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الثالاثء 20 تشرين الثاين 2018

يف اليوم العاملي للطفل: مقتل 
ما ال يقل عن 28226 طفاًل 

يف سوراي منذ آذار 2011

ال استقرار يف سوراي واملنطقة بدون 
استقرار أطفاهلا
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: حصيلة االنتهاكات ضدَّ األطفال وفق قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
اثلثاً: أمناط االنتهاكات ضدَّ األطفال لدى أطراف النِّزاع

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
بعــد مثانيــة ســنوات مــن بــدء احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي، الــذي حتــول الحقــاً إىل نــزاع مســلح داخلــي، تعــرض 
خالهلــا الشــعب الســوري إلمهــال غــر مســبوق مــن قبــل اجملتمــع الــدويل يف اجملــاالت كافــة؛ مــا يُثقــل إرث هــذا النــزاع وشــكل 
مســتقبل ســوراي، وهــذا ســوف يظهــر بشــكل أكثــر وضوحــاً علــى أطفاهلــا، ويف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
الــي نوثِـّـق فيهــا أبــرز االنتهــاكات الــي تعــرَّض هلــا األطفــال يف ســوراي ويف بعــض بلــدان اللجــوء، قمنــا بعكــس مــا ورَد فيهــا ضمــن 
عشــرات التقاريــر الــي حتدثَّــت ابإلحصائيــات والشــهادات والصــور والواثئــق عــن أخطــر مــا تعــرض لــه أطفــال ســوراي، وعلــى الرغــم 
مــن كل ذلــك فإننــا نؤكــد أنــه ال ميكننــا أن نقــول أن املخاطــر تتجســد يف صحــة األطفــال اجلســدية أو النفســية أو التعليــم أو 
الرعايــة الطبيــة، بــل إهنــا تتجــاوز ذلــك كلــه لتحفــر عميقــاً يف ذاكرهتــم وتصــوغ شــخصيتهم علــى حنــو مشــوه، األمــر الــذي ســيظهر 
الحقــاً يف مســتقبلهم، وعلــى الــدول اإلقليميــة اســتدراك أقصــى مــا ميكــن يف بــدء معاجلــة مــا يعانيــه أطفــال ســوراي ألنــه ال اســتقرار 

يف ســوراي بــدون اســتقرار أطفاهلــا.

ويُعتــر صعيــد جتنيــد األطفــال وفقــدان التعليــم مــن أشــدِّ األخطــار الــي يعانيهــا الطفــل الســوري الــذي جنــا مــن القتــل اجلماعــي 
بســبب القصــف أو احلصــار أو التعذيــب، فعلــى صعيــد التجنيــد ففــي بدايــة احلــراك الشــعيب شــارك األطفــال يف عــدة نشــاطات 
كاملظاهــرات واألغــاين والتصويــر، لكــن قســماً منهــم بعــد حتــوِّل احلــراك الشــعيب إىل نــزاع مســلح انتقــل كجــزء مــن اجملتمــع الــذي 
حتــول حنــو العســكرة وبــكل أتكيــد بنســبة أقــل مــن الرجــال، لكــن قســماً ال أبس بــه مــن األطفــال قــد اخنــرط علــى شــكل تدرجيــي 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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مــع متغــرات منــط املواجهــة مــع النظــام الســوري متأثــراً بقريــب كأب أو أخ أو صديــق، وحتــوَّل ابلتــايل بعــض األطفــال مــن ضحــااي 
وشــهود إىل مشــاركني يف الصــراع، وبــرز ذلــك واضحــاً لــدى بعــض فصائــل املعارضــة املســلحة علــى حنــو متفــاوت، وكذلــك 
لــدى امليليشــيات احملليــة الــي تقاتــل حتــت إمــرة النظــام الســوري، وبشــكل خــاص عندمــا حتــول القتــال إىل مــا يشــبه مصــدراً مــن 
مصــادر الدخــل، وكانــت التنظيمــات املتشــددة أكثــر مــن اســتغلَّ عمليــات جتنيــد األطفــال للقتــال، وكذلــك قــوات حــزب االحتــاد 

الدميقراطــي الكــردي عــر عمليــات التَّجنيــد اإلجبــاري لألطفــال.

أمــا علــى صعيــد التَّعليــم فقــد ســجَّلنا تراجــع نســبة االلتحــاق ابملــدارس يف بعــض املناطــق إىل 0 %، وســجلت ســوراي واحــداً 
مــن أدىن معــدالت االلتحــاق ابملــدارس علــى مســتوى العــامل، ويعــاين 3 مليــون طفــل ســوري داخــل ســوراي مــن عــدم متكُّنــه مــن 
االلتحــاق ابملــدارس، أمــا وضــع األطفــال الالجئــني فهــو أقــل ســوءاً، ويعــود ذلــك لعــدة أســباب أبرزهــا التشــريد القســري الــذي 
تعرض له نصف الشــعب الســوري، وعدم احلصول على فرص عمل، والقصف املتعمَّد للمدارس الذي مارســه بشــكل أساســي 
النظــام الســوري أواًل والقــوات الروســية اثنيــاً، فتفتيــت وأتديــب اجملتمــع لطاملــا كان غايــة للنظــام الســوري، لــذا فإنَّــه يتوجــب علــى 
اجملتمــع الــدويل حماســبة املســؤولني عــن اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية حبــق أطفــال ســوراي ويف مقدمتهــم النظــام الســوري، ومنــع حمــاوالت 

إعــادة أتهيلهــم وإفالهتــم مــن العقــاب.

وعر حديثنا املتكرر مع عدد كبر جداً من أطفال ســوراي الحظنا أنَّ قســماً منهم يُعاين اضطراابت نفســية بســبب فقدان أحد 
األقرابء، وبشــكل خاص إذا كان من الدرجة األوىل كاألب، أو األم، وأيضاً بســبب احلرمان من املدرســة، وإن الفشــل املســتمر 
يف االســتجابة إلعادة أتهيل هؤالء ســوف يتســبَّب يف عواقب يصعب التنبؤ هبا، بناء على ذلك فإنَّه جيب على اجملتمع الدويل 

أن يســتثمر على حنو عاجل يف كل من الصَّعيد االجتماعي والثقايف واالقتصادي ضمن اســراتيجية طويلة األمد.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
ــن ســوراي مــن النهــوض واالســتقرار، وعــودة اجملتمــع حنــو التَّماســك وتوقِّــف عمليــة االحنــدار حنــو دولــة  “لــن تتمكَّ
فاشــلة مــا مل تنهــض الــدول اإلقليميــة والــدول الصديقــة مبســؤولياهتا أمــام أطفــال ســوراي علــى مســتوى إعــادة التأهيــل 
والتعليــم، ومكافحــة ظاهــرة جتنيــد األطفــال، وهــذا يتطلــب بــذل جهــود وإمكانيــة مضاعفــة، وإن إمهــال أطفــال 

ســوراي لــن يتوقــف أثــره املدمــر علــى مســتوى اجملتمــع الســوري بــل ســيطال اســتقرار املنطقــة أبكملهــا”.

https://data.unicef.org/resources/dataset/net-attendance-rates/
https://data.unicef.org/resources/dataset/net-attendance-rates/
https://data.unicef.org/resources/dataset/net-attendance-rates/
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املنهجية:
يستعرض هذا التقرير حصيلة االنتهاكات الي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي حبقِّ األطفال منذ آذار/ 2011 
حىت 20/ تشرين الثاين/ 2018، الي متكَّن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيقها، كما يتضمَّن التقرير استعراضاً 

ألبرز هذه االنتهاكات بشكل خاص الي وقعت بني 20/ تشرين الثاين/ 2017 و 20/ تشرين الثاين/ 2018. 

خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عالقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 حــىت اآلن، يقــوم 
فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا ورَد 
ضمــن هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع وقــت 
ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً نتيجــة حمدوديــة 
اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة؛ وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر 
اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر 
مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج املصابــني وعاينــت جثــث 

الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

مجيع اهلجمات الواردة يف التقرير والي ارتكبتها أطراف النزاع يف ســوراي اســتهدفت مناطق مدنيَّة، ومل نوثِّق أي وجود عســكري 
عتديــة للمدنيــني قبيــل اهلجمــات 

ُ
أو خمــازن أســلحة أثنــاء اهلجمــات أو حــىت قبلهــا، ومل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات امل

كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.

حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــَن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة 
علــى أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات 

النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.
وقــد أظهــرت بعــض املقاطــع املصــورة صــوراً لضحــااي وجرحــى مــن األطفــال قضــى بعضهــم حتــت األنقــاض، كمــا ُتظهــر مقاطــع 

أخــرى أطفــااًل قضــوا بســبب اجلــوع واملــرض وحنتفــظ بنســخ عنهــا ونعــرض ضمــن هــذا التقريــر عــدداً منهــا.
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نورد يف هذا التقرير 11 شــهادة ألطفال انجني أو أســرهم أو لشــهود على احلوادث، مجيع الرواايت حصلنا عليها عر حديث 
مباشــر مع الشــهود، وليســت مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شــرحنا للشــهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم 

على اســتخدام املعلومات الي يُقدِّموهنا يف هذا التَّقرير دوَن أن نُقدِّم أو نعرَض عليهم أية حوافز. 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن  حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: حصيلة االنتهاكات ضدَّ األطفال وفق قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
تُعــى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتوثيــق أمنــاط متعــددة مــن االنتهــاكات الــي يتعــرَّض هلــا األطفــال يف ســوراي، وملــا كان 
القتــل هــو أعظــم أمنــاط االنتهــاكات، نقــوم دائمــاً بتســليط الضــوء علــى مــا خســرته ســوراي مــن أطفــال قتلــوا علــى يــد خمتلــف 
أطــراف النــزاع وعلــى رأســهم النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة بنســبة 80 % تليــه القــوات الروســية بقرابــة 7 %، ونقــوم اثنيــاً 
بتســليط الضــوء علــى حصيلــة األطفــال الذيــن تعرَّضــوا لعمليــات اعتقــال وحتــوَّل قســم كبــر منهــم إىل خمتفــني قســرايً، ويتصــدَّر 
النظــام الســوري دائمــاً حصيلــة االنتهــاكات كافــة، واثلثــاً حصيلــة األطفــال الذيــن قتلــوا بســبب عمليــات التعذيــب، هــذه األمنــاط 

الثالثــة مــن االنتهــاكات أتيت يف املقدمــة، تليهــا عمليــات جتنيــد األطفــال وانعــدام مســتوى التَّعليــم.

القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 28226 طفــاًل علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار 2011 

حــىت 20 تشــرين الثــاين 2018، يتوزعــون علــى النحــو التــايل:
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االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 4469 طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد 

األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار 2011 حــىت 20 تشــرين الثــاين 2018، يتوزعــون علــى النحــو التــايل: 

https://drive.google.com/file/d/1I-nFtjW5VlkfsVrllQb5sx16boLQxb-1/view
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اثلثاً: أمناط االنتهاكات ضدَّ األطفال لدى أطراف النِّزاع:
1 - قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون: 
يتحمَّــل النظــام الســوري املســؤولية املباشــرة عمــا حصــل وحيصــل مــن انتهــاكات علــى األراضــي الــي ُيســيطر عليهــا، وجيــب التمييــز 
بــني الدولــة الســورية ككيــان معــرف بشــرعيته مــن قبــل األمــم املتحــدة وبــني شــرعية هــذا النظــام املهيمــن علــى هــذه الدولــة ابحلديــد 
والنــار وليــس ابالنتخــاابت احلــرة أو اإلرادة الشــعبية، هــذا النظــام احلاكــم مل يفشــل يف محايــة الشــعب الــذي حيكمــه بــل هــو مــن 
ــه أفظــع أنــواع االنتهــاكات واجلرائــم، فهــو متــورط ابرتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية حبــقِّ الطِّفــل الســوري، ومــن انفلــة  مــارس يف حقِّ
القــول إنَّ النظــام احلــايل ُمصــادق علــى اتفاقيــة محايــة الطفــل، وعلــى الرغــم مــن فظيــع اجلرائــم الــي مارســها علــى حنــو منطــي مل تُقــم 
اللجنــة املعنيــة ابملتابعــة بفصلــه مــن االتفاقيــة، ومبطالبــة بقيــة دول العــامل املوقعــة علــى االتفاقيــة أن تضــع حــداً لالنتهــاكات الــي 
ــل اللجنــة املعنيــة حبقــوق الطفــل املنبثقــة عــن االتفاقيــة كامــل املســؤوليات القانونيــة واألخالقيــة أمــام دول العــامل  مارســها، وتتحمَّ

ومنظمــات حقــوق اإلنســان واجملتمــع الســوري.

لقــد اســتهدفت قــوات النظــام الســوري األطفــال عــر عمليــات القصــف العشــوائي ابلصواريــخ واملدفعيــة والقنابــل العنقوديــة، 
والغــازات الســامة، والراميــل املتفجــرة يف منازهلــم أو مدارســهم أو أماكــن نزوحهــم، أو يف أثنــاء لعبهــم، ويف كثــر مــن األحيــان 
يف أثنــاء تلقيهــم للرعايــة الصحيــة يف املراكــز والنقــاط الطبيــة، كمــا اســتهدفت قــوات النظــام الســوري األطفــال بعمليــات ذبــح 

https://drive.google.com/file/d/1_yVxeEImvjdQFIkHB7HKVvmsNeu48Qlq/view
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ابلســالح األبيــض يف عــدة جمــازر محلــت طابــع تطهــر طائفــي: يف حمافظــة محــص، ومدينــة ابنيــاس، وجديــدة الفضــل والقلمــون 
بريــف دمشــق، وريــف محــاة الشــمايل، وريــف حمافظــة حلــب. قتلــت قــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــىت 20/ تشــرين 
الثــاين/ 2018 مــا ال يقــل عــن 22444 طفــاًل، مســجلون لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابالســم والصــورة والفيديــو، 

ومــكان وزمــان القتــل.

