlF/view
https://drive.google.com/file/d/1wWO2PqfRbbXZuc9jOraBqdZhTu0wdP0q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atS5O17Bpo72VI_sVyMeZAFBBIx7u1QJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yxqOl8m47k46fcfDEncE65CDDDXDf8C8/view
https://drive.google.com/file/d/1DPjaDkGYRBWCxdMy_W1O9jYuc2ckFDZ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dkC8I2vvIqREWK-5tAIteHX1uQ6vpG4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPgJRH8Mem2RKLeWMLBENkAH06drLI5a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBzYoVrIL4wp_EfADEorKQYpaMgDGBNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wx9TlVgbXLNH9sqw8tbRpzhAspY9v_Qh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdSxfIReKuS6qI_x0EiLRKoVfMighGZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ae-0c_52f5r8HLUWitAeEFU5w6Ol6NOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jcNoWzzoztF4swo1dNg-palavHhwajLL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12rcG6i_FPfzRaGwW6tvJ38KqHPMzWQiI/view?usp=sharing
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تواصلنا مع شريف دمخلي25 وهو ناشط إعالمي روى لنا ما حصل يوم 19/ آب/ 2022: 
“عنــد بــدء القصــف توجهــُت مباشــرًة إلــى مــكان القصــف، وقبــل وصولــي شــاهدت فــي طريقــي ضحايــا تــم 
إســعافهم مــن قبــل مدنييــن إلــى مشــفى الفتــح لألمــراض النســائية، ومشــفى الماجــد، وشــاهدت أيضــًا نســاًء 
ورجــااًل يبكــون علــى أطفالهــم، شــاهدت ســيدة تبكــي وتبحــث عــن طفلهــا الــذي يبعــد عنهــا قرابــة 500 متــر 
وال تعلــم مــا إذا كان مصابــًا أو توفــي، فقــد كانــوا يحاولــون إســعافه، وبعــد توجهــي إلــى الســوق حيــث ســقط 
الصــاروخ الــذي تســبب بالمجــزرة شــاهدت دمــارًا واســعًا، الصــاروخ ســقط فــي مــكان حســاس عنــد منطقــة 
“بســطات” يبــاع عليهــا خضــار وخبــز وبعــض حاجيــات البيــت، إضافــًة إلــى مطعــم فالفــل أبــو الخيــر حيــث مــكان 
ســقوط الصــاروخ، وقــد توجهــت عناصــر مــن الدفــاع المدنــي النتشــال الضحايــا، كمــا شــاهدت عناصــر مــن 
الشــرطة ســاهمت فــي نقــل الضحايــا ومســاعدتهم أيضــًا، المناطــق التــي ســقطت عليهــا الصواريــخ متقاربــة 
ــة  ــًا عامــًا حيــث ُأغلقــت معظــم المحــال التجاري جــدًا، شــهدت مدينــة البــاب يــوم الســبت 20/ آب/ 2022 إضراب

حــدادًا علــى أرواح الضحايــا، إضافــًة إلــى وقفــة تضامــن مــع الضحايــا وذويهــم”.

باء: استهداف المدارس ورياض األطفال:
ر مــا ال يقــل عــن 81 مدرســة، إثــَر هجمــات علــى يــد جهــات  ســجلنا منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2022 تضــرُّ

أخــرى.

سابعًا: االستنتاجات والتوصيات: 

• ينــصُّ القانــون الدولــي اإلنســاني علــى أنــه “يجــب أن يكــون لألطفــال موضــع احتــرام خــاص، وأن تكفــل لهــم الحمايــة 
ضــدَّ أيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء. ويجــب أن تهيــئ لهــم أطــراف النــزاع العنايــة والعــون اللذيــن يحتاجــون 
إليهمــا”، كمــا تعــرِّف اتفاقّيــة حقــوق الطفــل26  ماهيــة حقــوق الطفــل وتهــدف إلــى حمايــة حقــوق األطفــال فــي جميــع 
األوقــات، ويمنــح القانــون الدولــي اإلنســاني لألطفــال حمايــة عامــة، بوصفهــم مدنييــن ال يشــاركون فــي األعمــال 
العدائيــة27 ، ويمنحهــم حمايــة خاصــة بوصفهــم أفــرادًا مــن الفئــات المســتضعفة وغيــر مســلحين28 ، وتنــصُّ القاعــدة 
135 29 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي علــى أن “يتمتــع األطفــال المتأثــرون بالنــزاع المســلح باحتــرام خــاص 

وحمايــة خاصــة” فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.

