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أوال :مقدمة ومنهجية:
ً

يعتــر األطفــال الفئــة األضعــف واألكثــر تضــرراً يف ســوراي منــذ بــدء االحتجاجــات الشــعبية يف آذار 2011 /وحــى اآلن يف ظــل النـزاع املســلح الغــر دويل،
وقــد ارتكبــت يف حقهــم خمتلــف أنـواع االنتهــاكات ،كالقتــل والتعذيــب والعنــف اجلنســي ومــا إىل ذلــك ،ويرتبــع النظــام الســوري وحلفــاؤه (امليليشــيات األجنبيــة والقـوات
الروســية) علــى رأس اهلــرم بنســبة تقــارب الـ 90%مــن جممــل االنتهــاكات ،فيمــا حتتــل بقيــة األطـراف ،كقـوات اإلدارة الذاتيــة (بشــكل رئيــس حــزب االحتــاد الدميقراطــي
التابــع حلــزب العمــال الكردســتاين) ،والتنظيمــات اإلســامية املتشــددة ،وفصائــل املعارضــة املســلحة ،وقـوات التحالــف الــدويل ،نســبة الــ 10%املتبقيــة بنســب متفاوتــة.
مل متيُّــز الطائـرات احلربيــة الــي تلقــي الرباميــل املتفجــرة ،أو الصواريــخ بــن طفــل أو امـرأة ،كمــا مل يتــم متييــز األطفــال أثنــاء عمليــات التعذيــب واحلصــار والتجويــع؛ ابعتبارهــا
مورســت علــى حنــو عقــوابت مجاعيــة طالــت جمموعــات ســكانية كاملــة.
إضافــة إىل االنتهــاكات ،تعــرض األطفــال يف ســوراي إىل تداعيــات تراكميــة نتجــت عــن عمليــات القصــف والتدمــر اليوميــة ،الــي تســببت يف تضــرر قرابــة
أربعــة آالف مدرســة؛ مــا أدى إىل خــروج أكثــر مــن  2مليــون طفــل داخــل ســوراي مــن العمليــة التعليميــة ،وتضــرر قطــاع الصحــة فاخنفضــت معــدالت تلقيــح األطفــال،
وانتشــرت األمـراض املعديــة كالســل ومحــى التيفوئيــد ،وتدمــرت أجـزاء واســعة مــن قطــاع البنيــة التحتيــة فانتشــر مــرض احلصبــة بســبب شــرب ميــاه اآلابر ،وتدمــرت أحيــاء
كثــرة بشــكل شــبه كامــل فتحولــت األســرة الســورية إىل اللجــوء ،وظهــرت معــاانة مــن نــوع آخــر ،حيــث ُحــرم  60%مــن جممــل األطفــال الالجئــن مــن العمليــة التعلميــة،
كمــا مت اســتغالهلم يف ســوق العمــل ،كمــا ســجلنا عــدداً مــن حــاالت العنــف اجلنســي حبــق األطفــال داخــل وخــارج ســوراي ،وازدادت بشــكل خميــف حــاالت التزويــج
املبكر ،كمــا ولــد مــا اليقــل عــن  148ألــف طفــل يف خميمــات اللجــوء ،مل حيصــل العديــد منهــم علــى أوراق ثبوتيــة ،ونعــاين صعــوابت هائلــة يف مكافحــة ظاهــرة احلرمــان
مــن اجلنســية.
كمــا ســجلنا فقــدان مــا اليقــل عــن  37ألــف طفــل لوالــده ،وقرابــة  6آالف طفــل فقــد والدتــه ،وهنــاك مــن فقــد زميلــه يف املدرســة ،وأدى كل ماســبق إىل
تداعيــات ســيكولوجية مــن املســتبعد اآلن التنبــؤ أببعادهــا يف املســتقبل املتوســط أو البعيــد ،فقــد حتدثنــا مــع عــدد واســع مــن األطبــاء يف دول اجلـوار الســوري منــذ عــام
 2012وأخــروان عــن معــاانة نســبة كبــرة مــن األطفــال مــن اضطـراابت نفســية تتمثــل يف انفعــاالت حــادة واكتئــاب وفصــام يف بعــض األحيــان ،وينكعــس كل ذلــك
ِ
ص حالتهــم أوالً ومــن يعاجلهــم اثني ـاً.
علــى التحصيــل العلمــي واالندمــاج اجملتمعــي ورؤيــة الكوابيــس وســلس البــول ،ومعظــم أطفــال ســوراي الجيــدون مــن يُشـ ّ
ـخ ُ
تعتمــد منهجيــة هــذا التقريــر علــى أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الناتــج عــن حــاالت املراقبــة والتوثيــق اليوميــة املســتمرة منــذ عــام  2011وحــى اآلن ،ومجيــع
اإلحصائيــات الـواردة فيــه مســجلة ابالســم والصــورة ومــكان وزمــان الوفــاة أو االعتقــال ،وغــر ذلــك مــن التفاصيــل ،وإن مــاورد ذكــره يف هــذا التقريــر يُِّثـ ُـل احلــد األدىن
مــن االنتهــاكات الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا ،وبــكل أتكيــد فــإن اإلحصائيــات احلقيقيــة أكــر مــن ذلــك بكثــر ،وقــد وضعنــا أبــرز احلـوادث الــي حصلــت منــذ  /4حزيـران/
 2015وحــى  /4حزيـران.2016 /

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
«مــن الصعوبــة مبــكان خلــق بيئــة منعزلــة لألطفــال عــن ســياق الكارثــة الســورية ،لكــن جيــب علينــا أن نبــذل كل جهــد ممكــن يف ســبيل ذلــك ،ألن ضيــاع
أطفــال ســوراي يعــي ضيــاع املســتقبل لعقــود إىل األمــام ،وهــذا ماحيــاول بعــض املنخرطــن يف األزمــة الســورية احلصــول عليــه ،عــر إطالــة أمــد النـزاع ،والفشــل
يف حتييــد ومحايــة املدنيــن ،والســماح للنظــام الســوي بشــكل رئيــس ابســتخدام مفتــوح لشــى أن ـواع األســلحة وأســاليب التعذيــب دون متييــز ودون أيــة
عواقــب تذكــر حــى اآلن».
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ثانيا :حصيلة األطفال الضحايا والمعتقلين:
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 -رسم بياين يوضح حصيلة الضحااي من األطفال ونسب توزعهم حبسب اجلهة اليت قامت بعملية القتل:

 -رسم بياين يوضح حصيلة األطفال الذين مازالوا قيد االعتقال ،ونسب توزعهم حبسب اجلهة اليت قامت بعملية االعتقال:
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ً
ثالثا :االنتهاكات من قبل القوات الحكومية:
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
قتلــت القـوات احلكوميــة منــذ آذار 2011 /حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر مــا اليقــل عــن  19773طفـاً ،مســجلون لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابالســم
والصــورة والفيديــو ،ومــكان وزمــان القتــل ،وذلــك عــر عمليــات القصــف العش ـوائي ابلصورايــخ ،واملدفعيــة ،والقنابــل العنقوديــة ،والغــازات الســامة ،والقنابــل الربميليــة،
وصــوالً إىل عمليــات الذبــح ابلســاح األبيــض ،وذلــك يف عــدة جمــازر محلــت طابــع تطهــر طائفــي :يف محــص ،ابنيــاس ،جديــدة الفضــل بريــف دمشــق ،القلمــون بريــف
دمشــق ،ريــف محــاة الشــمايل ،وريــف حمافظــة حلــب.
من بني الـ  19773طفالً 297 ،قتلوا برصاص قناص ،والقناص على علم اتم أبنه يستهدف طفالً ،كما حتدثنا عن ذلك سابقاً يف تقرير “صيد البشر”
يــوم الثــااثء  /16حزيـران 2015 /قصــف الطـران احلــريب احلكومــي صواريــخ عــدة علــى بلــدة الغاريــة الشــرقية يف درعا ،اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة،
أســفر القصــف عــن مقتــل  23مدنيـاً ،بينهــم  20طفـاً دون سـ ِّـن  ،18وســيداتن.
اخلميــس  /16متــوز 2015 /شــن الطـران احلــريب احلكومــي غــارة بصــاروخ علــى قريــة اخلويــن إبدلــب ،اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة ،مــا تســبب مبقتــل
 8مدنيــن ،بينهــم  7أطفــال دون ســن .18
الســبت  /26أيلــول ،2015 /اســتهدفت القـوات احلكوميــة بصــاروخ يبــدو أنــه مــن نــوع أرض  -أرض قصــر املــدى حديقــة ألعــاب لألطفــال يف حــي الوعــر حبمــص،
جتمــع فيهــا مــا يزيــد عــن  300مــدين وقــد تســبب القصــف حبســب مــا وثقتــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبقتــل  28شــخصاً ،بينهــم  17طفـاً دون ســن ،18
و 4ســيدات ،كمــا ذكــر تقريــر خــاص أصــدرانه بعنـوان «ماتـوا وهــم يلعبــون».
اجلمعــة  /23تشـرين األول 2015 /قصــف الطـران احلــريب احلكومــي صواريــخ عــدة علــى
مدينــة تلبيســة مبحافظــة محــص ،اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة ،مــا أدى إىل
مقتــل  17شــخصاً ،بينهــم  8أطفــال دون ســن  ،18و 5ســيدات.