الثــالاثء 19/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة الشــعفة التابعــة 
ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 6 طفــاًل، و1 ســيدة. 

ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 9/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بلــدة محوريــة يف الغوطــة 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 13 طفــاًل، و8 ســيدة، وإصابــة حنــو 50 آخريــن 

جبــراح، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 3/ شــباط/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى احلــي الشــمايل يف 
قريــة معصــران بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة )5 أطفــال ووالداهــم(، أثنــاء حماولتهــم 
اخلــروج مــن منزهلــم إىل مــكان أكثــر أمنــاً خوفــاً مــن القصــف الــذي تتعــرض لــه القريــة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 11/ آذار/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة علــى مدينــة دومــا يف الغوطــة 
الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل مقتل 28 مدنياً، بينهم 11 طفاًل، و7 ســيدة. ختضع املدينة لســيطرة فصائل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 11/ نيســان/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني علــى قريــة قســطون بريــف 
حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة )4 طفــاًل، و2 ســيدة(. ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1C3G1Kk0rfHf_q3l5wmZPGBQVjIHm1YiR/view
https://drive.google.com/file/d/1C3G1Kk0rfHf_q3l5wmZPGBQVjIHm1YiR/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1tzwTrK8S96cojTS4S4zLC22ov9TfCngx/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1tzwTrK8S96cojTS4S4zLC22ov9TfCngx/view?usp=drive_open
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1448&token=kdUJp2HQAjlECJhVjnfiWskeXvjd5Eff
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1448&token=kdUJp2HQAjlECJhVjnfiWskeXvjd5Eff
https://drive.google.com/file/d/1iwDJx3zi1qtrI7NI3fjxtRSCi1yWYqRB/view
https://drive.google.com/file/d/1iwDJx3zi1qtrI7NI3fjxtRSCi1yWYqRB/view
https://drive.google.com/file/d/1Z_Hj12wRryRe1yf9AMWXm2krcs0xzCK2/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1545&token=yjvg1RsEXQ1xqhps7sZ53Ylh8kOpEgu3
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1545&token=yjvg1RsEXQ1xqhps7sZ53Ylh8kOpEgu3
https://drive.google.com/file/d/1cnSEQbm9PuCLJbsLIvj0rkZB6Jpy86UW/view
https://drive.google.com/file/d/1cnSEQbm9PuCLJbsLIvj0rkZB6Jpy86UW/view
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الطفلــة هبــة هــاين رمضــان، تبلــغ مــن العمــر عامــني، وشــقيقها الرضيــع أمــر هــاين رمضــان يبلــغ مــن العمــر مثانيــة أشــهر، مــن أبنــاء 
بلــدة الشــركة يف ريــف حمافظــة محــاة الغــريب، قضيــا مــع والدهتمــا صبحيــة أمحــد العبيــد يــوم الســبت 5/ أاير/ 2018 إثــَر إلقــاء 

طــران النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى املنــزل الــذي يقطنــون فيــه.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد هــاين رمضــان1 -والــد الطفلــني هبــة وأمــر- كان يف تركيــا عندمــا علــم بنبــأ 
مقتــل زوجتــه وأطفالــه، أخــران: “علمــت مــن أحــد أقرابئــي أن زوجــي وأطفــايل نقلــوا إىل أحــد مشــايف املنطقــة بعــد أن قصــف 
الطــران املروحــي املنــزل برميــل متفجــر، ويف اليــوم التــايل غــادرت تركيــا حنــو ســوراي ووصلــت إىل املشــفى، إال أهنــم أخــروين 
أن زوجــي وطفــالي قتــال مباشــرة ومل أمتكــن مــن رؤيــة جثامينهــم، ألهنــا كانــت أشــالء ودفنــت مباشــرة بعــد القصــف، لقــد 

حرمــت مــن رؤيتهــم للمــرة األخــرة”.

األحــد 10/ حزيــران/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حميــط مشــفى 
النــور لألطفــال غــرب بلــدة تفتنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 4 طفــاًل، و2 ســيدة. 
إضافــة إىل إصابــة بنــاء املشــفى وأاثثــه ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

الثــالاثء 17/ متــوز/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مدرســة تــؤوي 
انزحــني -مــن مدينــة احلــارّة بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب- يف قريــة عــني التينــة بريــف حمافظــة القنيطــرة اجلنــويب؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 9 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 5 طفــاًل، و2 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

1  تواصلنا معه عر اهلاتف 

https://drive.google.com/file/d/1OgrqaMrokKgC7nht_sBTkN3HCbOqnydP/view
https://drive.google.com/file/d/1QqXHEF-2fdFfy9dTo9hUkkgJx-N0r_7F/view
https://drive.google.com/file/d/1QqXHEF-2fdFfy9dTo9hUkkgJx-N0r_7F/view
https://drive.google.com/file/d/13XjqvBFVgVITO1M2lpiFpLp-SpYFBuWx/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1659&token=LF2JNooI8NIcP0gxc4nM0RE3jBGwrTE3
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1659&token=LF2JNooI8NIcP0gxc4nM0RE3jBGwrTE3
https://drive.google.com/file/d/1UTEYQi4AOdrMJyFigIikdWIxn6aoO6Nx/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1658&token=AfNrEaztqwGp6AoRFfuBxUcfRIeyxMwY
https://drive.google.com/file/d/1OgrqaMrokKgC7nht_sBTkN3HCbOqnydP/view
https://drive.google.com/file/d/11CmbjZ9G6RiQlAcvGMZB8utpf-8s4I3-/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Ain+Eltinah,+Syria/@33.0097195,35.9660716,14z/data=!4m5!3m4!1s0x15195381ef6c69cf:0xb9e7ca99a0e70914!8m2!3d32.9987398!4d35.9614993?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1XMrXO6X80NLfZDKOLleShuN5vljRMImH/view
https://drive.google.com/file/d/1XMrXO6X80NLfZDKOLleShuN5vljRMImH/view
https://drive.google.com/file/d/15W-xFNra0smGMiO0lMQyUjBZeycptgof/view
https://drive.google.com/file/d/15W-xFNra0smGMiO0lMQyUjBZeycptgof/view
https://drive.google.com/file/d/1o-9h2M_lmAAGa2hLSwK4PwgpbDPOIPEM/view
https://drive.google.com/file/d/1U59OEZumlPPdm73fHE8EJTlK8Xrby9te/view
https://drive.google.com/file/d/1U59OEZumlPPdm73fHE8EJTlK8Xrby9te/view
https://drive.google.com/file/d/1L1M0DjwGrwitARevytaxBqtCOb5m4hl-/view
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ابء: االعتقال واالختفاء القسري والتَّعذيب:
جلــأت قــوات النظــام الســوري إىل اعتقــال األطفــال منــذ اليــوم األول للحــراك الشــعيب يف آذار/ 2011 ملعاقبتهــم واالنتقــام منهــم 
بســبب مشــاركتهم يف احلراك، مث اســتخدمتهم كوســيلة للضغط على أســرهم لتســليم أنفســهم أو نزع اعرافات منهم، كما اعتقل 
األطفــال أثنــاء اعتقــال أمهاهتــم إذا كانــوا بصحبتهــن، لقــد ســجلنا منــذ آذار/ 2011 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018 مــا 
ال يقــل عــن 123 حادثــة اعتقــال ألطفــال كانــوا بصحبــة أمهاهتــن، ومــا ال يقــل عــن 84 حادثــة والدة ألطفــال داخــل مراكــز 
االحتجــاز مجيعهــم عانــوا مــن نقــص الرعايــة الصحيــة الالزمــة هلــم بعــد الــوالدة ومــن أتمــني احتياجاهتــم؛ مــا تســبَّب يف وفــاة 7 

أطفــال منهــم. 
كمــا اعتقلــت قــوات النظــام الســوري األطفــال بشــكل مجاعــي يف أثنــاء عمليــات اقتحامهــا للمــدن والبلــدات الــي كانــت خــارج 
ســيطرهتا أو يف أثنــاء مرورهــم مــن نقــاط التفتيــش الفاصلــة بــني مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري واألطــراف األخــرى وخاصــة 

فصائــل املعارضــة املســلحة؛ الســتخدامهم يف عمليــات تبــادل األســرى وإجبــار املعارضــة علــى التفــاوض. 
ســجلنا مــا ال يقــل عــن 3155 طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي أو االختفــاء القســري منــذ آذار/ 2011 حــىت 20 

تشــرين الثــاين/ 2018.

طفلة َقضت إثر هجوم براميل متفجرة نفَّذه طران النظام السوري على مدرسة تؤوي انزحني يف قرية عني التينة/ القنيطرة 17/ 7/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1wEOD2PGOeZX20KRmMjOO0APcJrieZpdU/view
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الطفــل أســامة خالــد القــش، مــن أبنــاء مدينــة محــاة، يبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 13/ 
متــوز/ 2018؛ إثــّر مدامهــة حــي جنــوب امللعــب حبثــاً عــن مطلوبــني للخدمــة العســكرية االحتياطيــة واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

الطفلة )مها.ب(، من أبناء حي ابب القبلي يف مدينة محاة، تبلغ من العمر 11 شــهراً، األربعاء 3/ تشــرين األول/ 2018، 
اعتقلتهــا قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري برفقــة والدهتــا لــدى مرورهــا مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف مدخــل 
حــي كازو غــرب مدينــة محــاة، ومت اقتيادهــا برفقــة والدهتــا إىل فــرع قــوى األمــن العســكري علــى طريــق محــاة - محــص جنــوب مدينــة 

محاة، وال يزال مصرها جمهواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ولعائلتها أيضاً.

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر الســكايب إىل الســيد )م. ب( جــدِّ الطفلــة، الــذي كان شــاهداً علــى عمليــة 
االعتقــال، وقــد أفــادان ابلتــايل: “لــدى مــرور ابنــي وطفلتهــا مــن حاجــز كازو، اعتقلتهمــا عناصــر احلاجــز علــى الفــور بســبب 
ــم رفضــوا “بعــد حنــو ربــع ســاعة  عودهتمــا مــن حمافظــة إدلــب” أضــاف أنَّــه رجــا عناصــر احلاجــز أن يعيــدوا إليــه الرضيعــة إال أهنَّ
جــاءت ســيارة لألمــن ونقلــت ابنــي وطفلتهــا إىل فــرع األمــن العســكري وحــى اآلن مل يتــم اإلفــراج عنهمــا وال نعلــم عنهمــا 

شــيئاً ســوى بعــض األخبــار الــي تــردان مــن مساســرة تُفيــد بتحويــل ابنــي وطفلتهــا إىل األفــرع األمنيــة يف دمشــق”.

الطفــل حممــد حممــود فتحــي احليــدر، مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 4/ تشــرين الثــاين/ 2018 مــن مدينــة البوكمــال، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

تســتخدم قــوات النظــام الســوري أســاليب تعذيــب كالضــرب املــرح وقلــع األظافــر، واحلــرق، والصعــق الكهرابئــي، واحلرمــان مــن 
الطعــام بشــكل رئيــس مــع األطفــال، ســجَّلنا منــذ آذار/ 2011 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018 مقتــل مــا ال يقــل عــن 172 

طفــاًل بســبب التعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة وظــروف االحتجــاز داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.

الطفــل علــي عمــر مشــة، مــن أبنــاء مدينــة ســلمية بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، طالــب، مــن مواليــد عــام 1994، يف 30/ متــوز/ 
2011، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري، مــن مــكان وجــوده يف مدينــة ســلمية، وعــرض لــه اعــراف مســجَّل علــى التلفزيــون 
ــن يف الشــبكة  احلكومــي يف 10/ أيلــول/ 2011 يقــول فيــه أنَـّـه قــام أبعمــال إرهابيــة، وبعــد هــذا التَّصريــح اإلجبــاري مل نتمكَّ
الســورية حلقــوق اإلنســان وال أســرته مــن التَّعــرف علــى مــكان اعتقالــه، وأصبــح خمتــٍف قســرايً، ويف 11/ أيلــول/ 2011 اعتقلــت 
قــوات النظــام الســوري والــد علــي الســيد عمــر علــي مشــة وهــو إمــام وخطيــب مســجد التَّوحيــد يف مدينــة ســلمية، وكان ســبب 
االعتقــال أنَّــه والــد علــي، ويف 10/ أاير/ 2018، حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاهتمــا بســبب التَّعذيــب داخــل أحــد مراكــز 

ــجل املــدين يف مدينــة ســلمية.  االحتجــاز، وقــد علمــت عائلتهمــا بوفاهتمــا مصادفــة وبشــكل صــادم عــر دائــرة السِّ

https://drive.google.com/file/d/1QpopxFtv35WJ5sBuUErQVynZMDG1QOna/view
https://drive.google.com/file/d/1TA4DxNMyCOM1HQb5F-LNX_ykWbDlrZUE/view?usp=sharing
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أخــران الســيد )د.ش( -عــر اهلاتــف- وهــو أحــد أقــرابء الضَّحيــة عمــر مشَّــة وابنــه علــي أنَّ صديقــاً لــه أخــره عــن وصــول برقيــة 
وفــاة ابســم علــي مشــة إىل دائــرة النفــوس يف مدينــة ســلمية “عندمــا ذهبــت ألأتكــد، رأيــت بيــان وفــاة علــي، وفوجئــُت أيضــاً 
ببيــان آخــر لوالــده عمــر وقــد مت تســجيل وفاتــه يف التاريــخ ذاتــه، مل يســمحوا لنــا ابحلصــول علــى بيــان الوفــاة أو تفاصيلهــا، 
ــم مل يذكــروا أنَّــه كان  ومل نـَُقــم أبيــة إجــراءات لتوفيتــه يف النِّفــوس، وضمــن بيــان الوفــاة مل يذكــروا أيــن وكيــف تــويف، حــى أهنَّ

معتقــاًل لديهــم، لدينــا شــكوك أنــه قــد مت إعدامهمــا”.