صور تظهر اآلثار التي خلفها هجوم أرضي لم نتمكن من تحديد مصدره على سوق الخميس 
الشعبي في مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي؛ ما تسبب بمجزرة، في 19/ آب/ 2022 

25  عبر تطبيق الواتساب في 20/ آب/ 2022 

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ،26  األمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل

 https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians  ،3 27 اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة 1949، المادة

 https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians  ،14 28  اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة 1949، المادة

 rul_rule135_https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1 ،29  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي

https://drive.google.com/file/d/1CBaK7cQwRRSyGv8OxyELRlBN36MMkAAv/view?usp=sharing
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
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://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
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• المــادة 3 المشــتركة30  تنــصُّ علــى أن األطفــال بصفتهــم أشــخاصًا غيــر مشــتركين فــي األعمــال العدائيــة يجــب 
فــي جميــع األحــوال أن يعاملــوا معاملــة إنســانية، دون أي تمييــز، وتركــز أحــكام االتفاقيــات علــى حمايــة األطفــال مــن 
األعمــال العدائيــة، والتأكــد مــن موافاتهــم بالعنايــة الضروريــة واإلغاثــة والحمايــة، خاصــة لألطفــال الموجوديــن فــي 

مناطــق النزاعــات المســلحة.
• وقــد نــال الحظــر علــى تجنيــد األطفــال أقــل مــن 15 ســنة صفــة القانــون الدولــي العرفــي، وهــذا الحظــر، الــذي ُنــصَّ 
عليــه فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة تــم توســيع نطاقــه ليشــمل النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، ويوضــح النظــام 
ــر  ــي ُيعتب ــر الدول ــزاع المســلح غي ــي والن ــزاع المســلح الدول ــي الن ــه فــي حالت ــة، أن ــة الدولي األساســي للمحكمــة الجنائي
ــد األطفــال تحــت ســّن الخامســة عشــرة وإلحاقهــم بالقــوات المســلحة أو فــي جماعــات مســلحة أو  ــار أو تجني إجب

اســتخدامهم فــي النزاعــات مــا هــو إال جريمــة حــرب31 .
• 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 ســنة32 ، لكــن المحاكمــة الجنائيــة مــا 

زالــت 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  المــادة 1-4 مــن البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بمشــاركة األطفــال فــي ن
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” 33.
• علــى الرغــم مــن ترســانة القوانيــن الســابقة، لكــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا لــم تتوقــف منــذ قرابــة أحــد 
عشــر عامــًا، ولــم تحتــرم أيٌّ مــن أطــراف النــزاع تلــك القوانيــن، كمــا أن النظــام الســوري قــد صــادق علــى اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل، لكنهــا ظلــت مجــرد حبــر علــى ورق، ولــم تردعــه34  عــن ارتــكاب انتهــاكات بحــق األطفــال يرقــى بعضهــا 
ــم حــرب  ــب، وجرائ ــون، اإلخفــاء القســري، التعذي ــل خــارج نطــاق القان ــر القت ــم ضــد اإلنســانية عب ــى مســتوى الجرائ إل
عبــر عمليــات التجنيــد اإلجبــاري، كمــا أنَّ كثيــرًا مــن االنتهــاكات التــي مارســتها بقيــة أطــراف النــزاع بحــق األطفــال 
قــد تشــكل جرائــم حــرب إن ارتكبــت علــى خلفيــة النــزاع، وانتهــاكات واســعة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان إذا تــم 
ارتكابهــا بحــق األطفــال الخاضعيــن لهــذه القــوات، وتأتــي عمليــات االحتجــاز التعســفي والتعذيــب فــي مقدمــة تلــك 

االنتهــاكات يليهــا التجنيــد اإلجبــاري.