صورة تظهر األطفال الضحااي من عائلة صويص

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع والــدة الطفــل فــادي مرهــف صويــص أحــد
األطفــال الضحــااي ،والــي أفــادت بتفاصيــل حادثــة مقتــل ابنهــا:
«كنت يف الطابق العلوي عندما استهدف الصاروخ منزلنا ،كل ما كان يف ابيل
حينهــا هــو كيــف أطمئـ ُّـن علــى ولــدي الــذي كان جيلــس يف الطابــق الســفلي ،كان
الــدرج مدم ـراً وســقف الطابــق الســفلي قــد أطبــق علــى مــن فيــه مــن أف ـراد العائلــة
أتخــر اســتخراجهم مــن حتــت األنقــاض لســاعات بســبب ضعــف املعــدات ،مث
خرجـوا مجيعهــم جثثـاً هامــدة ،ولــدي البكــر رضيــع عمــره  9أشــهر ،كنــت أنتظــر
بفــارغ الصــر أن يبلــغ العــام ألمسعــه ينطــق وأراه حيبــو ،لكنهــم ســرقوا مــي فرحــة
عمــري ...فقــدت عائلتنــا يومهــا  5أطفــال أكربهــم مل يتجــاوز  9ســنوات ،مازالــت
احلادثــة يف رأســي كأهنــا حصلــت اآلن».
فيديو يظهر عمليات انتشال الضحااي بعد قصف الطريان احلريب احلكومي مدينة تلبيسة حبمص بصاروخ يف  /23تشرين األول2016 /
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يــوم اخلميــس  /31آذار 2016 /أغــار الطـران احلــريب احلكومــي مبــا اليقــل عــن  14غــارة يف مناطــق متفرقــة مــن بلــدة ديــر العصافــر؛ مــا أدى إىل مقتــل  31مدنيـاً،
بينهــم  12طفـاً دون ســن  ،18و 9ســيدات .أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريـراً خاصـاً يوثــق احلادثــة «أعظــم خروقــات وقــف األعمــال العدائيــة جمــازر
وقصــف بلــدة ديــر العصافــر علــى يــد القـوات احلكوميــة»

ابء :االعتقال واالحتجاز التعسفي والتعذيب:

نؤكــد يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن مــا اليقــل عــن  99%مــن حــاالت االعتقــال مــن قبــل القـوات احلكوميــة تتــم بــدون مذكــرة قانونيــة ،وال يتــم إخبــار ذوي
الطفــل ابلتهمــة أو أيــن ســيتم احتجــازه ،كمــا أننــا ســجلنا حــاالت عديــدة مت فيهــا اعتقــال األب واالبــن معـاً ،وذلــك كنــوع مــن الضغــط علــى األب ،حيــث يتــم تعذيــب
ابنــه أمامــهُ .ينــع األهــل مــن تكليــف حمـ ٍـام ،ومــن الـزايرات ،يتعـ َّـرض الطفــل لتعذيــب عنيــف ،دون متيّيــز تقريبـاً عــن تعذيــب الرجــل البالــغ ،ويتحــول االعتقــال التعســفي
إىل اختفــاء قســري يف كثــر مــن احلــاالت.
تقوم القوات احلكومية ابعتقال األطفال ألهنم شــاركوا يف احلراك الشــعيب ،سـواء بشــكل مباشــر أو عرب وســائل التواصل االجتماعي أو يف اجملال اإلعالمي أو اإلغاثي،
كمــا أن هنــاك العشـرات مــن حــاالت اعتقــال األطفــال مــن أجــل الضغــط علــى آابئهــم لتســليم أنفســهم.
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 /مــا ال يقــل عــن  10891طفـاً مــروا بتجربــة االعتقــال ،مــازال مــا اليقــل عــن  2716منهــم قيــد االعتقــال
حــى اللحظــة ،تُنكــر الســلطات الســورية احتجازهــا لألطفــال لديهــا ،علــى الرغــم مــن أن كافــة رواايت األهــايل والناجــن تؤكــد لنــا أن القـوات احلكوميــة هــي مــن قامــت
بعمليــات االقتحــام واالعتقــال.
(ي.ف) طفــل ،يبلــغ مــن العمــر  9أعـوام ،مــن حــي عــن اللــوزة مبدينــة محــاة ،اختطفتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لقــوى األمــن اجلــوي التابــع للقـوات احلكوميــة مــن مــكان
تواجــده ابلقــرب مــن مدرســة حــي عــن اللــوزة االبتدائيــة يــوم اجلمعــة  /12شــباط ،2016 /وأفرجــت عنــه اخلميــس  /18شــباط2016 /
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع والد الطفل (ي – ف) وأفادان بتفاصيل اعتقال ابنه:
«اســتمرت املفاوضــات مــع اخلاطفــن مــدة مخســة أايم ،أخــروين بدايــة أبنــه علــي عــدم إبــاغ أي جهــة أمنيــة عــن اعتقــال ابــي ،كنــا نعــرف متامـاً اجلهــة
اخلاطفــة فهــم يقطنــون يف احلــي نفســه ،وكنــا نعلــم يف أي منــزل حيتجــزون ولــدي ،لكننــا مل نســتطع فعــل أي شــيء ،واضطــرران لدفــع مبلــغ مــايل يُعــادل
 3آالف دوالر أمريكــي مقابــل اإلفـراج عــن ولــدي».
الطفلــة منــرة أمحــد األكــر ،مــن مدينــة حلــب ،تبلــغ مــن العمــر  4أعـوام ،اعتقلتهــا عناصــر مســلحة اتبعــة لقــوى األمــن
السياســي التابــع للقـوات احلكوميــة يف /1كانــون الثــاين 2016 /برفقــة والدهتــا هديــل الــوراق لــدى مرورمهــا مــن نقطــة
تفتيــش اتبعــة للق ـوات احلكوميــة يف منطقــة بســتان القصــر مبدينــة حلــب ،ماي ـزال مصريمهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة
الســورية حلقــوق اإلنســان ولذويهمــا أيضـاً.