الطفــل وائــل حممــد علــي دقــوري، مــن أبنــاء حــي ركــن الديــن مشــال مدينــة دمشــق، يبلــغ مــن العمــر حــني اعتقالــه 12 عامــاً، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 25/ تشــرين األول/ 2013، وقــد علمنــا يــوم اخلميــس /12 متــوز/ 2018 أنَـّـه 
ــح أنــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة  مســجل يف دائــرة الســجل املــدين علــى أنــه متــوىف، ونرجِّ

لقــوات النظــام الســوري.

الطفــل أمحــد نبيــل مشيطــي، والدتــه جنــاح، مــن أبنــاء مدينــة يــرود غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1996، اعتقلتــه 
قــوات النظــام الســوري يف عــام 2012، وقــد علمنــا يــوم اجلمعــة /20 متــوز/ 2018 أنَّــه مســجل يف دائــرة الســجل املــدين علــى 

ــح أنَّــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. أنــه متــوىف، ونرجِّ

الطفــل محيــدي عبــاس مــراس احلميــدي، مــن أبنــاء قريــة العشــرة بريــف حمافظــة احلســكة الغــريب، يبلــغ مــن العمــر حــني اعتقالــه 14 
عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف عــام 2014، وقــد علمنــا يــوم األربعــاء 1/ آب/ 2018 أنَّــه مســجل يف دائــرة الســجل 

ــح أنــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. املــدين علــى أنــه متــوىف، ونرجِّ

الطفل عدي صري احللو، فلسطيين سوري، من أبناء خميم الرموك جنوب مدينة دمشق، يبلغ من العمر 17 عاماً حني اعتقاله، 
اعتقلته قوات النظام السوري يوم اجلمعة 6/ حزيران/ 2014 لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة هلا يف خميم الرموك. 

حصلنا يوم اإلثنني 24/ أيلول/ 2018 على معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز. 

https://drive.google.com/file/d/1LK9Q1QaxKIVKaDtGcASTymwFaedaH7U8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u8TnT6IuTjJhvIwYR5Tbgic12pf4dbkG/view
https://drive.google.com/file/d/1NfQNBwl15pfQ2sr7CTMNz4INTD4AZuIo/view?usp=sharing
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اتء: استخدام األسلحة احملرمة )الذخائر العنقودية واألسلحة الكيميائية(:
األسلحة الكيميائية:

اســتخدمت قــوات النظــام الســوري األســلحة الكيميائيــة علــى نطــاق واســع ضــدَّ املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته، وكان األطفــال 
أشــدَّ أتثــراً وتضــرراً هبــا؛ نظــراً لطبيعــة أجســامهم الضعيفــة، وغالبــاً مــا ترافقــت هــذه اهلجمــات مــع هجمــات أخــرى اســتهدفت 
املراكــز الطبيــة الــي تقــدم اإلســعافات األولويــة للمصابــني؛ مــا تســبَّب يف ارتفــاع حصيلــة اإلصــاابت بــني األطفــال. ســجلنا مقتــل 
مــا ال يقــل عــن 196 طفــاًل خنقــاً بســبب اهلجمــات أبســلحة كيميائيــة منــذ أول اســتخدام هلــا يف 23/ كانــون األول/ 2012. 

الســبت 7/ نيســان/ 2018 قرابــة الســاعة 21:00 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة 
عــدة حتــوي غــازاً ســاماً قــرب ســاحة الشــهداء يف منطقــة نعمــان يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 41 مدنيــاً خنقــاً، بينهــم 10 طفــاًل، و15 ســيدة، وإصابــة قرابــة 550 شــخصاً آخريــن حبــاالت اختنــاق. 
ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً مفصــاًل 

عــن احلادثــة.

الذخائر العنقودية:
اســتخدمت قــوات النظــام الســوري الذخائــر العنقوديــة بشــكل عشــوائي واســتهدفت اهلجمــات مناطــق مأهولــة ابلســكان وأراٍض 
زراعيــة، واألســوأ مــن ذلــك أنَّ قســماً كبــراً مــن هــذه الذخائــر يبقــى وال ينفجــر وُتصبــح مبثابــة ألغــام أرضيــة قــادرة علــى القتــل 
والتَّشــويه، وُتشــكِّل هتديــداً للمدنيــني، وغالبــاً مــا يكــون للذخائــر الفرعيــة ألــوان ســاطعة وبرَّاقــة مُيكــن أن جتــذَب األطفــال وهــو مــا 

جيعلهــم الفئــَة األكثــَر تعرُّضــاً للخطــر.

ضحااي أطفال قضوا اختناقاً إثَر هجوم جوي كيميائي نفَّذه النِّظام السوري على مدينة دوما/ ريف دمشق 7/ 4/ 2018 

https://drive.google.com/file/d/1HQ-AdrgfJUFg7PdOvcPHw7PKVKu8rtGx/view
https://drive.google.com/file/d/1HQ-AdrgfJUFg7PdOvcPHw7PKVKu8rtGx/view
https://drive.google.com/file/d/1id-EYgyFQ3xVfqcVhKWAUtic_pAH5d06/view
https://drive.google.com/file/d/1id-EYgyFQ3xVfqcVhKWAUtic_pAH5d06/view
https://drive.google.com/file/d/1rJvG26YE2791Gvci0gX40-aJGwYcEvjy/view
https://drive.google.com/file/d/1rJvG26YE2791Gvci0gX40-aJGwYcEvjy/view
http://sn4hr.org/arabic/2018/05/11/9915/
https://drive.google.com/file/d/15Zw-iQoyxe8jvPH91Q5dm_haL-FBPOG2/view
https://drive.google.com/file/d/1wrJdleodRY6RIYo-7EW7tvSOxePxeSFO/view
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ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مقتل ما ال يقل عن 394 طفاًل يف هجمات اســتخدم فيها النظام الســوري ذخائر 
عنقوديــة أو يف انفجــار خملفــات قدميــة لذخائــر عنقوديــة منــذ أول اســتخدام موثَّــق هلــا يف ســوراي يف متــوز/ 2012 حــىت 20/ 

تشــرين الثــاين/ 2018. 

اإلثنــني 13/ آب/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري نعتقــد أهنــا متمركــزة يف ريــف محــاة الشــمايل 
ثالثــة صواريــخ حمملــة بذخــرة عنقوديــة علــى قريــة التــح بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل الطفــل حكمــت الــروك والســيدة 

منــار العبــد هللا. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.

اثء: احلصار:
فرضــت قــوات النظــام الســوري منــذ عــام 2012 علــى العديــد مــن املــدن واألحيــاء الــي كانــت خــارج ســيطرهتا حصــاراً كامــاًل 
اســتمرَّ يف معظــم املناطــق لســنوات، ومتــت خــالل تلــك الســنوات إعاقــة وصــول املــواد الغذائيــة والطبيــة إىل تلــك املــدن واألحيــاء 
إلجبارها على االستســالم، وتعمَّدت قوات النظام الســوري قصف املنشــآت احليوية يف املناطق احملاصرة كاملشــايف ومســتودعات 
األغذيــة والصــرف الصحــي؛ مــا أدى إىل ارتفــاع حــاالت اإلصابــة بســوء التغذيــة احلــاد، وتفشــي األمــراض واألوبئــة وعــودة ظهــور 
أمــراض مت القضــاء عليهــا ســابقاً كشــلل األطفــال، وارتفــاع نســب التشــوهات اخللقيــة الوالديــة ومــوت األجنــة، وقلــة توفــر أو 
انعــدام األدويــة الالزمــة للعــالج مــن األمــراض، كمــا منعــت قــوات النظــام الســوري خــروج احلــاالت املرضيــة اخلطــرة للعــالج يف 

مناطــق ســيطرته.
كل ذلــك أدى إىل ارتفــاع عــدد الضحــااي مــن األطفــال ال ســيما حديثــي الــوالدة، وقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
منــذ آذار/ 2011 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018 مقتــل مــا ال يقــل عــن 301 طفــاًل بســبب نقــص الغــذاء والــدواء يف 

العديــد مــن املناطــق احملاصــرة يف حمافظــات محــص وريــف دمشــق ودمشــق وديــر الــزور.

الرضيع أمحد مازن علي، من أبناء خميم الرموك، يبلغ من العمر شــهرين، فلســطيين ســوري، تويف يوم اإلثنني 12/ شــباط/ 2018 
بسبب عدم توفر حاضنات أطفال يف مشايف خميم الرموك بسبب حصار قوات النظام السوري للحي.

https://drive.google.com/file/d/16_0dzzCdaKUdYKUQ_uPaGeuon9NicUBG/view
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جيم: احلرمان من التَّعليم وعمالة األطفال:
تعمَّدت قوات النظام الســوري اســتهداف املدارس ورايض األطفال بعمليات القصف، يف أثناء وجود األطفال فيها ُمتســبِّبة يف 
جمازر وحالة من الذعر واخلوف بني األطفال، ويُعتر هذا الســبب الرئيس وراء إحجام األهايل عن إرســال أطفاهلم إىل املدارس 
أو عــدم التحاقهــم هبــا أو اخلــروج املبكــر منهــا، وضيــاع الفــرص التعليميــة عليهــم. وقــد تســبَّب عمليــات القصــف املســتمرة منــذ 
آذار/ 2011 حــىت اآلن يف دمــار مــا ال يقــل عــن 1173 مدرســة و29 روضــة بشــكل كامــل أو جزئــي وتوقفهــا عــن العمــل، 

فضــاًل عــن عمليــات النــزوح والتشــريد املســتمرة الــي تســبَّبت لألطفــال يف ضيــاع ســنوات دراســية عديــدة.

اخلميــس 28/ كانــون األول/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى جتمــٍع 
للمــدارس يضــم املدرســة اإلعداديــة واملدرســة الثانويــة شــرق قريــة اببولــني بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 
يف بنــاء املدرســتني وإصابــة أاثثهمــا أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار مادية إثَر إلقاء طران النظام السوري املروحي براميل متفجرة على مدرسة شرق قرية اببولني/ إدلب – 28/ 12/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/1ICeTZx2guk3w9s4OX0GWtDBvUEAlPEoh/view
https://drive.google.com/file/d/1AJ_n4Q161tw_k3Un0tB6-qo9M327oJmZ/view
https://www.youtube.com/watch?v=sN-3Ou4mYAA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1ymA3_qmNbYTSpDHama7DlNBpzA1CVi8l/view
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اخلميس 8/ شــباط/ 2018 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام صواريخ عدة قرب املدرســة األهلية اخلاصة التابعة 
لكنيســة القديــس جارجيــوس للــروم األرثوذوكــس يف مدينــة عربــني يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل 

إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 16/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 14:50 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري أســطوانة متفجــرة قــرب 
اثنويــة تــر معلــة وســط قريــة تــر معلــة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا 

وأاثثهــا أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 28/ نيســان/ 2018 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام الســوري قذائف عدة على مدرســة البنات األوىل يف مدينة 
الشــعفة التابعة ملدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرســة أبضرار مادية متوســطة. ختضع 

املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

أضــرار إثــر قصــف قــوات النظــام الســوري قــرب املدرســة األهليــة اخلاصــة التابعــة لكنيســة القديــس جارجيــوس للــروم األرثوذوكــس يف مدينــة 
عربــني/ ريــف دمشــق 8/ 2/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=3ziv4tKeenA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1PS-Jqioz4CZPq1hV_T5_XTe5JFxg9JHG/view
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صبــاح اخلميــس 28/ حزيــران/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً أمــام اثنويــة بنــات نــوى األوىل -للتعليــم األساســي والنســوي- يف مدينــة نــوى بريــف حمافظــة 
درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع البلــدة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنني 10/ أيلول/ 2018 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام الســوري –متمركزة بريف حمافظة إدلب الشــرقي-قرب 
مدرســة النضــال احملاذيــة ملدرســة القــدس– يف بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي –أثنــاء ســاعات الــدوام املدرســي–؛ 
مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن الطــالب جبــراح، إضافــًة إىل إصابــة ســاحة املدرســة أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع البلــدة لســيطرة 

مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ليل األربعاء 24/ تشــرين األول/ 2018 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام الســوري قذيفة على مدرســة كفر محرة االبتدائية 
جنــوب قريــة كفــر محــرة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وأحــد جدراهنــا، وإصابــة أاثثهــا 

أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار يف مدرسة كفر محرة االبتدائية إثَر هجوم مدفعي لقوات النظام السوري – كفر محرة/ حلب 24/ 10/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1Nwr-cRt2ddMyhf_U8lAD3eZ0FFADssJk/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Jarjanaz,+Syria/@35.6181178,36.782488,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!2sJarjanaz,+Syria!3b1!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436!3m4!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436
https://drive.google.com/file/d/1T64PXZQ45GD0AIZkB-IY6WSXEsSTc_WQ/view
https://drive.google.com/file/d/1wi755Dr2rQqDbwoE1Ia1TuV_5t1AcKV9/view
https://drive.google.com/file/d/1nfQGsPoRWQ8i3et-lDr6hO1r-bptb1ZZ/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%83%D9%81%D8%B1+%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.255674,37.0813892,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152ff70113a41015:0x7cf1bc511fa379d3!2z2YPZgdixINit2YXYsdip2IwgU3lyaWE!3b1!8m2!3d36.2564064!4d37.0883232!3m4!1s0x152ff70113a41015:0x7cf1bc511fa379d3!8m2!3d36.2564064!4d37.0883232
https://drive.google.com/file/d/1Td9OtM9kbt5hXOqpJYHzI124pBHg1YKL/view
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رايض األطفال:
الثــالاثء 6/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 11:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ روضــة 
نقابــة املعلمــني لألطفــال وســط بلــدة كفــر بطنــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 

الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أخــران أنــس أبــو أميــن2، الناشــط اإلعالمــي يف كفــر بطنــا، أنــه يف قرابــة الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم 6/ شــباط تعــرَّض أحــد 
األحيــاء الســكنية يف جنــوب غــرب بلــدة كفــر بطنــا لغــارة جويــة شــنَّها طــران النظــام الســوري؛ مــا أســفر عــن جمــزرة، تالهــا بعــد 
حنــو ســاعة غــارة مــن طائــرة أخــرى علــى وســط البلــدة بصاروخــني: “توجَّهــت مــع املســعفني ورجــال الدفــاع املــدين إىل املوقــع 
“الشــارع العــام” حيــث شــاهدت الدمــار اهلائــل الــذي حلــَق بروضــة نقابــة املعلمــني، لقــد أصاهبــا الصــاروخ األول بشــكل 
مباشــر، يف حــني ســقط الصــاروخ الثــاين يف منــزل، ومت إجــالء جرحيــني مــن حتــت أنقاضــه” أضــاف أنــس أنَّ احلملــة العســكرية 
الــي بــدأت قبــل ثالثــة أشــهر تســبَّبت يف توقــف العمليــة التعليميــة عمومــاً يف الغوطــة الشــرقية: “تســبَّبت هــذه الغــارة يف مقتــل 

اثنــني وإصابــة قرابــة 70 آخريــن جبــراح، كمــا ُأصيــب مركــز النِّســاء اآلن أبضــرار ماديــة كبــرة جــراء الغــارة نفســها”.

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري روضة نقابة املعلمني لألطفال وسط بلدة كفر بطنا/ ريف دمشق 6/ 2/ 2018

2 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 13/ شباط/ 2018 

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/18Ox858QjZWw4LMlxpo6vibwuN4qqEkt0/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1MCPb4x4cIPavHn1-RiqslNkgcZIC8HCv/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1bIuCDygFwI02RUWTiZRrPWt0IUAFvMY2/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/18Ox858QjZWw4LMlxpo6vibwuN4qqEkt0/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1WRY_txzBFSoSzt0eP33_3pBY8B5pIaxv/view
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اخلميــس 28/ حزيــران/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ روضــة لألطفــال يف مدينــة نــوى بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف بنــاء الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

أدى انقطــاع األطفــال عــن املــدارس وضيــاع ســبل عيــش ُأســرهم وفقــدان املعيــل والفقــر والنــزوح املتكــرر، وانفصــال األطفــال عــن 
أســرهم يف بعــض األحيــان إىل جلــوء األطفــال للعمــل ملســاعدة ذويهــم، كباعــة جوالــني أو ضمــن احملــالت، وبعــض األعمــال كانــت 

ُتشــكِّل خطــراً عليهــم مثــل العمــل يف حمطــات احملروقــات أو أعمــال شــاقة -مثــل أعمــال البنــاء- ال تناســب بنيــة أجســامهم.

الطفــل فاضــل عرعــور، يبلــغ مــن العمــر 12 عامــاً، مــن أبنــاء قريــة خــان العســل بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، يعمــل فاضــل يف حمــل 
لصيانة الســيارات بعد أن أصبح معياًل ألســرته منذ ثالث ســنوات، حتدثت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع فاضل، الذي 
أخــران أنَّــه أصبــح معيــاًل إلخوتــه بعــد وفــاة والــده يف عــام 2015 “تــويف والــدي إثــر نوبــة قلبيــة وقبلــه بقرابــة عامــني توفيــت 
والــديت يف أثنــاء االشــتباكات بــني النظــام واملعارضــة يف قريتنــا، أان أكــر إخــويت الثالثــة، تركــت مدرســي وبــدأت ابلعمــل يف 
إصــالح الســيارات، وعمــل أخــي حممــود يف معمــل لصنــع احلــالوة” أضــاف فاضــل “أان وأخــي الصغــر كنــا نتمــى أن نبقــى 

علــى مقاعــد الدراســة، لكــن ليــس مــن معيــل لنــا بعــد وفــاة والــدي”.

الطفــل حممــد عاشــور، مــن أبنــاء قريــة قبتــان اجلبــل بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، يبلــغ مــن العمــر 10 ســنوات، انقطــع حممــد عــن 
الدراســة بســبب الفقــر الشــديد، الــذي تُعــاين منــه ُأســرته، ويعمــل يف حمــل لصيانــة الســيارات، التقينــا مــع حممــد يف مــكان عملــه 
وأخــران أنَّــه التحــق ابلعمــل ألنَّــه دخــل والــده ال يكفيهــم ُقوهَتــم: “كان مــن املمكــن أن أكــون اآلن يف الصــف الرابــع، لقــد 
تركــت مدرســي عندمــا كنــت يف الصــف الثالــث، وأعمــل هنــا منــذ الصبــاح الباكــر حــى املســاء. ال أجــد وقتــاً للعــب مــع 

أصدقائــي. لقــد أجرتــين الظــروف علــى تــرك مدرســي ولســت ســعيداً بذلــك”. 

https://www.youtube.com/watch?v=XjbjF6-PWH8&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/Nawa,+Syria/@32.8906837,36.0216378,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151bfd87423c6155:0xaeca6d13a114763e!8m2!3d32.8868129!4d36.0404049?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=XjbjF6-PWH8&feature=youtu.be
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حاء: التجنيد:
منــذ بدايــة عــام 2014 بــدأان نالحــظ قيــام النظــام الســوري بعمليــات جتنيــد لألطفــال هبــدف إشــراكهم يف العمليــات القتاليــة بعــد 
أن كان ســابقاً يقــوم بتجنيدهــم يف قواتــه بشــكل غــر مباشــر كتوكيــل مهــام التَّنظيــف وجلــب الطعــام وأحيــاانً التَّجســس مقابــل 
اســتغالل حاجتهــم للمــال، إال أنــه مــع النزيــف البشــري احلــاد يف صفــوف املقاتلــني لديــه، وازدايد تعــداد امليليشــيات احملليــة التابعــة 
لقــوات النظــام الســوري الــي تعتمــد بشــكل كبــر علــى األطفــال دون الـــ 18 عامــاً يف قواهتــا؛ كل ذلــك دفــع النظــام الســوري 
إىل اســتخدام األطفــال يف العمليــات القتاليــة، وقــد ســجَّلنا العديــد مــن حــوادث أســر األطفــال اجلنــود أو قتلهــم خــالل املعــارك 

واالشــتباكات.

مقاتلون روس إىل جانب طفل يُقاتل يف صفوف قوات النظام السوري، 
حصلنا على الصورة يف شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1MYWIFnrRC3cwYyAdkDojH-4gKS5zP2aE/view?usp=sharing
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علــى الرغــم مــن أنَّ األطفــال غالبــاً مــا ينضمــون إىل قــوات النظــام الســوري طوعــاً، إال أنَّ األســباب الــي تدفعهــم إىل االخنــراط يف 
هــذه القــوات كثــرة، أمههــا الفقــر املدقــع أو اتبــاع آابئهــم اجملنديــن أصــاًل يف هــذه القــوات، أو التأثــر علــى معتقــدات الطفــل عــر 
إقناعــه ابلتجنيــد وترغيبــه فيــه مبــا حيصــل عليــه مــن مــال وســلطة. وقــد ســجلنا أيضــاً جتنيــد قــوات النظــام الســوري األطفــال بشــكل 
قســري بعــد اعتقاهلــم، يف املناطــق الــي تقــع ابلقــرب مــن جبهــات القتــال، كمــا حصــل يف مدينــة ديــر الــزور ومناطــق الغوطــة 

الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق.

خاء: العنف اجلنسي:
تنوَّعــت عمليــات العنــف اجلنســي الــي مارســتها قــوات النظــام الســوري جتــاه األطفــال بــدءاً ابلتَّحــرش هبــم يف أثنــاء املدامهــات 
والتَّفتيــش، والــزواج القســري مــن املقاتلــني، واالبتــزاز اجلنســي اللفظــي )توجيــه هُتــم ممارســة اجلنــس وعبــارات جنســية(، واالســتغالل 
اجلنســي اجلســدي )اإلجبــار علــى التَّعريــة ومالمســة جســد الطفــل( يف مــدة االعتقــال أو االختطــاف، وصــواًل إىل أقســى درجــات 
العنــف اجلنســي وهــي االغتصــاب. وســجَّلنا يف عــام 2018 ارتفــاع معــدالت العنــف اجلنســي ضــدَّ األطفــال يف مناطــق ســيطرة 

النظــام الســوري ِمــن ِقبَــل قــادة أو أشــخاص ذوي نفــوذ يف امليليشــيات احملليــة.
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 532 حادثــة عنــف جنســي ألطفــال منــذ آذار/ 2011 حــىت 20 

تشــرين الثــاين/ 2018.

أطفال بزي عسكري إىل جانب قوات النظام السوري يف مدينة دير الزور، حصلنا على الصور يف آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1aQs0d3iaH7-XS1O8ZNe3gmAVIR5McKCE/view
https://drive.google.com/file/d/1T9byeR33n3kY7xoLBc5NNbxYE6FFRcFm/view
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2 - القوات الروسية:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

شــاهبت عمليــات القصــف اجلــوي الــي قامــت هبــا القــوات الروســية إىل حــد كبــر العمليــات الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري، 
فقــد اســتهدفت املناطــق املأهولــة ابلســكان؛ وقــد ســّجلنا قصــف القــوات الروســية املــدارس وقتــل أطفــال داخــل مدارســهم، كمــا 
تســبَّبت هجماهتــا اجلويــة يف تدمــر عــدد كبــر جــداً مــن األبنيــة واحملــالت التجاريــة؛ مــا أدى إىل تشــريد عشــرات آالف األطفــال 

يف خمتلــف املناطــق الــي قصفتهــا القــوات الروســية هــرابً مــن القتــل أو اإلصابــة. 

ــا روســية منــذ تدخلهــا يف ســوراي يف 30/ أيلــول/ 2015  ســجَّلنا مقتــل 1872 طفــاًل يف هجمــات نفَّذهتــا قــوات نعتقــد أهنَّ
حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018.

األحــد 26/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 01:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ بنــاًء 
ســكنياً يف مدينــة الشــعفة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 44 مدنيــاً معظمهــم مــن 

عائلــة واحــدة، بينهــم 20 طفــاًل، و9 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

قرابــة الســاعة 23:58 مــن يــوم الثــالاثء 19/ كانــون األول/ 2017 بــدأ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي قصفــه املبــاين 
الســكنية يف حــي يقــع علــى األطــراف الغربيــة مــن قريــة معــر شــورين التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب 
-ضمــن دائــرة قطرهــا قرابــة 300م- بتســعة صواريــخ؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً، بينهــم 7 طفــاًل، و6 ســيدة، وإصابــة حنــو 
15 آخريــن جبــراح، ُنشــر إىل أنَّ القصــف اســتمرَّ حــىت قرابــة الســاعة 00:02 مــن يــوم األربعــاء 20/ كانــون األول/ 2017. 

ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أخــران الناشــط اإلعالمــي حافــظ ترمــان3 -مــن أبنــاء قريــة معــر شــورين- أنَّ املراصــد قرابــة الســاعة 23:00 مــن يــوم الثــالاثء 
19/ كانــون األول عمَّمــت عــن إقــالع طائرتــني حربيتــني مــن مطــار محيميــم وتوجههمــا إىل منطقــة معــرة النعمــان، حيــث نفــذات 
ــذ الطــران الغــارة األوىل علــى قريــة معــر شــورين يف موقــع يبعــد عــين قرابــة 1كــم، تالهــا غــارات  دوراانت يف املنطقــة: “نفَّ
وانفجــارات متعــددة، اســتهدف أحــد الصواريــخ منــزاًل يقطنــه انزحــون، ســارعت إلجــالء اجلرحــى وإســعافهم، معظمهــم 

3 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 20/ كانون األول/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5779183,40.9084667,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411
https://drive.google.com/file/d/1sSMREoigmERwT3zxMQ1SLYfOgY_X6MiB/view
https://drive.google.com/file/d/1Pf8AhuubCdaSbrrEdmPNVJNQpMZl8zry/view
https://drive.google.com/file/d/1Pf8AhuubCdaSbrrEdmPNVJNQpMZl8zry/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1370&token=KiD91Rc5qfx3BoFBkRhPj1yxKsDrk2oU
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1370&token=KiD91Rc5qfx3BoFBkRhPj1yxKsDrk2oU
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1372&token=JlesrQIG03wXFDHO0sYUzdHpf1V5uOz4
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1372&token=JlesrQIG03wXFDHO0sYUzdHpf1V5uOz4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1371&token=AIRs5EPi0kUZ1lOIyWk7rxmy8Fz4w9WX
https://drive.google.com/file/d/1sSMREoigmERwT3zxMQ1SLYfOgY_X6MiB/view
https://drive.google.com/file/d/1sSMREoigmERwT3zxMQ1SLYfOgY_X6MiB/view
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كانــوا أطفــااًل تــراوح أعمارهــم بــني 8 - 14 عامــاً، ونســاء، مــن بينهــم العديــد مــن أقــاريب” أضــاف حافــظ أنَّ عناصــر 
الدفــاع املــدين قامــوا ابنتشــال اجلثامــني مــن حتــت الــركام: “تدمَّــرت 3 منــازل بشــكل كامــل وســقطت أســقفها فــوق قاطنيهــا 

وتســبَّبت يف مقتلهــم”. 

األربعاء 21/ آذار/ 2018 قرابة الســاعة 09:50 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صاروخني على ملجأ حيتمي 
به األهايل –عبارة عن مغارة- قرب مدرســة كفر بطيخ للتعليم األساســي وســط قرية كفر بطيخ بريف حمافظة إدلب الشــمايل؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 20 مدنيــاً، بينهــم 16 طفــاًل –معظمهــم مــن طــالب املدرســة-، و3 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة 

بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

تواصلنــا مــع الناشــط اإلعالمــي حســن املختــار 4 الــذي علــم عــر متابعتــه نــداءات عمــال اإلشــارة املركزيــة أنَّ طــراانً روســياً نفَّــذ 
ــه إىل املوقــع لتغطيــة احلــدث: “لــدى وصــويل كان رجــال الدفــاع املــدين يعملــون علــى رفــع  غــارات علــى بلــدة كفــر بطيــخ فتوجَّ
أنقــاض مغــارة، حيــث أعلمنــا األهــايل بوجــود نســاء وأطفــال داخلهــا، بقيــت يف املوقــع ســاعات عــدة، متكَّــن خالهلــا عناصــر 
الدفــاع املــدين مــن انتشــال قرابــة 20 شــهيد معظمهــم أطفــال ونســاء” أضــاف حســن أن املوقــع قريــب جــداً مــن مدرســة كفــر 
بطيــخ للتعليــم األساســي “أخــران األهــايل أنَّ الطــالب انصرفــوا مــن املدرســة بعــد الغــارات األوىل خشــية اســتهداف املدرســة 

والتجــأ بعضهــم إىل مغــارة ألقرابئهــم قــرب املدرســة، لكــنَّ الطــران الروســي قصــف املغــارة وقتلهــم”.

ضحااي أطفال قضوا إثَر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على قرية كفر بطيخ/ إدلب 21/ 3/ 2018

4 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 21/ آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1ct5LH0FQAnt8TLPTDLlSP3fEvMgCxP85/view
https://drive.google.com/file/d/1s-AO6Jq3hK7HjbouShE2wQO2KjrOg1cG/view
https://drive.google.com/file/d/1d76UspZ-FY6Buo6wfuv5iiVJx1cF-Dwk/view
https://drive.google.com/file/d/1d76UspZ-FY6Buo6wfuv5iiVJx1cF-Dwk/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1620&token=FgqaA1grHGgVslDaeBgm4tqaCyL0Kweg
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1620&token=FgqaA1grHGgVslDaeBgm4tqaCyL0Kweg
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1621&token=wc6b8DyayrHdCHzNniLbiqqqESA6YrDl
https://drive.google.com/file/d/1U9-rv2b51vyFqh99uzNLs0i3xCSxwV7m/view
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مساء األربعاء 9/ أاير/ 2018 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على أحد املالجئ –عبارة عن مغارة- يف 
قرية معر زيتا بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل 8 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 5 طفالً، و2 سيدة. ختضع القرية 

لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي بــالل بيــوش5 ، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل، الــذي أفــادان أن 
طائــرة اســتطالع كانــت حُتلــق فــوق قريــة معــر زيتــا واملغــر حــني عمَّمــت املراصــد قرابــة الســاعة 19:30 عــن إقــالع طــران حــريب 
روســي مــن قاعــدة محيميــم وتوجُّهــه إىل املنطقــة، وحــذَّرت مــن احتمــال قصفــه جمــال عمــل طائــرة االســتطالع: “رصــدُت مــن 
ســطح منــزيل وصــول الطــران احلــريب الروســي األجــواء، مث أعلنــت املراصــد عــن تنفيــذه غــارة أوىل يف منطقــة معــر زيتــا، مث 
غــارة اثنيــة يف املنطقــة ذاهتــا، يبعــد املوقــع املســتهدف عــن منــزيل قرابــة 3كــم وقــد قمــت بتصويــره” أضــاف بــالل أنَّ الغــارة 
األوىل مل ُتســبِّب إصــاابت علــى عكــس الثانيــة “توجَّهــت إىل املوقــع فــوراً لتغطيــة احلادثــة، حيــث علمــت أنَّ الصــاروخ ســقط 
فــوق مغــارة احتمــت فيهــا عائلــة هــرابً مــن الغــارة األوىل، كان عناصــر الدفــاع املــدين حيفــرون أبيديهــم حــى وصــل الركــس، 
وبعــد ســاعتني ونصــف مــن العمــل املتواصــل وصلــوا إىل موقــع الضحــااي، فانتشــلوا رضيعــاً عمــره قرابــة شــهرين ومــن مث أمــه 

وبقيــة العائلــة، ابســتثناء طفلــة اســتمرَّ العمــل بعــد ذلــك ســاعات حبثــاً عنهــا إىل أن متَّ انتشــاهلا”.

اجلمعة 10/ آب/ 2018 قرابة الســاعة 18:30 شــنَّ طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي هجمات متتالية ابلصواريخ على 
ــع ســكين يف قريــة أورم الكــرى بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 36 مدنيــاً، بينهــم 20 طفــاًل، و7 ســيدة،  جتمُّ

وإصابــة قرابــة 70 آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
وقد أصدران سابقاً تقريراً يوثق احلادثة.

5 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 5/ حزيران/ 2018

https://drive.google.com/file/d/15Fmw7JIJIL8Ekb3gONHFRGyQsH3BQPAC/view
https://drive.google.com/file/d/15Fmw7JIJIL8Ekb3gONHFRGyQsH3BQPAC/view
https://drive.google.com/file/d/1reByLQJqYsGQrXASvWwYeUPmdZWFc-b1/view
https://drive.google.com/file/d/1reByLQJqYsGQrXASvWwYeUPmdZWFc-b1/view
https://drive.google.com/file/d/1bawrYC_CNjMJCTUfC-R0p-yYCDJxQ011/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1652&token=ZLy7zFUABl4rRy8UQtwUSQuoLLJr90bY
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1652&token=ZLy7zFUABl4rRy8UQtwUSQuoLLJr90bY
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1651&token=EOehgnGEcbT9RCZZCgvIThkPdf5lZxCt
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1715&token=uMKCgDi9jDit7tQWVlxlv7tyVbli6str
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1715&token=uMKCgDi9jDit7tQWVlxlv7tyVbli6str
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1716&token=ubFUXgQoSpkE5EhRLzH0vGgNQRxZnz9I
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1716&token=ubFUXgQoSpkE5EhRLzH0vGgNQRxZnz9I
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1714&token=Q0GXqLQKA1UMirS0Ou3eLTq8cZ4rFxdl
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1714&token=Q0GXqLQKA1UMirS0Ou3eLTq8cZ4rFxdl
http://sn4hr.org/arabic/2018/09/11/10392/
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حســني بــدوي6 –مديــر مركــز الدفــاع املــدين يف أروم الكــرى- الــذي مســع تعميمــاً 
مــن املرصــد املتابــع حلركــة الطــران عــن حتليــق للطــران احلــريب يف األجــواء: “مل أتوقــع أن يتــم اســتهداف القريــة فاملنطقــة بشــكل 
عــام هادئــة علــى عكــس قــرى وبلــدات ريــف إدلــب، وخاصــًة أَن القريــة ال يوجــد فيهــا مقــرات عســكرية أو مصــدر إلطــالق 
القذائــف ابجتــاه مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، فجــأة شــنَّ الطــران غــارًة، خرجنــا بعــد التنفيــذ ابجتــاه مشــال املدينــة 
حيــث موقــع القصــف ويف طريقنــا إىل هنــاك شــنَّ الطــران غــارًة اثنيــة مث أتبعهــا بثالثــة”. أضــاف حســني الــذي قــرر مــع فريــق 
ــا املوقــع  الدفــاع املــدين االنتظــار ريثمــا يغــادر الطــران األجــواء خوفــاً مــن اســتهدافهم: “بعــد مغــادرة الطــران األجــواء وصلن
ــا القيامــة قامــت هنــاك، تدمَّــر املــكان أبكملــه وُســويَّ أكثــر مــن 25  لنــرى مشــهداً مل يســبق أن شــاهدانه مــن قبــل، وكأهنَّ
منــزاًل ابألرض وُدفنــت حتــت ركامهــا أطفــال ونســاء ورجــال، كان عــدد الضحــااي كبــر جــداً واجلثامــني متــأل املــكان، انتشــلنا 

قرابــة 35 شــهيداً وضعفهــم مــن اجلرحــى، جمــزرة مروِّعــة ارتكبتهــا طائــرات روســيا حبــق املدنيــني”.

ابء: استخدام األسلحة احملرمة )الذخائر العنقودية(:
بعــد التَّدخــل العســكري الروســي يف 30/ أيلــول/ 2015 ارتفعــت وتــرة اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي، ورصــدان أنواعــاً 
ــع القــوات الروســية يف اســتخدام الذخائــر  جديــدة مل تكــن تســتخدم هبــذه الكثافــة يف الســنوات الســابقة، كمــا الحظنــا توسُّ

العنقوديــة األرضيــة منــذ مطلــع عــام 2018.

ضحــااي أطفــال قضــوا إثــَر هجــوم طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى قريــة أورم الكــرى/ ريــف حلــب 
الغريب 10/ 8/ 2018

6 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 11/ آب/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1TchTs5rd7hNlXAXsacEeJg4GymSu3G15/view
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وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 232 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة شــنَّتها القــوات الروســية منــذ تدخلهــا 
العســكري يف 30/ أيلــول/ 2015 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018. تســبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل 46 طفــاًل.

الطفــل مهــاب حممــود عبــود اهللــوش، يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً، مــن أبنــاء قريــة جديــد بــكارة بريــف ديــر الــزور الشــرقي، قضــى 
يــوم الســبت 2/ حزيــران/ 2018 جــراء انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن خملفــات القصــف الروســي ســابقاً علــى قريــة جديــد بــكارة.

اتء: استهداف املدارس ورايض األطفال:
ســجَّلنا اســتهداف قــوات نعتقــد أهنــا روســية مــا ال يقــل عــن 173 مدرســة منــذ تدخلهــا يف 30/ أيلــول/ 2015 حــىت 20/ 

تشــرين الثــاين/ 2018.

اجلمعــة 12/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ اثنويــة خالــد املوســى يف األطــراف 
الشــمالية الشــرقية لقريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخرقــت الصواريــخ الطوابــق العلويــة وانفجــرت يف الطوابــق الســفلية 
مــن بنــاء املدرســة؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق وإصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

3 - قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:  

تســبَّبت عمليــات القصــف العشــوائي لقــوات اإلدارة الذاتيــة وعمليــات زراعــة األلغــام يف املناطــق املنســحبة منهــا يف مقتــل مــا ال 
يقــل عــن 167 طفــاًل منــذ كانــون الثــاين/ 2014 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018.

الطفلــة روهــني ايســر عبــدو، تبلــغ مــن العمــر عامــان، قَضــت مــع والدهــا ووالدهتــا محيــدة خليــل حســو يــوم األربعــاء 11/ نيســان/ 
2018، جــراء انفجــار لغــم أرضــي زرعتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل قبــل انســحاهبا 

منهــا؛ مــا تســبَّب مبجــزرة.

https://drive.google.com/file/d/1VN4L4M7nrrRoXxC9uPqEuGS8o17cXH2M/view
https://drive.google.com/file/d/1jBuEVbHN-AvSJUMxEny46dRFAhHpTXTU/view
https://drive.google.com/file/d/1U2FYg6ksxlJmmaLamGMGBa7aicf2R2Lt/view
https://drive.google.com/file/d/1NmBgPi2pwNZAhxwGQhxIvl6NtWIOUWol/view
https://drive.google.com/file/d/1490ZWoS0ozeosiBn4DgPYXDfHsuBNEYR/view?usp=sharing
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الطفــل جــان حممــد بــرو، قتــل مــع والــده ووالدتــه تولــني بــرو يــوم اإلثنــني 22/ تشــرين األول/ 2018؛ جــراء انفجــار لغــم أرضــي 
زرعتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة قــرب قريــة كيمــار التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، قبــل انســحاهبا منهــا.

