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المحتوى

ســـــت نهاية حزيـــران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضيـــة  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
الساميـــــة لحقــــوق اإلنسان مصـــــدرًا أساسيــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن حصيلـة الضحايا في سوريا.
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االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

أواًل: التقرير السنوي التاسع، انتهاكات ما زالت مستمرة وخطر يهدد 
أجيال سوريا لعقود قادمة:

لقــد تعــرَّض األطفــال فــي ســوريا علــى مــدى الســنوات التســع الماضيــة لمختلــف أنمــاط االنتهــاكات التــي 
تعــرض لهــا البالغــون، دون أيــة خصوصيــة أو مراعــاة، علــى الرغــم مــن النصــوص الكثيفــة فــي القانــون الدولــي 
التــي ُتصــرُّ علــى ضــرورة مراعــاة حقــوق الطفــل، وال يــكاد يمــرُّ انتهــاك يتعــرض لــه المجتمــع الســوري دون 
أن نســجل ضمنــه أطفــااًل، حيــث تولــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أهميــة محوريــة لألطفــال ضمــن 
 خــاص فــي جميــع التقاريــر والبيانــات واألخبــار الصــادرة عنــا، 

ٍ
قاعــدة بياناتهــا، ونقــوم باإلشــارة إليهــم علــى نحــو

كمــا نصــدر تقاريــر وأخبــار خاصــة بحقهــم، وتوجــد قاعــدة بيانــات جزئيــة خاصــة لالنتهــاكات التــي وقعــت بحــق 
ــا مــن توثيقــه وهــو  ــن مــا تمكنَّ أطفــال ســوريا مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، وتتضمَّ

بــدون شــك الحــد األدنــى.

ــعًا يتضمــن أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق  وفــي اليــوم العالمــي للطفــل مــن كل عــام ُنصــدر تقريــرًا موسَّ
ز على  أطفــال ســوريا خــالل عــام مضــى )منــذ اليــوم العالمــي للطفــل فــي العــام الســابق حتى هــذا العــام(، ونركِّ
االنتهــاكات األوســع واألكثــر ضــررًا، مثــل القتــل خــارج نطــاق القانــون، االعتقــال التعســفي/االحتجاز، التعذيــب، 
العنــف الجنســي، التجنيــد القســري، التشــريد، الحرمــان مــن التعليــم، وال يتطــرق التقريــر للجوانــب النفســية 
وآثارهــا علــى الطفــل إثــَر االنتهــاكات التــي وقعــت عليــه، وهــذه بحاجــة إلــى تقريــر مــن نــوع خــاص، كمــا ال يتطرق 
إلــى أنمــاط أخــرى مــن االنتهــاكات مثــل التزويــج القســري للقاصــرات، وزجِّ األطفــال واســتغاللهم فــي العمــل 

بشــكل مخالــف التفاقيــة أســوأ أشــكال العمــل.

البروتوكوليــن  علــى  11993، كمــا صادقــت  عــام  فــي  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  علــى  وقــد صادقــت ســوريا 
االختيارييــن الملحقيــن باتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلقيــن ببيــع األطفــال وتوريطهــم بأعمــال الدعــارة 
واإلباحــة وإشــراكهم فــي النزاعــات المســلحة فــي عــام 22002، وصحيــح أن جميــع أطــراف النــزاع انتهكــت 
حقــوق الطفــل إال أن النظــام الســوري تفــوق علــى جميــع األطــراف، مــن حيــث كــمِّ الجرائــم التــي مارســها 
 نمطــي ومنهجــي، -وخاصــة الحقــوق الــواردة فــي المــواد 6 و37 و338 بالحــق األصيــل فــي الحيــاة 

ٍ
علــى نحــو

والبقــاء وحظــر التعــرض للتعذيــب والحرمــان مــن الحريــة وضمــان احتــرام قواعــد القانونــي الدولــي اإلنســاني 
ذات الصلــة بالطفــل-، قــد بلغــت مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية، وتتحمــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الطفــل 
والمنبثقــة عــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل المســؤوليات القانونيــة واألخالقيــة في متابعة أوضــاع حقوق الطفل 

فــي ســوريا ووضــع حــدٍّ لالنتهــاكات التي مارســها النظــام الســوري.