الطفلة منرية أمحد األكر

يتعــرض األطفــال إىل أســاليب التعذيــب نفســها الــي يتعــرض هلــا الرجــال تقريبـاً ،وقــد رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان عرب تقرير موســع «ما اليقل عن  46أســلوابً من أشــهر أســاليب التعذيب» اليت اســتخدمتها األفرع األمنية
يف ســوراي ،تســبب ذلــك التعذيــب الوحشــي مبقتــل مــا اليقــل عــن  159طفـاً ،أغلبهــم قُتلـوا داخــل األفــرع األمنيــة.
عمــر أمحــد الشــغري ،طالــب يف املرحلــة الثانويــة ،مــن قريــة البيضــا بريــف مدينــة ابنيــاس مبحافظــة طرطــوس ،يف /16كانــون الثــاين 2012 /اعتقلتــه القـوات احلكوميــة
بعــد مدامهــة مــكان ســكنه يف حــي ابــن خلــدون مبدينــة ابنيــاس ،وكان يبلــغ مــن العمــر حينهــا  17عام ـاً ،أمضــى معظــم فــرة احتجــازه يف ســجن صيــداناي العســكري
والفــرع  215بدمشــق وأفرجــت عنــه الق ـوات احلكوميــة يف  /11حزي ـران.2015 /
تعرضه للتعذيب خالل احتجازه يف سجن صيداناي العسكري:
التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عمر الشغري ،الذي روى تفاصيل ُّ
ـهدت أنواعاً خمتلفة من التعذيب ،كان أشــدها اســتخدام الصاعق الكهرابئي بعد وضع مادة ســائلة على اجلســم حيث خترج الشــحنة الكهرابئية
«شـ ُ
وتــدث أملـاً ال ميكــن وصفــه .كمــا كانـوا يقومــون بربــط العضــو الذكــري خبيــط وإطعامــي امللــح واملــاء ابلتنــاوب عــدة مـرات ،ليبــدأ أمل
مــن مــكان املــادة ُ
ـت لعــدة كســور يف اليــد والقــدم وعظــم القفــص الصــدري بســبب الضــرب بعصــا حديديــة،
مريــر يف منطقــة الكلــى واحلــوض قــد يســتمر لســاعات ،تعرضـ ُ
ومازالــت آاثر الكســور حــى اللحظــة ظاهــرة ،تعرضــت للتجويــع وإمهــال الرعايــة الصحيــة ،وبلــغ وزين عنــد خروجــي مــن مركــز االحتجــاز حنــو 35كــغ،
إضافــة إىل إصابــي مبــرض الســل.
ـت أعــاين مــن املــرض واإلرهــاق الــذي أصابــي أثنــاء اعتقــايل ونتائــج التعذيــب الشــديد الــذي تعرضــت
بعــد حنــو عــام مــن خروجــي مــن املعتقــل مازلـ ُ
لــه ،وصــور أصدقائــي الذيــن ماتـوا جبانــي بســبب التعذيــب مازالــت أمامــي ،ال يســتطيع أحــد ختيــل اجلحيــم الــذي حيصــل يف املعتقــات ،أان خرجــت
ولكــن مــازال هنــاك األلــوف يتعرضــون للوحشــية نفســها الــي تعرضــت هلــا مــن عناصــر األمــن».
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صورة تُظهر واثئق فحوصات طبية تؤكد إصابة عمر الشغري مبرض السل أثناء احتجازه يف مركز احتجاز حكومي.
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جيم :احلصار:

اســتخدمت الق ـوات احلكوميــة سياســة فــرض احلصــار علــى املناطــق الواقعــة حتــت ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة كســاح حــرب ،وكوســيلة للضغــط علــى املدنيــن
ولعـ َّـل األطفــال هــم الفئــة األكثــر تضــرراً مــن تلــك السياســة الــي تســببت بنشــر حــاالت مــن ســوء التغذيــة واجلفــاف ،إضافــة إىل انتشــار عــدد مــن األوبئــة بســبب التلــوث
البيئــي الناتــج عــن تراكــم النفــاايت ،وتضــرر شــبكات الصــرف الصحــي كمــا هــو احلــال يف الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق.
وقد وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ بداية احلراك الشعيب مقتل  259طفالً بسبب نقص الغذاء والدواء يف العديد من املناطق احملاصرة.
دال :احلرمان من التعليم وعمالة األطفال:
اســتهدف القصــف العش ـوائي أو املتعمــد للق ـوات احلكوميــة مــا اليقــل عــن  4083مبــى تعليمــي توقــف قرابــة نصفهــا عــن العمــل ،كان هــذا الســبب الرئيــس وراء
ـك عــن احلصــار والفقــر الشــديد وتدمــر احملــات التجاريــة
إحجــام األهــايل عــن إرســال أطفاهلــم إىل املــدارس ،عــدا عــن التشــرد بســبب النــزوح بعــد أن دمــرت األبنيــة ،انهيـ َ
وأماكــن العمــل ،أو اعتقــال أو قتــل معيــل األســرة؛ مــا دفــع األطفــال للعمــل وأصبــح كثــرون منهــم معيلــون ألســرهم ،وتشــر التقديـرات األوليــة إىل توقــف مــا اليقــل عــن
 2مليــون طفــل داخــل ســوراي عــن التعليــم.
األحــد  /9آب 2015 /قصــف الط ـران احلــريب احلكومــي صاروخ ـاً علــى مدرســة يف بلــدة زردان بريــف إدلــب ،مــا تســبب مبقتــل  4أطفــال ،إضافــة إىل دمــار جزئــي
ببنــاء املدرســة ،وخروجهــا عــن اخلدمــة.
فيديو يظهر آاثر الدمار يف إحدى املدارس ببلدة زردان جراء قصف الطريان احلريب احلكومي للبلدة ابلصواريخ يف  /9آب2015 /
اإلثنــن  /19تشـرين األول 2015 /قصفــت مدفعيــة النظــام قذائــف عــدة علــى مدرســة ابتدائيــة يف بلدة املخــرم التحتــاين مبحافظــة محــص واخلاضعــة لســيطرة القـوات
احلكوميــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  10أشــخاص أثنــاء وجودهــم يف ابحــة املدرســة ،بينهــم  7أطفــال ،وســيداتن.
األحــد  /22تشـرين الثــاين 2015 /قصــف طـران النظــام ابلصواريــخ املدرســة الرابعــة يف مدينــة دومــا بريــف دمشــق ،مــا أدى إىل مقتــل  8أشــخاص بينهــم طفــان،
إضافــة إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضـرار ماديــة كبــرة.
حسن األمحد أحد مؤسسيمؤسسة رعاية الطفل Child careيف ريف إدلب ،أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن معاانة األطفال يف ريف إدلب:
ضم أيضاً  350آخرين ،وبعدها افتتحنا عدة مراكز يف ريف إدلب .إن الوضع النفســي
«ضم مركزان يف البداية  350طفالً ،مث افتتحنا مركزاً آخر ّ
لألطفــال تدهــور جــداً بفعــل احلــرب والقصــف املتكــرر وانقطــع األطفــال عــن التعليــم بعــد اســتهداف مدراســهم أو حتويلهــا إىل مــأوى للنازحــن .حــى
مركـزان تعــرض للقصــف  3مـرات.
بــدأ العديــد مــن األطفــال مييلــون لتجربــة محــل الســاح لكوهنــا تولّـ ُـد لديهــم شــعوراً ابلقــوة أو النفــوذ ،وبــدأت تتمحــور اهتماماهتــم وميوهلــم حــول العنــف
واحلــرب ،تعمــل أنشــطتنا علــى الدعــم النفســي للطفــل وحماولــة إخراجــه مــن قوقعــة التفكــر يف احلــرب والدمــار ،مــن خــال تطويــر مواهبــه يف الرســم
واللعــب ،كمــا أننــا طبقـاً برانمــج تعليميـاً سـريعاً للقـراءة والكتابــة بعــد أن الحظنــا انقطــاع عــدد كبــر مــن الطــاب عــن التعليــم املدرســي ،إن األطفــال
هــم الضحيــة األكــر يف هــذه احلــرب فقــد ســرقت منهــم حياهتــم وطفولتهــم».