ابء: االعتقال واالختفاء القسري:
مارســت قــوات اإلدارة الذاتيــة عمليــات االعتقــال ضــدَّ األطفــال عــر خطفهــم مــن الطرقــات أو املــدارس وإخفائهــم قســرايً؛ هبــدف 
ســوقهم إىل معســكرات التَّجنيــد ومنعهــم مــن التواصــل مــع أُســرهم أو زايرهتــم، كمــا ســجَّلنا عــدداً مــن عمليــات االعتقــال علــى 
خلفيــات عرقيــة أو بذريعــة انتمــاء الطفــل لتنظيــم داعــش يف املناطــق الــي ســيطرت عليهــا هــذه القــوات بعــد انســحاب التنظيــم منهــا.
حتــوي ســجالت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 588 طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي أو االختفــاء 
القســري يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة منــذ كانــون الثــاين/ 2014 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 

.2018

الطفــل جميــد عبيــد العيســى، مــن أبنــاء قريــة عكرشــي اجلبــل بريــف حمافظــة الرقــة اجلنــويب الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، 
اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يــوم اجلمعــة 7/ أيلــول/ 2018 مــن مــكان وجــوده يف قريــة عكرشــي اجلبــل، واقتادتــه إىل 

جهــة جمهولــة.

اتء: التجنيد: 
تعتــر قــوات اإلدارة الذاتيــة يف مقدمــة األطــراف الــي جلــأت إىل عمليــات التجنيــد القســري حبــقِّ األطفــال، وكانــت علــى حنــو واســع 
وممنهج لتعويض النَّقص البشــري يف صفوف قواهتا وزايدة تعدادها، وأنشــأت معســكرات خاصة لتدريب األطفال والتأثر على 
معتقداهتــم وترغيبهــم يف القتــال وعزهلــم عــن االتصــال بعائالهتــم طــوال مــدة تدريبهــم ضمــن املعســكرات، إضافــة إىل ذلــك قامــت 
بتهديــد العائــالت الرافضــة لتجنيــد أطفاهلــا، ومارســت اخلطــف حبــق أطفاهلــم مــن املــدارس أو الطرقــات؛ هبــدف جتنيدهــم إجبــارايً. 
وترفــض قــوات اإلدارة الذاتيــة إعطــاء األســر أيــة معلومــات حــول أطفاهلــا املختطفــني هبــدف التجنيــد، كمــا تُنكــر مســؤوليتها عــن 

اختطافهــم أيضــاً وال تتيــح هلــم أيَّــة وســيلة لالتصــال هبــم.
تقــوم قــوات اإلدارة الذاتيــة بــزجِّ األطفــال مباشــرة يف املعــارك واالشــتباكات وعلــى نقــاط التفتيــش وقــد ســجَّلنا مقتــل وأســر العديــد 

مــن األطفــال خــالل العمليــات القتاليــة.

https://drive.google.com/file/d/1GMTo6GkFemnn65zvbfYHwFlFUO0qeHWr/view?usp=sharing
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الطفــل علــي حســني احلميــد الفرحــان، مــن أبنــاء قريــة الشــحيل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، 
مت جتنيــده قســرايً لــدى قــوات اإلدارة الذاتيــة، مث أســَره تنظيــم داعــش يــوم اجلمعــة 12/ تشــرين األول/ 2018 يف ابديــة هجــني 

بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي.

الطفــل حســني علــي عــور، مــن أبنــاء بلــدة مركــدة بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب، مــن مواليــد عــام 2000، مت جتنيــده قســرايً 
لــدى قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، مث َأســَره تنظيــم داعــش يــوم األربعــاء 24/ تشــرين األول/ 2018 يف بلــدة السوســة بريــف 

حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي.

الطفــل مصطفــى علــو، مــن أبنــاء بلــدة يــدي قــوي جنــوب مدينــة عــني العــرب بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل الشــرقي، يبلــغ مــن 
العمر 12 عاماً، اختطفته عناصر مسلحة تنتمي إىل قوات اإلدارة الذاتية يوم الثالاثء /23 كانون األول/ 2017 من مدينة 
عــني العــرب، يف تشــرين األول/ 2018 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وجــوده يف معســكر لتدريــب األطفــال يف انحيــة شــيوخ 
التابعــة ملدينــة جرابلــس مشــال شــرق حمافظــة حلــب، وخيصــص هــذا املعســكر لتدريــب األطفــال، وهــو يضــم عشــرات األطفــال 

الُقصَّــر املختطفــني.

الطفلــة ســليمة عبــد الرمحــن علــي، مــن أبنــاء مدينــة احلســكة، وحيــدة لــدى عائلتهــا، مــن مواليــد عــام 2004، تُعــاين يف نقصــاً يف 
درجــات النظــر وتشــوهاً يف اليــد اليمــى، يف أيلــول/ 2018، قامــت قــوات اإلدارة الذاتيــة بتجنيدهــا ضمــن صفوفهــا، تقدَّمــت 

عائلتهــا بشــكوى لــدى للجهــات املعنيــة يف قــوات اإلدارة الذاتيــة ومل يســتجاب لطلبهــا.

4 - التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون  :
اســتخدم تنظيــم داعــش يف شــنِّ هجماتــه علــى املناطــق خــارج ســيطرته عمليــات القصــف العشــوائي لبســط ســيطرته عليهــا، كمــا 
اتبــع سياســة االشــتباكات وتفجــر الســيارات أو الدراجــات املفخخــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان، إضافــة إىل زرعــه األلغــام قبــل 
انسحابه من مناطق سيطرته؛ ما تسبَّب يف مقتل األطفال أثناء مرورهم عليها أو عبثهم هبا. كما سجلنا يف حوادث عدة قيامه 
إبطــالق رصــاص مباشــر علــى األطفــال داخــل منازهلــم أو يف الطرقــات أثنــاء هجومــه علــى مناطــق ذات أقليــة دينيــة كمــا حصــل يف 

قريــة املبعوجــة بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي وقريــة الشــبكي بريــف حمافظــة الســويداء الشــرقي. 

https://drive.google.com/file/d/1ui7yCvKPK3wwTRCXXjlNby_VD5CKWHyS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Evz5dTo5jpgiZUDw7Dt3or2TE1MOtW3d/view?usp=s
https://drive.google.com/file/d/1w4zxzf3sVHwd17SOf5tCWFwnFqIyAlaF/view?usp=s
https://drive.google.com/file/d/1lGINMlvwT_KRwzFB4Vda3-U842TSXrA-/view?usp=sharing
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خلَّفــت عمليــات القصــف العشــوائي واالشــتباكات، أو اإلعــدام واأللغــام مقتــل مــا ال يقــل عــن 837 طفــاًل، منــذ أتســيس 
التنظيــم يف نيســان/ 2013 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018 ُمســجلون لدينــا ابالســم والصــورة ومــكان وزمــان الوفــاة.

الطفــالن فاطمــة وجاســم خالــد خليفــة اجلــراد، قتــال يــوم الســبت 17/ شــباط/ 2018؛ جــراء انفجــار لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم 
داعــش يف حــي احلــاوي يف مدينــة أبــو محــام بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، قبــل انســحابه مــن املدينــة.

الطفــالن الشــقيقان عبــد هللا وحســن حســني اهلويــش قتــال يــوم األربعــاء 23/ أاير/ 2018؛ جــراء انفجــار لغــم أرضــي زرعــه 
تنظيــم داعــش يف مدينــة غرانيــج بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي قبــل انســحابه منهــا.

الطفــل عبــد هللا عمــار حلــوم الرجيــب، مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي، قضــى يــوم الســبت 3/ تشــرين الثــاين/ 2018؛ جــراء انفجــار لغــم 
أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش قــرب منطقــة دوار الصوامــع مشــال مدينــة الرقــة قبــل انســحابه 

منهــا.

ابء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
جلــأ تنظيــم داعــش إىل اعتقــال األطفــال يف مناطــق ســيطرته إمــا ملخالفتهــم التعليمــات 
الــي يفرضهــا التنظيــم كعــدم االلتــزام ابرتــداء مالبــس معينــة أو حلــق شــعر الــرأس بطريقــة 
ال تناســب مــا يســمح بــه التنظيــم، أو لرفضهــم االنتســاب إىل املعســكرات الــي يُنشــئها 
التنظيــم لتدريــب األطفــال علــى محــل الســالح والتأثــر علــى معتقداهتــم الدينيــة، كمــا 
اعتقــل أطفــااًل ينتمــون إىل عائــالت ُمعارضــة لسياســة التنظيــم، أو أطفــااًل مت اعتقاهلــم 
مــع عائالهتــم أثنــاء حماولتهــم اخلــروج مــن مناطــق ســيطرة التنظيــم ابجتــاه مناطــق ســيطرة 
األطــراف األخــرى، وترقــى معظــم حــاالت االعتقــال املســجلة لدينــا إىل مرتبــة االختفــاء 
القســري، حيــث ال تتوفــر لدينــا أو لــدى ذويهــم معلومــات حــول كثــر منهــم خاصــة 
بعــد فقــدان التنظيــم ملعظــم املناطــق احليويــة الــي كان يســيطر عليهــا يف حمافظــات الرقــة 
وديــر الــزور ومحــاة ومحــص، الــي كانــت تضــم أغلــب مراكــز االحتجــاز التابعــة للتنظيــم؛ 
مــا أاثر القلــق لدينــا ولــدى ذويهــم حــول مصرهــم. ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 396 طفــاًل 
ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري منــذ إعــالن أتســيس التَّنظيــم يف نيســان/ 

2013 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018.

الطفــل عبــد هللا عمــار حلــوم الرجيــب قضــى 

لغــم  انفجــار  إثــَر   2018  /11  /3 يف 

انســحابه  قبــل  تنظيــم داعــش  أرضــي زرعــه 

مــن مدينــة الرقــة

https://drive.google.com/file/d/1uMbA_om_mG14sLUgafMpkVTzA7iJUP89/view
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مــارس تنظيــم داعــش عمليــات التَّعذيــب ضــد األطفــال يف أثنــاء احتجازهــم أو كعقوبــة هلــم علــى خمالفــة التعاليــم الــي يفرضهــا 
التنظيــم كاجللــد والضــرب املــرح والوقــوف الطويــل واحلرمــان مــن النــوم والطعــام واحلجــز ضمــن منفــردات ألوقــات طويلــة.

األربعــاء 25/ متــوز/ 2018 بــني الســاعة 05:00 و07:00 اقتحمــت عناصــر تنتمــي لتنظيــم داعــش 8 قــرى يف الريــف 
الشــرقي والشــمايل الشــرقي حملافظــة الســويداء وهــي قــرى الشــبكي- املتونــة – الســوميرة – الشــرحيي - غيضــة محايــل – دومــا – 
طــراب - رامــي، وقــد مت توثيــق اختطــاف 29 مدنيــاً بينهــم 18 طفــاًل و10 ســيدات مــن قريــة الشــبكي. ويف يــوم الســبت 20/ 
تشــرين األول/ 2018 مت اإلفــراج عــن 4 أطفــال وســيدتني ضمــن صفقــة تبــادل مــع قــوات النظــام الســوري، ويف يــوم اخلميــس 
8/ تشــرين الثــاين/ 2018 مت حتريــر بقيــة املختطفــني مــن قبــل قــوات النظــام الســوري ضمــن عمليــة ال تــزال تفاصيلهــا جمهولــة.

اتء: التجنيد:
منــذ إعــالن أتســيس التَّنظيــم يف نيســان/ 2013 عَمــد إىل إنشــاء معســكرات لتدريــب األطفــال علــى القتــال ومحــل الســالح 
عــر أســاليب الرهيــب  وأطلــق عليهــا اســم “معســكرات أشــبال اخلالفــة” وضمَّــت آالف األطفــال اجملنَّديــن قســراً وطوعــاً 
والرغيــب، الــي بثَّهــا التَّنظيــم بــني الســكان يف مناطــق ســيطرته لنشــر ثقافــة محــل الســالح واجلهــاد، كمــا جلــأ تنظيــم داعــش 
إىل عمليــات اســتدراج األطفــال األجانــب عــر اإلنرنــت وإقناعهــم ابلقتــال إىل جانبــه يف ســوراي وإغرائهــم ابملــال والســلطة الــي 

حيصلــون عليهــا مقابــل جميئهــم.
ومل تقتصــر عمليــات جتنيــد تنظيــم داعــش لألطفــال علــى املشــاركة يف القتــال املباشــر والقيــام مبهــام احلراســة وتنظيــف ونقــل 
الســالح، بــل زجَّ هبــم أيضــاً يف تنفيــذ العمليــات االنتحاريــة واســتخدمهم لتنفيــذ العديــد مــن عمليــات اإلعــدام لألســرى لديــه.
غالبــاً مــا ترافــق عمليــات تلقــني التَّعاليــم الدينيــة املتطرفــة مــع عمليــات التدريــب ضمــن معســكرات التَّجنيــد، لتدريــب األطفــال 
علــى االنصيــاع الكامــل ألوامــر األمــر، ويف هــذا الســياق أييت االعتمــاد املقصــود علــى األطفــال يف تنفيــذ عمليــات إعــدام 
للســجناء؛ هبــدف نقــل صــورة عــن مــدى التــزام وتنظيــم األطفــال لديهــا بتعاليمهــم الدينيــة والعســكرية وكذلــك مــن أجــل اســتقطاب 

أكــر عــدد ممكــن مــن املؤيديــن.
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جمموعة من الصور بثَّها تنظيم داعش يف شباط/ 2018 ُتظهر معسكرات تدريب للتنظيم شرق حمافظة دمشق تضمُّ أطفااًل. 