ويعتمد التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق اإلنسان الناتج عن عمليات المراقبة والتوثيق اليومية 
منــذ آذار/ 2011 النتهــاكات القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب، 
والتجنيــد، والعنــف الجنســي، والهجمــات بمختلــف أنواع األســلحة، واالعتــداءات على المراكــز الحيوية المدنية، 
وجميــع اإلحصائيــات الــواردة فيــه موثقــة وفق منهجيتنا وبجميــع المعلومــات والتفاصيــل التــي تمكنــا مــن 

1 األمم المتحدة، قائمة الدول المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل

>https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en< 

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

 >https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx< )متاح باإلنكليزية فقط(

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ،38 3 األمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، المادة 6 والمادة 37 والمادة

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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ــزاع  ــة االنتهــاكات التــي ارتكبتها أطــراف النِّ ــر حصيل الوصــول إليهــا والتحقــق منهــا، ويســتعرض هــذا التقري
ــن  والقــوى المســيطرة في ســوريا بحــقِّ األطفــال منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020، التــي تمكَّ
ــن التقريــر اســتعراضًا ألبــرز هــذه االنتهــاكات،  فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، ويتضمَّ

بشــكل رئيــس تلــك التــي وقعــت بيــن تشــرين الثانــي/ 2019 و 20/ تشــرين الثانــي/ 2020.
 

ة، ولم  جميــع الهجمــات الــواردة فــي التقريــر والتــي ارتكبتها أطــراف النزاع فــي سوريا اســتهدفت مناطق مدنيَّ
نوثِّــق أي وجــود عســكري أو مخــازن أســلحة أثناء الهجمــات أو حتــى قبلهــا، ولم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل 

القــوات الُمعتدية للمدنييــن قبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانون الدولي اإلنســاني.
 

كمــا يعتمــد التقريــر علــى الروايــات واللقــاءات التــي أجريناهــا مــع شــهود عيــان أو أطفــال ناجيــن فــي مناطــق 
ســورية مختلفــة، أو ذوي ضحايــا، إمــا عبــر زيارتهــم مباشــرة أو عبــر برامــج االتصــال، ونســتعرض فــي هــذا 
التقرير 10 روايــات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
واســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظــًا علــى خصوصيــة الشــهود ومنعــًا مــن تعريضهــم 
للمضايقــات أو المالحقــة األمنية، لــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي أو وعــود مقابــل إجرائهــم 
للمقابــالت، وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهــم بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي اســتخدام 
المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق، وكل ذلــك وفــق البرتــوكالت الداخليــة 
لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة 

ــا. النفســية للضحاي

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل،  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصادية والنَّفســية.

أخيــرًا، فــي حزيــران المنصــرم 2020 صدَر تقرير األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى مجلــس األمــن الدولــي حــول 
ــف ســوريا وفقــًا ألنــواع مــن  “األطفــال والنــزاع المســلح” عــن عــام 2019، وقــد الحظنــا أن التقريــر قــد صنَّ

االنتهــاكات علــى أنهــا:
 األسوأ في العالم من حيث عمليات القتل واالعتداء على المدارس.. 1
 ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد األطفال، واالعتداء على المشافي.. 2
 رابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات االحتجاز ومنع المساعدات اإلنسانية.. 3

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

مــا زالــت االنتهــاكات بحــق أطفــال ســوريا مســتمرة حتــى اآلن، وبعضهــا يصــل 
إلــى جرائــم بحــق اإلنســانية، وهــذا مدمــر ألجيــال ومســتقبل الشــعب الســوري 
لعقــود إلــى األمــام، وهــذه االنتهــاكات هــي فــرع عــن اســتمرار النــزاع المســلح 
الــذي امتــدَّ لتســع ســنوات وفشــل مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي فــي إيجــاد 
أي حــلٍّ سياســي لــه حتــى اآلن، فالنظــام الســوري الدكتاتــوري لن ينقل الســلطة 
بشــكل ســلمي مهما قتل وتشــرَّد من أطفال ســوريا، فهو المتســبب الرئيس 

فــي االنتهــاكات والمرتكــب األعظــم لهــا.

https://undocs.org/ar/S/2020/525
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 ثانيــًا: تعــاون الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع آليــة الرصــد واإلبــالغ 

فــي منظمــة اليونيســف:

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

والنــزاع المســلح.

تتعــاون الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع آليــة الرصــد واإلبــالغ فــي ســوريا عبــر مشــاركة شــهرية 
ــن فريقنــا مــن توثيقهــا ألصناف متعــددة من  مســتمرة لبيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التــي تمكَّ
االنتهــاكات بحــق األطفــال، مثــل قتــل وتشــويه األطفــال؛ التجنيــد، الخطــف، االعتقــال/ االحتجــاز، االعتــداء على 
المــدارس والمشــافي والــكادر الصحــي أو التعليمــي، العنــف الجنســي، منــع وصــول المســاعدة اإلنســانية 

لألطفــال.