هاء :التجنيد:

اتبعــت الق ـوات احلكوميــة سياســة التجنيــد العــام للمدنيــن يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا هبــدف تعويــض النقــص يف املقاتلــن يف صفــوف اجليــش النظامــي ،وعملــت
القـوات احلكوميــة علــى جتنيــد الفئــات العمريــة الصغــرة بــدءاً مــن  14عامـاً للقتــال يف صفوفهــاُ ،متَّبعــة سياســة الرتغيــب املــادي واســتغالل احلاجــة املاديــة لألهــايل بشــكل
رئيــس يف عمليــات التجنيــد حبــق األطفــال.
كمــا ســجلنا خــال عــام  2016وحــده قيــام القـوات احلكوميــة مبــا اليقــل عــن  69حالــة جتنيــد قســري لألطفــال هبــدف إشــغاهلم بعمليــات الســخرة وحفــر اخلنــادق
علــى جبهــات القتــال ،حيــث تركــزت عمليــات التجنيــد القســري لألطفــال يف القــرى واملناطــق الــي تســيطر عليهــا القـوات احلكوميــة ابلقــرب مــن جبهــات القتــال يف ريــف
حلــب اجلنــويب ومناطــق الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق.
ومــن خــال الــرواايت الــي حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن ذوي القتلــى األطفــال يف صفــوف الق ـوات احلكوميــة وامليليشــيات التابعــة هلــا ،فقــد
الحظنــا يف العامــن األخرييــن ارتفــاع عــدد األطفــال القتلــى واملصابــن يف صفــوف هــذه امليليشــيات ،مــا يُعـ ُّـد مؤشـراً علــى ارتفــاع وتــرة اســتعانة القـوات احلكوميــة هبــم.
صور تظهر استعانة القوات احلكومية ابألطفال ضمن معسكرات تدريب اتبعة هلا.
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واو :العنف اجلنسي:

ســجلنا ما اليقل عن  463حالة عنف جنســي تعرض هلا األطفال من قبل القوات احلكومية منذ آذار ،2011 /وقد تنوعت أشــكال العنف اجلنســي بني التحرش
أثنــاء املدامهــات والتفتيــش ،والــزواج القســري ،واالبتـزاز اجلنســي اللفظــي (توجيــه هتــم ممارســة اجلنــس وعبــارات جنســية) ،واالســتغالل اجلنســي اجلســدي (اإلجبــار علــى
التعريــة ومالمســة جســد الطفــل) خــال فــرة االعتقــال واالختطــاف ،وصــوالً إىل أقســى درجــات العنــف اجلنســي وهــي االغتصــاب.
ورغم ذلك فإن احلجم احلقيقي للعنف اجلنسي مازال خمتفياً بسبب طبيعته احلساسة وعدم تفضيل اجملتمع السوري احلديث عنه.
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ً
رابعا :االنتهاكات من قبل القوات الروسية:
بــدأت الق ـوات الروســية هبجماهتــا العســكرية اجلويــة منــذ األربعــاء  /30أيلــول 2015 /وقــد أعلنــت أن ضرابهتــا تســتهدف التنظيمــات اإلســامية املتشــددة (تنظيــم
داعــش  -تنظيــم جبهــة النصــرة  -تنظيــم جنــد األقصــى) وقــد ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل  479طفـاً نتيجــة قصــف طـران حــريب يُزعــم أنــه روســي،
وهــذه حصيلــة مرتفعــة جــداً يف  8أشــهر ،ومؤشــر علــى أن القـوات الروســية تســتهدف املدنيــن.
األربعــاء  /30أيلــول 2015 /قصــف طـران حــريب يزعــم أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مدينــة الرســن يف محــص اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى
إىل مقتــل  8أشــخاص معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم  4أطفــال وســيدة ،جـراء اســتهداف منزهلــم أبحــد الصواريــخ.
اخلميــس  /15تشـرين األول 2015 /قصــف طريان حــريب يُزعــم أنــه روســي صاروخاً على مبــى ســكين يف بلــدة الغنطــو حبمــص؛ مــا أدى إىل مقتــل  48مدنيـاً ،بينهــم
 33طف ـاً ،و 13ســيدة .وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقري ـراً خاص ـاً يوثــق اجملــزرة «توثيــق مقتــل  48مدني ـاً يف قصــف ق ـوات روســية ملبــى ســكين
يف قريــة الغنطــو»
اإلثنــن  /11كانــون الثــاين 2016 /قصــف طـران حــريب يُزعــم أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة الشــهيد مصطفــى رســتم االبتدائيــة يف بلــدة عنجــارة بريــف حمافظــة حلــب،
اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة ،مــا أدى إىل مقتــل  13شــخصاً ،هــم  12تلميــذاً ومعلمــة ،وإصابــة  8آخريــن جبـراح.
اجلمعــة  /22كانــون الثــاين 2016 /قصــف طـران حــريب يُزعــم أنــه روســي  4صواريــخ علــى األبنيــة الســكنية يف شــارع ســيف الدولــة مبدينــة الرقــة ،اخلاضعــة لســيطرة
تنظيــم داعــش ،مــا أدى إىل مقتــل  17شــخصاً ،بينهــم  8أطفــال دون ســن  ،18و 5ســيدات ،وإصابــة مــا اليقــل عــن  10آخريــن جبـراح.
اجلمعــة  /22كانــون الثــاين 2015 /قصــف طـران حــريب يُزعــم أنــه روســي  4صواريــخ علــى قريــة طابيــة جزيــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،علــى بعــد  15كــم
شــرق مدينــة ديــر الــزور ،اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش ،مــا أدى إىل مقتــل  38شــخصاً ،بينهــم  16طفـاً ،و 7ســيدات.

خامسـ ًـا :االنتهــاكات مــن قبــل قــوات اإلدارة الذاتيــة (بشــكل رئيســي حــزب االتحــاد
الديمقراطــي الفــرع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني):
انضمــت هــذه الق ـوات إىل اجلهــات الفاعلــة الرئيســة يف ســوراي منــذ متــوز 2012 /حينمــا ظهــرت ق ـوات محايــة الشــعب «اجلنــاح املســلح حلــزب االحتــاد الدميقراطــي»
وانضــم احلــزب وقواتــه فيمــا بعــد إىل ق ـوات اإلدارة الذاتيــة «الكرديــة» ،الــي أعلــن عــن أتسيســها يف كانــون الثــاين ،2014 /وســيطرت علــى بعــض املناطــق يف مشــال
وشــرق ســوراي ،ويُشــكل حــزب االحتــاد الدميقراطــي (الفــرع الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين) وقواتــه الن ـواة الرئيســة ملــا أُطلــق عليــه الحق ـاً اســم اإلدارة الذاتيــة.
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  62طفالً على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية منذ بداية أتسيسها حىت اآلن.
الســبت  /1آب ،2015 /قامــت قـوات اإلدارة الذاتيــة جبمــع أهــايل بلــدة صريــن يف ريــف حلــب يف إحــدى ســاحات البلــدة بعــد ســيطرهتا عليهــا مــن تنظيــم داعــش،
وأطلقــت الرصــاص عليهــم ،مــا أدى إىل مقتــل  8أشــخاص ،بينهــم  3أطفــال ،و 3ســيدات.
األحــد  /29تشـرين الثــاين ،2015 /اقتحمــت قـوات اإلدارة الذاتيــة املدعومــة بفصيــل جيــش الثـوار بلــدة مريميــن بريــف حلــب الشــمايل ،واعتقلــت عــدداً مــن أهلهــا
بينهــم نســاء وأطفــال بتهمــة االنتمــاء إىل جبهــة النصــرة وتنظيــم داعــش ،وقتلــت  12شــخصاً ،بينهــم  5أطفــال وســيدة رميـاً ابلرصــاص يف ســاحة كفــر جنــة اخلاضعــة
لســيطرة قـوات اإلدارة الذاتيــة بريــف حلــب الشــمايل.