ــح الصــور الــي نشــرها  جمموعــة مــن الصــور نشــرها تنظيــم داعــش يف شــباط/ 2018 ملعســكر األشــبال لتدريــب األطفــال علــى محــل الســالح والقتــال يف دمشــق وتوضِّ

التنظيــم عمليــات تدريــب عســكري ألطفــال علــى الســالح الفــردي واملتوســط، إضافــة إىل تدريبــات بدنيــة ورايضيــة.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eUhDWDEtc05tZ1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dU91bENmUjBvVDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MFFvMnlXcHE1a00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NnNBYm84SS1Jbms/view
https://drive.google.com/file/d/1lR0G9elJrHhBv13oXp1aNU7Epvjd6bT1/view
https://drive.google.com/file/d/1trjeFVWLGPscJ7F4CwTgszI7dS09lzhv/view
https://drive.google.com/file/d/1AspDV-1nF5aka_tsh8FWH5U1lEFRtfkN/view
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اثء: العنف اجلنسي:
مــارس تنظيــم داعــش العنــف اجلنســي ضــدَّ األطفــال علــى حنــو واســع بــدءاً ابلتَّحــرش حــىت العبوديــة اجلنســية عــر خطفــه لألطفــال 
وخاصــة الذيــن ينتمــون إىل أقليــات عرقيــة وبيعهــم ضمــن أســواق خناســة خاصــة بعناصــر وقــادة التنظيــم، وجعــل مــن ذلــك سياســة 
للرغيــب ابالنضمــام إليــه، كمــا ســجَّلنا عــدة حــوادث لعمليــات عنــف جنســي جتــاه األطفــال حدثــت ضمــن معســكرات تدريــب 
األطفــال. ســجَّلنا حــاالت قليلــة حلــوادث عنــف جنســي حدثــت ضمــن األحيــاء الــي ُيســيطر عليهــا التَّنظيــم مــن قبــل عناصــره أو 

قادتــه. 

جيم: استهداف املدارس ورايض األطفال:
وثَّقنــا اســتهداف تنظيــم داعــش مــا ال يقــل عــن 21 مدرســة منــذ أتسيســه يف نيســان/ 2013 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018.

اخلميس 13/ أيلول/ 2018 أقَدم تنظيم داعش على تفجر املدرسة اإلعدادية يف حي مرزوق العالية يف مدينة الشعفة التابعة ملدينة 
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار ســور املدرســة وأحــد املبــاين التابعــة هلــا. ختضــع 

املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

هيئة حترير الشام )جتمُّع مكوَّن من تنظيم جبهة فتح الشام )النصرة سابقاً( وفصائل يف املعارضة املسلحة(:
ألف: القتل خارج نطاق القانون :

تســبَّبت عمليــات القصــف العشــوائي هليئــة حتريــر الشــام أثنــاء هجماهتــا علــى مناطــق ســيطرة املعارضــة املســلحة بشــكل رئيــس 
واالشــتباكات يف املناطــق املأهولــة ابلســكان يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 60 طفــاًل منــذ أتســيس جبهــة النصــرة )هيئــة حتريــر الشــام 

حاليــاً( يف كانــون الثــاين/ 2012 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018 .

الطفلــة حنيفــة عبــد القــادر، تبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً، قضــت يــوم األحــد 11/ آذار/ 2018 جــراء قصــف مدفعيــة هيئــة حتريــر 
الشــام قذائــف عــدة علــى قريــة بســراطون بريــف حمافظــة حلــب الغــريب.

الطفــل يونــس موســى الرحــال، يبلــغ مــن العمــر 12 عامــاً، قضــى يــوم اخلميــس 15/ 
آذار/ 2018 جــراء قصــف مدفعيــة هيئــة حتريــر الشــام بقذائــف اهلــاون قريــة ديــر ســنبل 

يف منطقــة جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب.

الطفل يونس موسى الرحال

https://www.youtube.com/watch?v=EZyjyQ1ZYUw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/17Xdgv5VW-HGt6Yr5LCQTWuxJtfLl2tcp/view
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ابء: االعتقال واالختفاء القسري :
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 21 طفــاًل متَّ اعتقاهلــم مــن قبــل هيئــة حتريــر الشــام منــذ كانــون الثــاين/ 
2012 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018 .وقــد ســجَّلنا إطــالق هيئــة حتريــر الشــام ألســرى أطفــال كانــوا حمتجزيــن لديهــا ضمــن 

مفاوضــات لتبــادل األســرى مــع قــوات النظــام الســوري يف 18/ متــوز/ 2018.

منــر قنطــار، مــن أبنــاء قريــة عــني الروز يف منطقــة جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن مواليــد عــام 2002، اعتقلتــه 
عناصــر مســلحة تنتمــي هليئــة حتريــر الشــام يــوم اإلثنــني 12/ تشــرين الثــاين/ 2018، إثــر مدامهــة منزلــه يف احلــي اجلنــويب يف قريــة 

عــني الروز، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

راجي نضال عسلي، من أبناء قرية الرامي بريف حمافظة إدلب اجلنويب، يبلغ من العمر 16 عاماً، اعتقلته عناصر مسلحة تنتمي 
هليئة حترير الشام يوم السبت 28/ نيسان/ 2018 من بلدة البارة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، واقتادته إىل جهة جمهولة.

حســني حممــد اجلــر، مــن أبنــاء قريــة الرامــي بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي 
هليئــة حتريــر الشــام يــوم الســبت 28/ نيســان/ 2018 مــن بلــدة البــارة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

اتء: التجنيد:
أنشــأت هيئــة حتريــر الشــام معســكرات لتدريــب األطفــال علــى محــل الســالح علــى منــط تلــك الــي أنشــأها تنظيــم داعــش وأطلقــت 
عليهــا تســميات خمتلفــة كأشــبال التوحيــد وغرهــا، كمــا أنشــأت مــدارس عســكرية فرضــت فيهــا مناهــج دراســية خاصــة هبــا وزايً 
عســكرايً موحــداً لألطفــال، وعملــت علــى جتنيــد األطفــال عــر اســتغالل حاجاهتــم املاديــة وفقرهــم مقابــل إعطائهــم مبالــغ ماليــة 
زهيــدة، وكلَّفتهــم مبهــام احلراســة والتَّفتيــش، ويف بعــض األحيــان القتــال إىل جانبهــا أثنــاء هجماهتــا علــى مناطــق ســيطرة املعارضــة 

املســلحة أو النظــام الســوري. 

https://drive.google.com/file/d/1oq0Pbrq5mdvP8b6TOkuPyUQSFOLwH28v/view?usp=sharing
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5 - قوات التحالف الدويل:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 886 طفــاًل علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا يف 
ســوراي يف 23/ أيلــول/ 2014 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018.

األحــد 4/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 01:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
البحــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 40 مدنيــاً –انزحــون مــن مدينــة الســفرة بريــف حمافظــة حلــب 

الشــرقي-، بينهــم 21 طفــاًل، و13 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

يظهر إىل ميني الصورة طفل جمنَّد لدى هيئة حترير الشام – شباط/ 2018 

طفل - أحد ضحااي جمزرة ارتكبها طران قوات التحالف الدويل يف قرية البحرة/ دير الزور 4/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/1An6q10Olyn6uID2XHmspBO4e96yazHbK/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1484&token=zpwqBiLhN057iGV17IPWvhTY7YhBIWG8
https://drive.google.com/file/d/1hqG24bwEdsiR98X0S5yNXShX8i2VF6Vv/view
https://drive.google.com/file/d/1hqG24bwEdsiR98X0S5yNXShX8i2VF6Vv/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/1xdNXOVzmeqOlmh-q7ATZz-ryV9e010vJ/view
https://drive.google.com/file/d/13cih8l_3rcKQlHdGJkMy2YiXBNe6Wadw/view
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األحــد 25/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســيارة مدنيــة تُقــلُّ انزحــني يف 
ابديــة مدينــة الشــعفة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، أثنــاء حماولتهــم التوجــه إىل خميــم العلــواين الواقــع يف 
ابديــة بلــدة السوســة التابعــة ملدينــة البوكمــال؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة –انزحــون مــن قريــة الباغــوز التابعــة 

ملدينــة البوكمــال-، بينهــم 10 طفــاًل، و4 ســيدة. ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 4/ حزيــران/ 2018 قرابــة الســاعة 06:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
اجلــزاع التابعــة ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــاًل، و2 ســيدة، 

وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 15/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حــي البوبــدران يف 
بلــدة السوســة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 18 مدنيــاً، بينهــم 14 طفــاًل )5 ذكــور و9 إانث( و3 

ســيدات. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

ابء: استهداف املدارس ورايض األطفال:
ســجلنا اســتهداف قــوات التحالــف الــدويل مــا ال يقــل عــن 24 مدرســة منــذ تدخلهــا يف ســوراي يف 23/ أيلــول/ 2014 حــىت 

20/ تشــرين الثــاين/ 2018.

6 - فصائل يف املعارضة املسلحة:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 975 طفــاًل علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة منــذ آذار/ 
2011 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018، ســقط معظمهــم جــراء القصــف العشــوائي الــذي تُنفــذه قــوات يف املعارضــة علــى 

املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، وبشــكل خــاص القصــف ابســتخدام قذائــف اهلــاون.
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الطفــل ريفــان خاندوفــان محــدوش، يبلــغ مــن العمــر 6 أعــوام، تــويف يــوم الســبت 28/ 
نيســان/ 2018؛ متأثــراً جبراحــه؛ جــراء إصابتــه يــوم األربعــاء 25/ نيســان/ 2018 
فصائــل  -مــن  الشــرقية  وجيــش  مــراد  الســلطان  فصيلــي  بــني  االشــتباكات  برصــاص 
بريــف حمافظــة حلــب  مدينــة عفريــن  قريــة كفــر جنــة شــرق  املســلحة- يف  املعارضــة 

الشــمايل.

الطفلــة مــاري عبــد الــرؤوف مصطفــى، قضــت يــوم اجلمعــة 5/ تشــرين األول/ 2018 
إثــَر إصابتهــا بطلــق انري جــراء االشــتباكات بــني حركــة أحــرار الشــام ولــواء األحفــاد 
-أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- يف قريــة الســكرية التابعــة ملدينــة البــاب بريــف حمافظــة 

حلــب الشــرقي. 

ابء االعتقال واالختفاء القسري:
جلــأت فصائــل يف املعارضــة املســلحة إىل اعتقــال األطفــال مــع عائالهتــم أثنــاء هجومهــا علــى مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات 
النظــام الســوري واســتخدمتهم يف عمليــات تبــادل األســرى، كمــا ارتفعــت حصيلــة االعتقــاالت حبــق األطفــال مــن قبــل فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة يف عــام 2018 بشــكل رئيــس يف مناطــق ريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، ســجَّلنا اعتقــال فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة مــا ال يقــل عــن 309 طفــاًل منــذ آذار/ 2011 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018، وترقــى معظــم حــاالت االعتقــال 

املســجلة لدينــا إىل مرتبــة االختفــاء القســري.

الطفــل حممــد شــيخو محــو، مــن أبنــاء قريــة جوقــة بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة تنتمي إىل فرقة احلمزة -التابعة لفصائل يف املعارضة املســلحة- يوم اخلميس 6/ أيلول/ 2018 من قرية جوقة التابعة 

ملدينــة عفريــن، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

الطفــل َاالن أمحــد بــرمي، مــن أبنــاء قريــة كيــال بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
تنتمــي إىل فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم األربعــاء 12/ أيلــول/ 2018 مــن قريــة كيــال التابعــة لناحيــة بلبلــة التابعــة ملدينــة 

عفريــن، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

الطفــل ريفــان خاندوفــان محــدوش، قضــى يف 25/ 

4/ 2018 جــراء االشــتباكات بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة يف قريــة كفــر جنــة/ حلــب 

https://drive.google.com/file/d/1SNbqM0UT3Zzen3ghGI4yJhzezSAqesdQ/view
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الطفل فرهاد مصطفى، يبلغ من العمر 17 عاماً، اعتقلته عناصر مســلحة تنتمي إىل فصائل يف املعارضة املســلحة يوم الســبت 
8/ أيلول/ 2018 من قرية خلنرة التابعة ملدينة عفرين بريف حمافظة حلب الشــمايل، واقتادته إىل جهة جمهولة.

يتعــرَّض األطفــال يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة إىل أســاليب تعذيــب كاجللــد والشــبح والصعــق 
الكهرابئي والضرب املرح. سجلنا مقتل ما ال يقل عن 2 طفاًل بسبب التعذيب يف مراكز احتجاز اتبعة لفصائل يف املعارضة 

املســلحة منــذ آذار/ 2011 حــىت 20/ تشــرين الثــاين/ 2018.