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

الفظيعــة بحــق أطفــال ســوريا فــي المســتقبل.

أنــار  ثالثــًا: الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ترشــح الطفلــة الســورية 
لألطفــال: الدوليــة  الســالم  لجائــزة 

بنــاًء علــى عالقــة التنســيق والتعــاون بين منظمــة حقــوق الطفل العالميــة والشــبكة الســورية لحقــوق 
الطفلــة  بترشــيح  العــام  هــذا  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  قامــت  ســنوات،  منــذ  اإلنســان 
الســورية أنار الحمراوي للحصــول على جائــزة الســام الدوليــة لألطفال لعام 2020، وذلــك تقديرًا لجهودها 
االســتثنائية فــي نقــل معانــاة المجتمــع الســوري وبشــكل خــاص األطفــال جــراء االنتهاكات التــي تعرضوا لها 
مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه اإليرانــي والروســي، وبعــد الترشــيح بعــدة أشــهر تــم قبــول أنار إلــى جانــب 
142 طفــاًل وطفلــة مــن حــول العالــم، إال أنهــا لــم تصــل إلــى المرحلــة النهائيــة التــي وصــل إليهــا ثالثــة أطفــال 
ــح أنــار فــي حــدِّ ذاتــه إنجــاز مهــم لقضيــة أطفال ســوريا،  مــن المكســيك، ايرلنــدا، بنغــالدش، مــع ذلــك، فإن ترشُّ
وهــي طفلــة ملهمــة، ورمــز حــيٌّ عمــا يمكــن ألطفــال ســوريا األبطــال تقديمــه لوطنهــم ؤاهلهــم، علــى الرغــم 
مــن كل االنتهــاكات والظــروف الوحشــية التــي تعرضــوا ومــا زالــوا يتعرضــون لهــا، والتــي يعــرض هــذا التقريــر 
الحــدَّ األدنــى منهــا. وكنــا قــد أصدرنــا فــي تشــرين األول 2020 بيانــًا تفصيليًا يعــرِّف بالجائــزة، ويدعــم ترشــيح 

الطفلة أنار.  

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://www.thekidsrightschangemakers.org/en/about-kidsrights
https://kidsrights.org/persons/enar/
https://kidsrights.org/persons/enar/
https://twitter.com/Noor_and_Alaa/status/1315700766871638016
https://sn4hr.org/arabic/?p=12771
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بيانــات  قاعــدة  بحســب  األطفــال  ضــدَّ  حصيلة ألبرز االنتهــاكات  رابعــًا: 
اإلنســان: لحقــوق  الســورية  الشــبكة 

تعــددت االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا األطفــال فــي ســوريا؛ ونظــرًا لوجــود أنمــاط عــدة ومتنوعــة فــي شــدتها 
ــز علــى فئــات مــن االنتهــاكات الخطيــرة  وأثرهــا المجحف فإننــا في الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نركِّ
والجســيمة المهــددة للحيــاة التــي حددهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، ونعمــل علــى توثيقهــا وفــق 
ــا، وُيعتبــر قتــل األطفــال فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات وأشــدها وطــأة فــي ســوريا الرتفــاع نســبة  منهجيتن
الضحايــا مــن األطفال، ويأتــي ثانيــًا بعــَد القتل االعتقــال/ االختطــاف الذي يتحــول فــي الغالبيــة العظمــى مــن 
الحاالت الختفــاء قســري، ثــم التعذيــب، كمــا نركــز علــى عمليــات تجنيــد األطفــال، واالعتــداءات علــى المراكــز 
ر النظــام الســوري حصيلــة  التعليميــة ومــا يخلفــه ذلــك مــن هجــران وتخلــف عــن العمليــة التعليميــة، ويتصــدَّ

مرتكبي معظم االنتهــاكات مقارنــة مــع بقيــة أطــراف النــزاع.

القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020 مقتــل 29375 طفاًل 

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

https://drive.google.com/file/d/1v7iVrioIuiFV5qsalj_a3f8zRHmijPNh/view
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 قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(4: - 
22864 بينهــم 12839 طفــاًل ذكــرًا، و10025 طفلــة أنثــى. 