ابء :االعتقال واالحتجاز التعسفي والتعذيب:

ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال  112طف ـاً مــن قبــل ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة منــذ بدايــة أتسيســها حــى اآلن ،معظــم حــاالت االعتقــال
التعســفي أصبحــت يف عــداد املختفــن قس ـرايً ،وكث ـراً مــا تلجــأ ق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة إىل االعتقــال بطريقــة اخلطــف مــن مــدارس األطفــال أو مــن الش ـوارع.
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جيم :التجنيد اإلجباري:

ســجلنا قيــام قـوات اإلدارة الذاتيــة بتجنيــد مــا اليقــل عــن  1919طفـاً يف مناطــق
خمتلفــة مــن ريــف حلــب واحلســكة ،حيــث يشــارك األطفــال يف العمليــات القتاليــة
املباشــرة ،وأيضـاً يف نقــاط التفتيــش ،ومازالــت عمليــات تدريــب األطفــال علــى محــل
الســاح مســتمرة منــذ عــام  2012حــى اآلن وبشــكل كثيــف.

السبت  4حزيران 2016

الطفلة ايمسني إبراهيم كردو

الطفلــة ايمســن إبراهيــم كــردو ،مــن بلــدة كــورك بريــف حمافظــة حلــب ،تبلــغ مــن العمر
 12عامـاً ،اعتقلتهــا عناصــر مســلحة اتبعــة لقـوات اإلدراة الذاتيــة الكردية هبــدف
التجنيــد القســري بتاريــخ  /2أاير 2016 /عندمــا كانــت يف مدرســة كــورك
االبتدائيــة ،وماي ـزال مصريهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
وألهلهــا أيض ـاً.

الطفــل زانر جمــدل حــاج قاســم ،مــن بلــدة كرنكــو بريــف حمافظــة احلســكة ،يبلــغ مــن
العمــر  16عام ـاً ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لق ـوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة
هبــدف التجنيــد القســري بتاريــخ  /23أاير ،2016 /وذلــك إثــر مدامهــة منــزل
عائلتــه يف بلــدة كرنكــو ،ماي ـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان وألهلــه أيض ـاً.

ً
سادسا :انتهاكات التنظيمات اإلسالمية المتشددة:
 .1تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية):

ألف :القتل خارج نطاق القانون:

اســتمر تنظيــم داعــش بشــن العديــد مــن اهلجمــات ضــد مــدن وبلــدات يف حمافظــة الرقــة وديــر الــزور واحلســكة وريــف حلــب ،وبســط ســيطرته علــى مناطــق واســعة ،كمــا
قصــف مناطــق خاضعــة لســيطرة القـوات احلكوميــة.
خلَّفت عمليات القصف العشـوائي واالشــتباكات ،أو اإلعدام مقتل ما اليقل عن  351طفالً- ،منذ أتســيس التنظيم يف نيســان  - 2013مســجلني لدينا ابالســم
والصــورة ومــكان وزمــان الوفاة.
يــوم اإلثنــن  /1حزي ـران ،2015 /قصــف تنظيــم داعــش املتمركــز يف بلــدة احلصيــة بريــف حلــب واخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة بقذائــف الــدابابت
واملدفعيــة الثقيلــة املنــازل الســكنية يف بلــدة أم حــوش حبلــب ،ســقطت إحــدى القذائــف املدفعيــة علــى أحــد منــازل البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل  7مدنيــن معـاً ،بينهــم 3
أطفــال وســيداتن.
الثــااثء  /22كانــون األول 2015 /قصفــت مدفعيــة تنظيــم داعــش بقذائــف اهلــاون مدرســة تشـرين للبنــات يف حــي هرابــش مبدينــة ديــر الــزور ،اخلاضــع لســيطرة القـوات
احلكوميــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  11طالبــة مــن املرحلــة اإلعداديــة ،وإصابــة مــا اليقــل عــن  10آخريــن جبــروح طفيفــة.
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ابء :االعتقال واالختفاء القسري:

منــذ أتســيس تنظيــم داعــش يف نيســان 2013 /اعتقــل يف املناطــق الــي ســيطر عليهــا مــا اليقــل عــن  217طف ـاً ،أغلبهــم أطفــال لعائــات قامــت مبعارضــة سياســة
التنظيــم ،وال تتوفــر لدينــا أو لــدى أهلهــم معلومــات حــول كثــر منهــم ،كمــا قــام التنظيــم ابعتقــال األطفــال الــذي خيالفــون التعاليــم الــي يفرضهــا التنظيــم يف مناطــق ســيطرته
كالتواجــد يف األسـواق أوقــات الصــاة أو حلــق شــعر الـرأس بشــكل خمالــف للشــكل الــذي يفرضــه التنظيــم.
يف  /9شــباط 2016 /قامــت عناصــر اتبعــة لتنظيــم داعــش ابعتقــال طفــل يبلــغ مــن العمــر  11عامـاً ،مــن مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب ،عندمــا كان مــع والــده
لــدى مرورهــم مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة للتنظيــم يف مدخــل مدينــة البــاب ،مايـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.
الطفــل عبــد الكــرمي احملمــد احلســن ،مــن قريــة الشــميطية الشــرقية بريــف حمافظــة ديــر الــزور ،يبلــغ مــن العمــر  15عامـاً ،اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لتنظيــم داعــش مــن
مــكان إقامتــه يف قريــة الشــميطية الشــرقية يف  /18تشـرين الثــاين ،2015 /مايـزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضـاً.

جيم :التجنيد:

عمــدت ق ـوات تنظيــم داعــش إىل جتنيــد األطفــال واســتخدامهم يف
بعــض املهــام العســكرية القتاليــة املباشــرة وغــر املباشــرة ،كاحلراســة
والطبــخ وتنظيــف الســاح وغــر ذلــك ،ونشــر التنظيــم ثقافــة محــل
الســاح بــن األطفــال مــن خــال محــات لتدربيهــم علــى ذلــك،
حيــث افتتــح التنظيــم عــدة معســكرات لتدريــب األطفــال علــى محــل
الســاح وغريه من األعمال القتالية وأطلق عليها اســم «معســكرت
األشــبال» كمــا هــو احلــال يف حمافظــة الرقــة ومدينــة البــاب يف حلــب،
وقــد حــول الكثــر مــن املــدارس إىل مقـرات ومعســكرات تدريــب.
واســتغل التنظيم الوضع املعيشــي املرتدي فاســتقطب مئات األطفال
مقابــل مبالــغ ماليــة زهيــدة ،وهــذا أحــد أبــرز أســباب انضمــام
األطفــال للتنظيــم ،كمــا اســتخدم التنظيــم عــدداً مــن األطفــال يف
تنفيــذ العمليــات االنتحاريــة اخلاصــة بــه وتنفيــذ اإلعدامــات حبــق
األســرى لديــه.
الطفــل خالــد الفهــد ،مــن مدينــة تــل أبيــض مبحافظــة الرقــة ،يبلــغ
مــن العمــر  14عامـاً ،انضــم خالــد إىل أحــد معســكرات التنظيــم يف
مدينــة الرقــة مطلــع العــام  ،2016حيــث خضــع لــدورة شــرعية بدايــة
مدهتــا  20يوم ـاً ،التحــق بعدهــا مبعســكر أشــبال اخلالفــة يف مدينــة
الرقــة ،حيــث مت تدريبــه علــى الســاح ،وأُرسـ َـل الحق ـاً إىل جبهــات
القتــال إىل جانــب التنظيــم يف ريــف حلــب.