الطفــل عبــد هللا نبيــل النصــر عســكر، مــن أبنــاء مدينــة جاســم بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، مــن مواليــد عــام 2002، اعتقلتــه 
عناصــر تتبــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم األربعــاء 25/ نيســان/ 2018 مــن مدينــة جاســم، واقتادتــه إىل خمفــر مدينــة 
جاســم، حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب عقــب اإلفــراج عنــه يف اليــوم ذاتــه، وقــد تســلم ذووه جثمانــه وعليــه 

آاثر تعذيــب.

اتء: استهداف املدارس ورايض األطفال:  
تســبَّبت هجمات فصائل يف املعارضة املســلحة يف تضرر 24 مدرســة و1 روضة أطفال منذ آذار/ 2011 حىت 20/ تشــرين 

الثاين/ 2018.

اثء: التجنيد:
أدى دمار عشــرات آالف احملالت التجارية واملصانع، إىل ظروف اســتثنائية يف الفقر، 
إضافــة إىل فقــدان األب واملعيــل لألســرة واحلالــة النَّفســية الصعبــة وظــروف اإلحبــاط، 
وانعــدام املســتقبل التعليمــي، مجيعهــا شــكَّلت عوامــل رئيســة النضمــام مئــات األطفــال 
إىل الكتائــب املســلحة، وابَت أمــر انضمــام األطفــال إىل فصائــل املعارضــة املســلحة 
جليَّــاً عــر رؤيــة األطفــال املســلَّحني علــى نقــاط التفتيــش التابعــة للفصائــل يف املناطــق 

اخلاضعــة لســيطرهتا.
جتنيد األطفال لدى فصائل يف املعارضة املسلحة 

حمافظــة  بريــف  الفــرات  درع  عمليــات  غرفــة  يف 

حلــب الشــمايل يف كانــون الثــاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1m7Thpi01NuJc5i8jPGsOeX2LWDW8iz0n/view
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وعلــى الرَّغــم مــن أنَّ اجلماعــات املســلحة طــرف غــر دويل، وابلتــايل فهــي غــر ملزمــة مبقتضــى الرتوكــول االختيــاري الــذي حُيــدد 
ــا مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين ُملزمــة بســن الـــ 15 عامــاً،  ســنَّ 18 عامــاً كحــدٍّ أدىن للمشــاركة املباشــرة يف التَّجنيــد، إال أهنَّ

ومــن املؤكــد لدينــا وجــود مئــات األطفــال دون ســنِّ 15 عامــاً يف صفــوف تلــك اجلماعــات، وذلــك ُيشــكل جرميــة حــرب.

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

يتضمَّــن توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان العديــد مــن التصنيفــات كضحــااي الغــرق يف مراكــب اهلجــرة وضحــااي التفجــرات 
الــي مل نســتطع التَّحقــق مــن هويــة ُمنفذِّهــا، والضحــااي الذيــن قتلــوا علــى يــد جمموعــات مســلحة جمهولــة ابلنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان.
ضمــن هــذا التَّصنيــف ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 985 طفــاًل منــذ آذار/ 2011 حــىت 

20/ تشــرين الثــاين/ 2018

ابء: استهداف املدارس ورايض األطفال:
ســجلنا تضــرُّر مــا ال يقــل عــن 31 مدرســة، و3 مــن رايض األطفــال علــى يــد جهــات أخــرى منــذ آذار/ 2011 حــىت 20/ 

تشــرين الثــاين/ 2018.

اجلمعــة 23/ شــباط/ 2018 أصيــب ســور مدرســة أمحــد انصيــف اإلعداديــة يف حــي 
ركــن الديــن مشــال شــرق مدينــة دمشــق بدمــار جزئــي إضافــة إىل إصابــة أاثثهــا أبضــرار 
ماديــة متوســطة، جــراء انفجــار مل نتمكــن مــن حتديــد مصــدره أو الســالح الــذي تســبب 
بــه حــىت حلظــة إعــداد التقريــر. خيضــع حــي ركــن الديــن لســيطرة قــوات النظــام الســوري 

وقــت احلادثــة.

أضــرار يف مدرســة أمحــد انصيــف اإلعداديــة إثــَر 
انفجــار جمهــول املصــدر – ركــن الديــن/ دمشــق 

اجلمعــة 23/ 2/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%81%E2%80%AD/@33.5358209,36.3009581,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e71103b84c29:0xb8124db261277e8b!2sRuken+Al+Din,+Damascus,+Syria!3b1!8m2!3d33.5399741!4d36.2983286!3m4!1s0x1518e71ca85883ed:0xd07e58e2f6a38f07!8m2!3d33.5360649!4d36.3012072?hl=en
https://drive.google.com/file/d/17MCNdbk9wksXM7NUr5kVV1bKOreQDJ48/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1596&token=JEkhAJVFlIPXwJFjJq776j2N3OQn0uYz
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1597&token=Ai5pAJr2Hul7LscrhWEORvECflwF7q4x
https://drive.google.com/file/d/17MCNdbk9wksXM7NUr5kVV1bKOreQDJ48/view
https://drive.google.com/file/d/1Z32k3tR_8rdLhM7-4W2gqqb9W_uraAQZ/view
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري:

ارتكبــت القــوات احلكوميــة وامليليشــيات املواليــة للحكومــة أفعــااًل ُتشــكُِّل 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 أفعــااًل أخــرى ترقــى إىل جرائــم حــرب عــر عمليــات التجنيــد اإلجبــاري والتجويــع واحلصــار اجلماعــي لألهــايل مبــن 

فيهــم مــن نســاء وأطفــال، وهــذا ُيشــكل خرقــاً صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ولقــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة.
 

القوات الروسية:
ــز علــى مناطــق ومراكــز آهلــة ابلســكان وتســبَّب يف مقتــل عشــرات األطفــال الســوريني، مجيــع  ُمعظــم قصــف القــوات الروســية تركَّ

تلــك اهلجمــات العشــوائية ترقــى إىل جرائــم حــرب.
 

قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
مارســت تلــك القــوات أفعــااًل ترقــى إىل جرائــم حــرب عــر عمليــات القصــف العشــوائي الــذي تســبَّب يف مقتــل العديــد مــن 

األطفــال، وعــر عمليــات التجنيــد اإلجبــاري.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
جنَّــدت هــذه التنظيمــات مئــات األطفــال دون ســن الـــ 15، كمــا مارســت عمليــات تعذيــب حبــق أطفــال معتقلــني داخــل مراكــز 

االحتجــاز التابعــة هلــا، وقتلــت عمليــات القصــف العشــوائي الــي قامــت هبــا العديــد مــن األطفــال، وُيشــكل ذلــك جرائــم حــرب.
 

قوات املعارضة املسلَّحة:
قامــت فصائــل خمتلفــة بعمليــات جتنيــد لعشــرات األطفــال، كمــا تســبَّب القصــف العشــوائي الــذي قامــت بــه بعــض الفصائــل يف 

مقتــل عــدد مــن األطفــال، ُيشــكل كل ذلــك جرائــم حــرب.
 

قوات التحالف الدويل:
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات التَّحالــف الــدويل، بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح مدنيــني بينهــم 
أطفــال أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد 

ــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة. أبن الضَّ
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التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل وجملس األمن:

• أتمــني محايــة ومســاعدة لألطفــال املشــردين قســرايً مــن انزحــني والجئــني، وخصوصــاً الفتيــات منهــن ومراعــاة احتياجاهتــن 
اخلاصــة يف جمــال احلمايــة حتديــداً.

• الوفــاء اباللتزامــات أمــام معاهــدة حقــوق الطفــل، وبــذل جهــود جديــة لعــزل النظــام الســوري وفضــح ممارســاته، وإيقافهــا يف 
أقــرب وقــت ممكــن.

• دعــم إمكانيــات احملاســبة كافــة يف ســوراي، وعلــى رأســها اآلليــة الدوليــة املســتقلة الــي أنشــأهتا اجلمعيــة العامــة، وجلنــة التحقيــق 
الدوليــة الــي أنشــأها جملــس حقــوق اإلنســان، واملنظمــات احلقوقيــة الوطنيــة العاملــة، وفضــح الــدول الــي حتــاول أتهيــل أو رعايــة 

مرتكــيب اجلرائــم ضــد اإلنســانية حبــق أطفــال ســوراي.
• اختــاذ كافــة اإلجــراءات املمكنــة قانونيــاً وسياســياً وماليــاً حبــق النظــام الســوري وحلفائــه، وحبــق مجيــع مرتكــيب االنتهــاكات يف 

النــزاع الســوري للضغــط عليهــم مــن أجــل االلتــزام ابحــرام حقــوق األطفــال.
• الوفاء اباللتزام ابلترعات املالية الي متَّ التَّعهد هبا:

• البُــدَّ مــن إيصــال املســاعدات إىل األطفــال احملاصريــن، وال بُــدَّ مــن إجبــار النظــام الســوري بشــكل رئيــس علــى رفــع احلصــار، 
بــداًل مــن اللجــوء إىل جمــرد إلقــاء املســاعدات مــن اجلــو.

• مســاعدة دول الطــوق وتقــدمي كل دعــم ممكــن لرفــع ســويِّة التعليــم والصحــة يف هــذه الــدول الــي حتتضــن العــدد األعظــم مــن 
األطفــال الالجئــني.

• إجيــاد آليــات لوقــف قصــف املــدارس ورايض األطفــال ومحايتهــا، والعمــل علــى خلــق بيئــة تعليميــة آمنــة، وهــذا أقــل مســتوايت 
محايــة املدنيــني.

• قضيــة أطفــال ســوراي هــي قضيــة عامليــة، جيــب علــى كل الــدول أن تبــذَل جهدهــا يف التخفيــف مــن تداعياهتــا، عــر دعــم املــدارس 
والعملية التعليمية والطبية داخل ســوراي، ولألطفال الالجئني.

األمم املتحدة:
إىل منظمة الشؤون اإلنسانية:

• تنســيق عمليــات املســاعدة اإلنســانية حبســب املناطــق األكثــر تضــرراً، وجتنُّــب ضغــوط وابتــزاز النظــام الســوري هبــدف تســخر 
املســاعدات لصاحلــه.
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• ختصيــص مــوارد كافيــة إلعــادة أتهيــل األطفــال مــع مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة ابلفتيــات الذيــن أتثــروا ابالنتهــاكات بشــكل 
مباشــر، والــاليت تعرضــَن لالســتغالل اجلنســي، حبســب املناطــق األكثــر تضــرراً.

:COI وجلنة التحقيق الدولية ،IIIM إىل آلية التحقيق الدولية املستقلة
• التحقيق يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير، وتسليط الضوء بشكل أكر على معاانة أطفال سوراي.

 
إىل دول اجلوار:

• ضمــان قــدرة الالجئــني القادمــني مــن ســوراي علــى طلــب اللجــوء، واحــرام حقوقهــم، ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة القســرية، 
وجيــب علــى دول االحتــاد األورويب وغرهــا أن خُتفــف الوطــأة عــن دول اجلــوار، وأن تســتقبل مزيــداً مــن الالجئــني الســوريني، وعلــى 

الــدول املاحنــة زايدة مســاعداهتا للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني، وملنظمــات اجملتمعــات احملليــة يف دول اللجــوء.
 

املفوضية العليا لشؤون الالجئني:
• خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة لألطفــال الســوريني الالجئــني وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم يف اجملتمــع عــر معاجلــات نفســية 

طويلــة األمــد.
• تعزيز االستثمار يف التعليم والصحة.

 
إىل النظام السوري وأطراف النزاع:

• علــى النظــام الوفــاء بتعهداتــه بنــاء علــى مصادقتــه علــى معاهــدة حقــوق الطفــل، والعهديــن الدوليــني اخلاصَّــني واتفاقيــات 
جنيــف.

• علــى احللــف الســوري الروســي وامليليشــيات اإليرانيــة وملحقاهتــا، التَّوقــف عــن تعمُّــد قصــف املــدارس ورايض األطفــال، واملناطــق 
الســكنية املأهولة ابألطفال وذويهم، وقتل وتشــويه األطفال.

• علــى قــوات التحالــف الــدويل التحقيــق يف احلــوادث الــي وقــع فيهــا ضحــااي مــن األطفــال بشــكل خــاص، واختــاذ خطــوت رادعــة 
حبــق األشــخاص املشــتبه يف تورطهــم يف تلــك االنتهــاكات، كمــا جيــب الضغــط علــى حلفائهــا مــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة 

إليقــاف عمليــات جتنيــد األطفــال.
• علــى مجيــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن األطفــال احملتجزيــن، وبشــكل خــاص علــى خلفيــة النــزاع املســلح، وااللتــزام 

ابلقوانــني الدوليــة اخلاصــة ابحتجــاز األطفــال، والســيما الفتيــات.
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• علــى اجلميــع احــرام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، ووقــف مجيــع االنتهــاكات اجلســيمة املرتكبــة 
ضــدَّ األطفــال. 

• إهنــاء كل االعتــداءات العشــوائية وغــر املتناســبة علــى املناطــق املدنيــة واختــاذ مجيــع اخلطــوات املالئمــة حلمايــة األطفــال خــالل 
العمليــات العســكرية.

شكر 
كل الشــكر والتقديــر لعائــالت الضحــااي وأقرابئهــم وأصدقائهــم، وللنشــطاء احملليــني واإلعالميــني، الذيــن ســامهت مســاعداهتم 

خبــروج التقريــر علــى هــذا املســتوى.
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