التوصيات:

إلى كافة أطراف النزاع:
• علــى النظــام الســوري الوفــاء بتعهداتــه بنــاًء علــى مصادقتــه علــى معاهــدة حقــوق الطفــل، والعهديــن الدولييــن 

يــن واتفاقيــات جنيــف. الخاصَّ
ــد قصــف المــدارس وريــاض  • علــى الحلــف الســوري الروســي والميليشــيات اإليرانيــة وملحقاتهــا، التَّوقــف عــن تعمُّ

األطفــال، والمناطــق الســكنية المأهولــة باألطفــال وذويهــم، وقتــل وتشــويه األطفــال.
• علــى جميــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن األطفــال المحتجزيــن، وبشــكل خــاص علــى خلفيــة النــزاع المســلح، 
وااللتــزام بالقوانيــن الدوليــة الخاصــة باحتجــاز األطفــال، وال ســيما الفتيــات، بمــا يتضمــن الطعــام المناســب والكافــي، 

وتوفيــر التعليــم عبــر الســماح بالذهــاب إلــى المدرســة داخــل المعتقــل أو خارجــه.

30  اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف األولى 1949، المادة 3،

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

32  األمم المتحدة، البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل. )متاح باإلنكليزية فقط(

33 األمم المتحدة، البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل، )متاح باإلنكليزية فقط(

34  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، اتفاقية حقوق الطفل ولجنتها تعجز بدون آليات رادعة عن حماية فاعلة لحقوق الطفل في سوريا وفي مختلف بلدان العالم، فضل 

عبد الغني، 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children
https://snhr.org/arabic/2021/07/25/13928/
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• التوقــف عــن عمليــات تعذيــب األطفــال المحتجزيــن، وضــرورة فصــل األطفــال عــن البالغيــن، كمــا تنــص علــى تلــك 
القاعدتيــن -8د و85 مــن القواعــد الدنيــا النموذجيــة لمعاملــة الســجناء35 ، والمــادة -2-10ب مــن العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية36 .
• اعتمــاد قواعــد بكيــن37  عنــد مقاضــاة األطفــال والتــي توضــح المبــادئ المتعلقــة بالمســؤولية الجنائيــة للقاصريــن 
والمبــادئ التــي تحكــم العقوبــات التــي تفــرض ضّدهــم، وقــد تّمــت تكملــة هــذه المبــادئ باعتمــاد قواعــد األمــم المتحدة 

لحمايــة األحــداث المجرديــن مــن حريتهــم38 .
• إيقــاف عمليــات التجنيــد لألطفــال بشــكل نهائــي، وتســريح كافــة األطفــال الذيــن هــم دون ســنِّ الـــ 15 مــن جميــع 

التشــكيالت والمهــام العســكرية.

إلى المجتمع الدولي ومجلس األمن:
تأميــن حمايــة ومســاعدة األطفــال المشــردين قســريًا مــن نازحيــن والجئيــن، وخصوصــًا الفتيــات منهــن ومراعــاة • 

احتياجاتهــن الخاصــة فــي مجــال الحمايــة تحديــدًا.
علــى كافــة دول العالــم المصادقــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الوفــاء بااللتزامــات المترتبــة عليهــا لمحاســبة • 

ــذل كل جهــد ممكــن للتخفيــف منهــا  ــة بحــق أطفــال ســوريا، وب النظــام الســوري وفضــح ممارســاته اإلجرامي
وإيقافهــا.

فضــح الــدول الداعمــة للنظــام الســوري والتــي تحــاول تأهيــل أو رعايــة مرتكبــي الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم • 
الحــرب بحــق أطفــال ســوريا.

اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الممكنــة قانونيــًا وسياســيًا وماليــًا بحــق النظــام الســوري وحلفائــه، وبحــق جميــع مرتكبــي • 
االنتهــاكات فــي النــزاع الســوري للضغــط عليهــم مــن أجــل االلتــزام باحتــرام حقــوق األطفــال.