صــور تظهــر قيــام تنظيــم داعــش ابســتغالل األطفــال يف تنفيــذ اإلعــدام ابلرصــاص حبــق أفـراد
مــن القـوات احلكوميــة علــى مســرح مدينــة تدمــر األثــري مبحافظــة محــص يف  /4متــوز2015 /

دال :العنف اجلنسي:

قــام تنظيــم داعــش إبنشــاء ســوق للنخاســة لبيــع النســاء يف مدينــة الرقــة وقــد اعــرف التنظيــم عــر اجمللــة الــي تصــدر عنــه «مــرج دابــق» بقيامــه ببيــع نســاء وفتيــات ال تتجــاوز
أعمارهــن  18عامـاً ،كانــت غالبيتهــن مــن األيزيــدايت املختطفــات مــن العـراق بعــد إجبارهــن علــى اعتنــاق اإلســام وقــد مت «بيعهــن وتزوجيهــن» لعناصــر مــن التنظيــم
نفســه يف ريــف حلــب الشــمايل الشــرقي ،وريفــي الرقــة واحلســكة.
كمــا ســجلنا حالــة اغتصــاب واحــدة لطفــل يف إحــدى معســكرات تدريــب األطفــال التابعــة لتنظيــم داعــش مبدينــة الرقــة ،قــام هبــا أحــد قيــادي تنظيــم داعــش يف مدينــة
الرقــة.
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هاء :احلرمان من التعليم:

أدت ســيطرة تنظيــم داعــش علــى بعــض املناطــق إىل تدهــور الوضــع التعليمــي ويعــود ذلــك ابلدرجــة األوىل إىل احتــال املــدارس وحتويــل بعضهــا إىل مق ـرات ومراكــز
تدريــب ،وابلدرجــة الثانيــة إىل الوضــع األمــي املــردي يف ظــل حتــول املنطقــة إىل ســاحة حــرب ،وقــد فــرض التنظيــم شــروطاً معينــة يف املنهــج التدريســي كحــذف بعــض
امل ـواد وإدخــال أخــرى ،وعــزل الذكــور عــن اإلانث.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل الطفل عماد من مدينة دير الزور ،الذي أخربان عن انقطاعه عن التعليم والتحاقه بدورات شرعية:
«قصــف النظــام الســوري مدرســي منــذ عامــن ومنــذ ذلــك الوقــت أعمــل يف حمــل والــدي حــى اليــوم ،ذهبــت إىل أحــد الــدورات الشــرعية الــي افتتحتهــا
الدولــة اإلســامية يف مســجدان والــي كانــت فرضـاً علــى مجيــع األطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم بــن  15 – 7عامـاً ،كان مــدة الــدورة  20يومـاً علمــوان
فيهــا القــرآن الكــرمي وبعــض األحاديــث ،وعرضـوا لنــا العديــد مــن فيديوهــات معــارك الدولــة اإلســامية يف العـراق وســوراي ضــد املرتديــن ،كان العــرض
حتمســت كثـراً عندمــا شــاهدت هــذه اإلصــدارت ومتنيــت أن أكــون أحــد املقاتلــن،
بشــكل يومــي بعــد درس الشــيخ أبــو حذيفــة (شــرعي التنظيــم)ّ ،
وســجلت امســي لاللتحــاق مبعســكرات التدريــب ،لكــن والــدي رفــض وهــددين ابلضــرب ،أعــرف الكثــر مــن أصدقائــي يف املدرســة ،هــم اآلن يف
معســكرات التنظيــم ويقاتلــون مــع الدولــة اإلســامية ضــد املرتديــن وأمتــى لــو أن أيب يقبــل انضمامــي هلــم وأن أكــون ضمــن صفوفهــم».

 - 2جبهة النصرة:
ألف :القتل خارج نطاق القانون:

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  49طفالً على يد تنظيم جبهة النصرة منذ اإلعالن عنه يف كانون الثاين.2012 /
يوم األربعاء  /10حزيران 2015 /قتل عناصر تنظيم جبهة النصرة طفلني نتيجة إطالق انر عشوائي يف قرية قلب اللوزة إبدلب.

ابء :االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:

تُقــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أعــداد املعتقلــن األطفــال مــن قبــل تنظيــم جبهــة النصــرة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرته
بـ  22طفالً.
الطفــل أمحــد حممــد كلــش ،مــن بلــدة حريتــان بريــف حمافظــة حلــب ،تولــد عــام  ،1999اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة
لكتائــب أحفــاد محــزة وهــو أحــد فصائــل املعارضــة الســورية املســلحة يف  /8كانــون الثــاين ،2015 /نُقــل بعدهــا إىل حمكمــة
دار القضــاء يف حريتــان وهــي حمكمــة اتبعــة لتنظيــم جبهــة النصــرة ،حيــث بقــي معتق ـاً مــدة عــام كامــل ،ويف  /20أيلــول/
 2015أصــدرت دار القضــاء يف مدينــة حريتــان حكم ـاً بتنفيــذ اإلعــدام حبــق الطفــل أمحــد كلــش بتهمــة الشــذوذ اجلنســي
وممارســة الل ـواط.
صــورة احلكــم القضائــي الصــادر حبــق
الطفــل أمحــد كلــش

جيم :التجنيد:

قامــت جبهــة النصــرة بعمليــات جتنيــد واســعة لألطفــال ،وأدخلــت ذلــك ضمــن املناهــج التدريســية يف بعــض مــدارس املناطــق واملعســكرات الــي تســيطر عليهــا ،وألبســت
األطفــال الــزي العســكري داخــل املــدارس ،وقــد أجــر اآلابء املنضمــون إىل جبهــة النصــرة أبناءهــم علــى االلتحــاق بتلــك املعســكرات واملــدارس.
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ً
سابعا :انتهاكات فصائل المعارضة المسلحة:
ألف :القتل خارج نطاق القانون:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا اليقــل عــن  729طفـاً علــى يــد فصائــل خمتلفــة تتبــع للمعارضــة املســلحة ،ســقط معظمهــم ابلقصــف العشـوائي الــذي
تنفــذه قـوات املعارضــة علــى املناطــق اخلاضعــة لســيطرة القـوات احلكوميــة ،وبشــكل خــاص القصــف ابســتخدام قذائــف اهلــاون.
الســبت  /8آب 2015 /ســقطت قذيفــة هــاون علــى شــارع الثــورة يف العاصمــة دمشــق واخلاضع لســيطرة الق ـوات احلكوميــة ،مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة
خاضعــة لســيطرة جيــش اإلســام (أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة) ،مــا أدى إىل مقتــل  5أشــخاص ،هــم  4أطفــال وســيدة وإصابــة  20شــخص جبــروح متوســطة.
األحــد  /20أيلــول ،2015 /قصفــت املعارضــة املســلحة الــي تتخــذ مــن حــي بســتان الباشــا معقـاً هلــا بعبـوات الغــاز حــي امليــدان يف حلــب اخلاضــع لســيطرة القـوات
احلكوميــة ،مســتهدفة بنــاءً ســكنياً يف منطقــة امليــدان الفوقــاين وحمــال جتاريــة يف املنطقــة ،مــا أدى إىل مقتــل  17شــخصاً ،بينهــم  9أطفــال ،و 3نســاء ،وســقوط مــا اليقــل
عــن  30جرحيـاً ،إضافــة إىل اهنيــار بنــاء ســكين يف حميــط ســوق اخلضــرة.
الثــااثء  /23شــباط 2016 /ســقطت قذيفــة صاروخيــة حمليــة الصنــع يف حميــط مســجد الشــامي حبــي مجعيــة الزهـراء مبدينــة حلــب ،اخلاضــع لســيطرة القـوات احلكوميــة،
مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف حــي الراشــدين مبدينــة حلــب ،اخلاضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة ،مــا أدى إىل مقتــل  5أطفــال ،وإصابــة  8أشــخاص آخريــن
جبـراح.