 القوات الروسية: 2005 بينهم 1395 طفاًل ذكرًا، و610 طفلة أنثى. - 
 تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(: 958 بينهــم 564 طفــاًل ذكــرًا، و394 طفلــة - 

أنثى.
 هيئة تحرير الشــام5 )تحالف بين تنظيم جبهة فتح الشــام وعدد من فصائل في المعارضة المســلحة(: - 

66 بينهم 61 طفاًل ذكرًا، و5 طفلة أنثى.
ــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 225 طفــاًل بينهــم 130 -   قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكردي

طفــاًل ذكــرًا، و95 طفلــة أنثــى. 
 المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 992 بينهم 556 طفاًل ذكرًا، و436 طفلة أنثى. - 
 قوات التحالف الدولي: 925 بينهم 622 طفاًل ذكرًا، و303 طفلة أنثى. - 
جهات أخرى: 1340 بينهم 873 طفاًل ذكرًا، و467 طفلة أنثى. - 

االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
يقــل  ال  مــا   2020 الثانــي/  تشــرين   /20 حتــى   2011 آذار/  منــذ  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وثَّقــت 
عن 4956 طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 

المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون علــى النحــو التالــي: 

4 نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة 

محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة 
ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومة علــى التبعية والخدمية فقــط، فيما كافة الصالحيات الرئيســة متمركزة 
بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة 
التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

5 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

https://drive.google.com/file/d/1TOg8xNJtIdRB1lzkm8uOCiOT1OLcL3Xx/view
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قوات النظام السوري: 3609 طفاًل بينهم 3158 طفاًل ذكرًا، و451 طفلة أنثى. - 
تنظيم داعش: 319 طفاًل بينهم 298 طفاًل ذكرًا، و21 طفلة أنثى.- 
هيئة تحرير الشام: 37 طفاًل بينهم 34 طفال ذكرًا، و3 طفلة أنثى. - 
قوات سوريا الديمقراطية: 652 طفاًل بينهم 305 طفاًل ذكرًا، و347 طفلة أنثى. - 
 المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 339 طفاًل بينهم 248 طفاًل ذكرًا، و91 طفلة أنثى. - 

الضحايا بسبب التعذيب:
لنا منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020 مقتــل مــا ال يقــل عن 179 طفاًل قضوا بســبب التعذيب  ســجَّ

علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة في ســوريا، يتوزعون على النحــو التالي:

قوات النظام السوري: 173 - 
تنظيم داعش: 1 - 
هيئة تحرير الشام: 1 - 
قوات سوريا الديمقراطية: 1 - 
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1- 
جهات أخرى: 2 - 

https://drive.google.com/file/d/1v7iVrioIuiFV5qsalj_a3f8zRHmijPNh/view
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خامســًا: تفاصيــل وحــوادث عــن أبــرز أنمــاط االنتهــاكات بحــق األطفــال خــالل 
عــام )منــذ التقريــر الســنوي الســابق حتــى اآلن(:

- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية   1
األجنبيــة(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون: 

مورســت آلــة القتــل بصــورة مســتمرة منــذ بدايــات الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 مــن قبــل قــوات النظــام 
الســوري بدايــة عبــر إطالقهــا الرصــاص العشــوائي تجــاه األحيــاء واألبنيــة الســكنية والشــوارع لبــثِّ الرعــب 
والخــوف فــي المــدن والمناطــق التــي شــهدت تظاهــرات مناهضــة لهــا أو فــي أثنــاء قمعهــا للتظاهــرات عبــر 
إطالقهــا الرصــاص المباشــر علــى المتظاهريــن ومــن بينهــم األطفــالـ  وتصاعــدت عمليــات القتــل وأصبحــت 
أشــدَّ فتــكًا بعــد خــروج مناطــق عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، واســتهدافها للمناطــق المأهولــة 
بالقذائــف والصواريــخ  الجــوي واألرضــي العشــوائي  الحيويــة عبــر عمليــات القصــف  واألســواق والمراكــز 
والقنابــل العنقوديــة، والغــازات الســامة، والبراميــل المتفجــرة، وراح ضحيتهــا األطفــال إمــا فــي منازلهــم أو 
مدارســهم أو فــي أثنــاء لعبهــم أو تلقيهــم للرعايــة الصحيــة فــي المراكــز الطبيــة، وفــي كثيــر مــن األحيــان يموت 
األطفــال تحــت أنقــاض منازلهــم فــي أثنــاء تعرضهــا للقصــف أو فــي أثنــاء لعبهــم أو مرورهــم علــى مخلفــات 

القنابــل الناتجــة عــن القصــف وانفجارهــا بهــم.