الوفاء بااللتزام بالتبرعات المالية التي تمَّ التَّعهد بها:• 
مســاعدة دول الطــوق وتقديــم كل دعــم ممكــن لرفــع ســويِّة التعليــم والصحــة فــي هــذه الــدول التــي 	 

تحتضــن العــدد األعظــم مــن األطفــال الالجئيــن.
إيجــاد آليــات لوقــف قصــف المــدارس وريــاض األطفــال وحمايتهــا، والعمــل علــى خلــق بيئــة تعليميــة 	 

آمنــة، وهــذا أقــل مســتويات الحمايــة للمدنييــن.
قضيــة أطفــال ســوريا هــي قضيــة عالميــة، يجــب علــى كل الــدول أن تبــذَل جهدهــا فــي التخفيــف مــن 	 

تداعياتهــا، عبــر دعــم المــدارس والعمليــة التعليميــة والطبيــة داخــل ســوريا، ولألطفــال الالجئيــن.

األمم المتحدة:
إلى منظمة الشؤون اإلنسانية:

النظــام •  وابتــزاز  ــب ضغــوط  وتجنُّ تضــررًا،  األكثــر  المناطــق  اإلنســانية بحســب  المســاعدة  تنســيق عمليــات 
لصالحــه. المســاعدات  تســخير  بهــدف  الســوري 

تأّثــرَن •  الالتــي  بالفتيــات  الخاصــة  االحتياجــات  مراعــاة  مــع  األطفــال  تأهيــل  إلعــادة  كافيــة  مــوارد  تخصيــص 
تضــررًا. األكثــر  المناطــق  بحســب  الجنســي،  لالســتغالل  تعرضــَن  والالتــي  مباشــر،  بشــكل  باالنتهــاكات 

:COI ولجنة التحقيق الدولية ،IIIM إلى آلية التحقيق الدولية المستقلة
التحقيق في الحوادث الواردة في هذا التقرير، وتسليط الضوء بشكل أكبر على معاناة أطفال سوريا.• 

35  األمم المتحدة، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 

36 األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

37 األمم المتحدة، قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث )قواعد بكين(

38  األمم المتحدة، قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-administration-juvenile
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-protection-juveniles-deprived-their-liberty
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إلى الدول الداعمة واالتحاد األوروبي:
إن ســوريا هــي مــن أســوأ بلــدان العالــم مــن ناحيــة ارتــكاب عــدة أنمــاط مــن االنتهــاكات بحــق األطفــال وبالتالــي • 

فهــي بحاجــة لكــمٍّ أكبــر مــن المســاعدات مقارنــًة مــع دول ومناطــق أخــرى، وبشــكل خــاص علــى اعتبــار أن 
االنتهــاكات مــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن.

تخصيــص مــوارد أكبــر لليونيســف بشــكل عــام وآلليــة الرصــد واإلبــالغ بشــكل خــاص، واالعتمــاد علــى قاعــدة • 
ــن. ــل األطفــال الناجي ــدء فــي إعــادة تأهي ــات هــذه للب البيان

إلى دول الجوار:
ضمــان قــدرة الالجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، واحتــرام حقوقهــم، ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة • 

القســرية، واإلســراع فــي لــم الشــمل، ويجــب علــى دول االتحــاد األوروبــي وغيرهــا أن ُتخفــف الوطــأة عــن دول 
الجــوار، وأن تســتقبل مزيــدًا مــن الالجئيــن الســوريين، وعلــى الــدول المانحــة زيــادة مســاعداتها للمفوضيــة العليــا 

لشــؤون الالجئيــن، ولمنظمــات المجتمعــات المحليــة فــي دول اللجــوء.

المفوضية العليا لشؤون الالجئين:
خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة لألطفــال الســوريين الالجئيــن وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع عبــر • 

معالجــات نفســية طويلــة األمــد.
تعزيز االستثمار في التعليم والصحة.• 

شكر:

ــار ومعلومــات  ــكل مــن أرســل أخب تتقــدم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بخالــص الشــكر ل
ســاهمت  الذيــن  المحلييــن،  والنشــطاء  العيــان  وشــهود  الناجيــن  الضحايــا  خــاص  وبشــكل 

معلوماتهــم فــي تعزيــز البيانــات واألدلــة فــي مختلــف الحــوادث الــواردة فــي هــذا التقريــر.
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