ابء :االعتقال واالحتجاز التعسفي:

سجلنا قيام فصائل من املعارضة املسلحة ابعتقال ما اليقل عن  84طفالً ،اعتقلت معظهم خالل هجومها على مناطق خاضعة للقوات احلكومية.
الطفلــة مــرح يوســف الراعــي ،مــن بلــدة الـزارة بريــف حمافظــة محــاة ،تبلــغ مــن العمــر  13عامـاً ،يف  /12أاير 2016 /اعتقلتهــا عناصــر مســلحة اتبعــة لفصائــل املعارضــة
املســلحة مــن مــكان إقامتهــا يف بلــدة الـزارة ،إثــر اقتحامهــا للقريــة ،مايـزال مصريهــا جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــا أيضـاً.
الطفــل خالــد الرحــال ،مــن مدينــة حلــب ،يبلــغ مــن العمــر  13عامـاً ،تعــرض لالختفــاء القســري أثنــاء تواجــده يف منطقــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب يف  /22شــباط/
 2016وهــي منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة ولدينــا مؤشـرات قويــة تــدل علــى ذلــك.
الطفــل ســعد العبــد هللا ،مــن قريــة اجليــد بريــف حمافظــة محــاة ،يبلــغ مــن العمــر  16عامـاً ،تعـَّـرض لالختفــاء القســري يف  /16كانــون الثــاين 2016 /مــن قبــل جمهولــن
أثنــاء تواجــده يف قريــة احلـواش ســهل الغــاب بريــف حمافظــة محــاة وهــي منطقــة خاضعــة لفصائــل املعارضــة.

جيم :التجنيد:

أدى دمــار عش ـرات آالف احملــات التجاريــة واملصانــع ،إىل ظــروف اســتثنائية يف الفقــر ،إضافــة إىل فقــدان األب واملعيــل والصديــق ،احلالــة النفســية الصعبــة وظــروف
اإلحبــاط ،وانعــدام املســتقبل التعليمــي شــكلت عوامــل رئيســة النضمــام مئــات األطفــال إىل الكتائــب املســلحة.
أخــران عــدد مــن قــادة بعــض الفصائــل املســلحة أهنــم يقبلــون ابنضمــام األطفــال ومشــاركتهم يف العديــد مــن األعمــال داخــل الكتيبــة ،وأن ذلــك أفضــل بكثــر مــن تركهــم
عرضــة للتشــرد والرذيلــة ،واالســتغالل يف العمــل.
وابت أمــر انضمــام األطفــال إىل فصائــل املعارضــة املســلحة واضحـاً جــداً ،مــن خــال تواجــد األطفــال املســلحني علــى نقــاط التفتيــش التابعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة
يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا.
وعلــى الرغــم مــن أن اجلماعــات املســلحة طــرف غــر دويل ،وابلتــايل فهــي غــر ملزمــة مبقتضــى الربتوكــول االختيــاري الــذي ُيــدد ســن  18عامـاً كحــد أدىن للمشــاركة
املباشــرة يف التجنيــد ،إال أهنــا مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين ملزمــة بســن الــ 15عامـاً ،ومــن املؤكــد لدينــا وجــود مئــات األطفــال دون ســن  15عامـاً ،وذلــك يُشــكل
جرميــة حــرب.
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ً
ثامنا :انتهاكات قوات التحالف الدولي:
بــدأت قـوات التحالــف الــدويل محلتهــا العســكرية املوجهــة ضــد تنظيــم داعــش يــوم
الثــااثء  /23أيلــول ،2014 /وشــنت غــارات عديــدة علــى حمافظــات الرقــة
وديــر الــزور وإدلــب ،خلفــت هــذه اهلجمــات حبســب مــا ســجلته الشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان مقتــل  112طف ـاً حــى اتريــخ إعــداد هــذا التقريــر.

السبت  4حزيران 2016

صــور تظهــر األطفــال الضحــااي جـراء قصــف طـران قــوات التحالــف الــدويل قريــة
أطمة بريف حمافظة إدلب يف  /11آب2015 /

الثــااثء  /11آب 2015 /قصــف ط ـران ق ـوات التحالــف الــدويل صواريــخ
عــدة علــى منــزل ســكين قــرب أحــد مقـرات جيــش الســنة (أحــد فصائــل املعارضــة
املســلحة) يف قريــة أطمــة بريــف حمافظــة إدلــب واخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة
املســلحة ،مــا تســبب مبقتــل  9مدنيــن ،بينهــم  7أطفــال وســيدة.
اإلثنــن  /7كانــون األول 2015 /قصــف ط ـران التحالــف الــدويل ابلصواريــخ
قريــة عــن اخلــان الواقعــة علــى بعــد 17كــم جنــوب بلــدة اهلــول بريــف حمافظــة
احلســكة الشــرقي ،واخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش ،مــا أدى إىل مقتــل 40
شــخصاً ،بينهــم  20طف ـاً ،و 9ســيدات ،إضافــة إىل إصابــة قرابــة  30آخريــن
جب ـراح.

ً
تاسعا :جهات لم نتمكن من تحديدها:
يتضمن توثيق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان العديد من التصنيفات كضحااي
الغــرق يف مراكــب اهلجــرة وضحــااي التفجـرات الــي مل نســتطع التحقــق مــن هويــة
منفذهــا ،والضحــااي الذيــن قتل ـوا علــى يــد جمموعــات مســلحة جمهولــة ابلنســبة
للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان .
ضمــن هــذا التصنيــف ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا اليقــل
عــن  424طفـاً.
الســبت  /21تش ـرين الثــاين ،2015 /ســجلنا مقتــل  5أشــخاص مــن عائلــة
واحــدة بينهــم طفــان وســيدة ،ابلقــرب مــن قريــة حرجلــة بريــف حلــب الشــمايل
اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة أثنــاء عبورهــم احلــدود مــن اجلانــب
الرتكــي إىل اجلانــب الســوري جـراء انفجــار لغــم ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي
قامــت بــزرع األلغــام حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
األربعــاء  /23آذار 2016 /ســقطت عــدة قذائــف مدفعيــة علــى بلــدة مســاكن
جلــن بريــف حمافظــة درعــا ،اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش ،نتيجــة االشــتباك
الدائــر بــن تنظيــم داعــش وفصائــل املعارضــة املســلحة ،مــا أدى إىل مقتــل 15
شــخصاً ،معظمهــم مــن عائلتــن ،بينهــم  5أطفــال وســيدة ،مل نتمكــن مــن حتديــد
أي اجلهتــن املتحاربتــن تســبب مبقتــل الضحــااي حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
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ً
عاشرا :الطفل في ظل اللجوء:
بلــغ عــدد األطفــال الســوريني الالجئــن قرابــة  3.3مليــون طفل ،التقينــا عــدداً كبـراً مــن األطفــال يف خمتلــف بــاد اللجــوء ،داخــل وخــارج املخيمات ،أبــرز مــا يُعانيــه
الطفــل الســوري الالجــئ:
1.1كثري من األطفال الالجئني يعيشون بدون آابئهم ،فهم إما قد قتلوا أو قاموا إبخراج أطفاهلم ونسائهم خارج البالد خوفاً عليهم.
2.2إذا كان األطفــال يف خميمــات اللجــوء يف األردن وتركيــا يتمكنــون مــن اخلــروج يوميـاً مــن اخليمــة ،فــإن الوضــع األصعــب هــو لالجئــن يف لبنان ،فقــد ميضــي الطفــل
شــهراً كامـاً وال يســتطيع اخلــروج مــن منزلــه ولــو ملــرة واحــدة ،وغالبـاً مــا اليقتصــر املنــزل علــى أســرة واحــدة.
3.3حــرم أغلــب الالجئــن األطفــال مــن التعليــم ،وختتلــف النســبة حبســب البلــد اجملــاور ،والنســبة املتوســطة هــي أن  % 60مــن األطفــال الالجئــن خــارج العمليــة
التعليميــة.
 4.4ال يتمكــن الطفــل الالجــئ مــن احلصــول علــى اجلنســية ،فقــد ولــد يف خميمــات اللجــوء مــا اليقــل عــن  148ألــف طفــل ،ألنــه حبســب القانــون الســوري فــإن
اجلنســية التنتقــل إال مــن خــال األب ،وحــى لــو كان األب موجــوداً ،جيــب أن حيمــل وثيقــة زواج ،جيــب أن أنخــذ ابالعتبــار أن كثـراً مــن اآلابء فقــدوا أو اختفـوا
قسـرايً ،وقســم هائــل الحيمــل أيــة وثيقــة.
5.5اضط ـراابت نفســية عاليــة ،نتيجــة تفــكك األســرة أو احنالهلــا ،وعــدم الشــعور ابألمــان يف بلــد غريــب ،وهيمنــة صــور الدمــاء والدمــار طيلــة أربــع ســنوات تقريب ـاً،
فقــدان األصدقــاء ،الشــعور بفقــدان األمــل ،ضغوطــات اجتماعيــة بســبب اضط ـرار كثــر منهــم للعمــل.
6.6حماوالت ابتزاز األطفال يف سوق العمل ،ويف جمال الدعارة.
7.7وجود كثري من اجلرحى واملصابني ضمن األطفال الالجئني.
التقــت مســا احلســي عضــو الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف األردن مــع الطفــل عبــد هللا مــن حمافظــة درعــا ،يبلــغ مــن العمــر  14عامـاً ،يف خميــم الزعــري يف األردن
حيــث نقــل هلــا تفاصيــل حياتــه يف املخيــم:
«منــذ ثــاث ســنوات ونصــف دخــل علينــا عناصــر األمــن وضربـوا أبســلحتهم أيب وعمــي ،مث ســحبوهم إىل الســيارة وغــادروا ،علمنــا أن عمــي مــات يف
املعتقــل بينمــا مل نعــرف ماحـ َّـل بوالــدي ،جلــأان بعــد ذلــك إىل خميــم الزعــري وأصبحــت أان معيـاً ألمــي وأخــويت الثالثــة ،أعمــل بعــد املدرســة يف غربلــة
الرمــل ألهــل املخيــم حيــث نقــوم بتنقيتــه مــن احلصــى والشـوائب وبيعــه ،لكنــه عمــل متعــب جــداً فدرجــة احلـرارة عاليــة جــداً ونقــوده ال تــكاد تكفينــا،
أرغــب أن أعــود طفـاً ألتعلــم وألعــب فقــط دون أن أفكــر يف قــوت يومــي».

صورة تظهر عمالة األطفال بغربلة الرمل يف خميم الزعرتي  /12حزيران2015 /
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كمــا التقــت مســا احلســي يف األردن مــع والــدة الطفــل (م) وهــو طفــل مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،وأخربتنــا
عــن وضــع طفلهــا الصحــي يف املخيــم:
مصرتــه وإخراجــه
«يبلــغ عمــر ابــي  6ســنوات ولديــه ختلــف عقلــي جيعلــه غــر قــادر علــى التحكــم يف َّ
للفضــات ،حنتــاج عــدداً كب ـراً مــن الغيــارات ولكــن املنظمــات اإلغاثيــة توقفــت عــن إمــدادان هبــا ،ال
يوجد يف املخيم أي مركز صحي يرعى احلاالت اليت تشــبه حالة ابين وال أســتطيع حتمل تكلفة عالجه
يف اخلــارج كمــا أنــي غــر قــادرة علــى أتمــن الــدواء الــازم لــه».
وقــد أصــدران مؤخ ـراً ابلتعــاون مــع املرصــد األورومتوســطي حلقــوق اإلنســان تقري ـراً موســعاً يتحــدث عــن عمالــة
األطفــال الســوريني يف األردن.

صــورة تظهــر الطفــل (م) وهــو مــن ذوي االحتياجــات
اخلاصــة يف خميــم الزعــري  /12حزيـران2015 /

أحد عشر :االستنتاجات والتوصيات:
القوات احلكومية:
ارتكبــت الق ـوات احلكوميــة وامليليشــيات املواليــة للحكومــة أفعــاالً تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية حبــق أطفــال ســوراي ،عــر القتــل املنهجــي الواســع ،وعــر
عمليــات التعذيــب والعنــف اجلنســي ،منتهكــة بشــكل صــارخ املــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي ،كمــا مارســت أفعــاالً أخــرى ترقــى إىل جرائــم حــرب
عــر عمليــات التجنيــد اإلجبــاري والتجويــع واحلصــار اجلماعــي لألهــايل مبــن فيهــم مــن نســاء وأطفــال ،وهــذا يشــكل خرقـاً صارخـاً للقانــون الــدويل اإلنســاين
ولقـرارات جملــس األمــن ذات الصلــة.
القوات الروسية:
معظــم قصــف القـوات الروســية تركــز علــى مناطــق ومراكــز آهلــة ابلســكان وتســبب يف مقتــل عشـرات األطفــال الســوريني ،مجيــع تلــك اهلجمــات العشـوائية
ترقــى إىل جرائــم حــرب.
قـوات اإلدارة الذاتيــة (بشــكل رئيــس قـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي فــرع حــزب العمــال الكردســتاين) ،مارســت تلــك القـوات أفعــال ترقــى إىل جرائــم حــرب
عــر عمليــات القصــف العشـوائي الــذي تســبب يف مقتــل العديــد مــن األطفــال ،وعــر عمليــات التجنيــد اإلجبــاري.
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
جنــدت هــذه التنظيمــات مئــات األطفــال دون ســن الــ ،15كمــا مارســت عمليــات تعذيــب حبــق أطفــال معتقلــن داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا ،وقتلــت
عمليــات القصــف العشـوائي الــي قامــت هبــا العديــد مــن األطفــال ،ويشــكل ذلــك جرائــم حــرب.
قوات املعارضة املسلحة:
قامــت فصائــل خمتلفــة بعمليــات جتنيــد لعشـرات مــن األطفــال ،كمــا تســبب القصــف العشـوائي الــذي قامــت بــه بعــض الفصائــل مبقتــل عــدد مــن األطفــال،
يُشــكل كل ذلــك جرائــم حــرب.
قوات التحالف الدويل:
تسببت بعض هجمات قوات التحالف الدويل العشوائية مبقتل عدد من األطفال السوريني ،إن القصف العشوائي عدمي التمييز يُشكل جرمية حرب.
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التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل وجملس األمن:
• إجياد كل السبل املمكنة إلهناء النزاع يف سوراي ووقف شالل الدماء اليومي حبق أبناء الشعب السوري ،وهذه مسؤولية اترخيية وأخالقية.
• البــد مــن إيصــال املســاعدات إىل األطفــال احملاصريــن ،والبــد مــن إجبــار النظــام الســوري بشــكل رئيــس علــى رفــع احلصــار ،بــدالً مــن اللجــوء إىل جمــرد
إلقــاء املســاعدات مــن اجلــو.
• مساعدة دول الطوق وتقدمي كل دعم ممكن لرفع سوية التعليم والصحة يف هذه الدول اليت حتتضن العدد األعظم من األطفال الالجئني.
إىل دول اجلوار:
ضمــان قــدرة الالجئــن القادمــن مــن ســوراي علــى طلــب اللجــوء ،واحـرام حقوقهــم ،ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة القسـرية ،وجيــب علــى دول االحتــاد األورويب
وغريهــا أن ختفــف الوطــأة عــن دول اجل ـوار ،وأن تســتقبل مزيــداً مــن الالجئــن الســوريني ،وعلــى الــدول املاحنــة زايدة مســاعداهتا للمفوضيــة العليــا لشــؤون
الالجئــن ،وملنظمــات اجملتمعــات احملليــة يف دول اللجــوء.
املفوضية العليا لشؤون الالجئني:
• خلق بيئة مستقرة وآمنة لألطفال السوريني الالجئني وتكثيف العمل إلعادة اندماجهم يف اجملتمع عرب معاجلات نفسية طويلة األمد.
• تعزيز االستثمار يف التعليم والصحة.

شكر

كل الشــكر والتقديــر لعائــات الضحــااي وأقرابئهــم وأصدقائهــم ،وللنشــطاء احملليــن واإلعالميــن ،الذيــن ســامهت مســاعداهتم خبــروج التقريــر علــى هــذا
املســتوى.
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