ت عمليــات القصــف العشــوائية والموجهــة إلــى حــدوث مجــازر مروعــة وقــع ضحيتهــا األطفــال، كمــا وثقنــا  أدَّ
العديــد مــن المجــازر التــي حملــت طابــع تطهيــر طائفــي وانتقامــي اســتخدم فــي بعضهــا الســالح األبيــض 

كالســكاكين والســواطير، واســتهدف األطفــال فيهــا بعمليــات الذبــح.

لــم تتوقــف تداعيــات عمليــات القصــف بمختلــف أنــواع األســلحة علــى قتــل األطفــال وتمزيــق أجســادهم 
وتحويلهــا إلــى أشــالء بصــورة مرعبــة فقــط، بــل خلَّفــت عشــرات اآلالف مــن اإلصابــات والحــروق الشــديدة 
فتــه مــن أثــر نفســي بالــغ القســوة والصعوبــة علــى مئــات آالف  واإلعاقــات والتشــوهات، إضافــة إلــى مــا خلَّ

األطفــال الســوريين.

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020 مقتــل مــا ال يقــل 
ــى،  ــة أنث ــى 12839 طفــاًل ذكــرًا، و10025 طفل ــد قــوات النظــام الســوري يتوزعــون إل ــى ي عــن 22864 طفــاًل عل
مســجلون فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ونحتفظ لمعظمهــم بصــور ووثائــق عــن 

الهجمــات التــي قضــوا خاللهــا، وبصورهــم وهــم ضحايــا وقبــل مقتلهــم.
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األحــد 5/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح )Su-24( تابــع لقــوات النظــام 
الســوري نحــَو ســتة صواريــخ دفعــة واحــدة اســتهدفت ثالثــة مواقــع ضمــن الحــي الغربــي فــي مدينــة أريحــا 
بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي، حيــث ســقط صاروَخيــن أمام مدرســة خالــد بشــير الحلبية “المحدثــة”، 
ــة 200م منهــا ســقط صاروَخيــن آخَرْين أمــام ُمصلــى الحديدي المعــروف بمســجد اإلمــام  وعلــى بعــد قراب
مالــك، فيمــا ســقط آخــر صاروخيــن علــى بعــد 300م مــن المصلــى في منطقــة األوتســتراد الدولــي حلــب – 
الاذقيــة حيــث يوجــد تجمــٌع ســكني وســاحة تجتمــع فيهــا السيارات؛ تســبب القصــف فــي مقتــل 13 مدنيــًا 
)اثنيــن قــرب المصلــى الحديــدي، و11 فــي منطقــة األوتســتراد الدولــي(، بينهــم 3 أطفــال )3 ذكــور(، وســيدة 
واحــدة، إضافــًة إلــى إصابــة قرابــة 30 آخريــن بجــراح. تخضــع مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة 

المســلحة/ الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 

باء: االعتقال واالختفاء القسري والتَّعذيب:

ــز قــوات النظــام الســوري فــي عمليــات االعتقــال التــي تقــوم بهــا األطفــال عــن ســائر الفئــات األخــرى،  لــم تميِّ
وأخضعتهــم لظــروف االعتقــال واالحتجــاز ذاتهــا التــي تطبقهــا علــى البالغيــن، وعــادة مــا تقــوم باحتجازهــم 
ــة أو الســجون العســكرية  فــي الغــرف/ المهاجــع ذاتهــا المخصصــة للبالغيــن ســواء ضمــن األفــرع األمني
ــة التابعــة لهــا، التي تحاكــم المدنييــن  ــى المحاكــم االســتثنائية واألمني لــت البعــض منهــم إل ــة، وحوَّ والمركزي
الميــدان العســكرية ومحكمة قضايــا اإلرهاب وقــد  والعســكريين واألحــداث علــى حــدٍّ ســواء كمحكمة 
لنا أنَّ قرابــة 16 طفــاًل ال يزالــون يخضعــون لمحكمــة قضايــا اإلرهــاب فقــط منــذ تشــكيلها فــي آب/ 2012  ســجَّ

حتــى تشــرين األول/ 2020.

لجــأت قــوات النظــام الســوري إلــى اعتقــال/ احتجاز األطفال فــي أثنــاء حمــالت الدهــم واالعتقــال والتفتيــش 
للمناطــق، وفــي أثنــاء مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش أو مــن منازلهــم، أو خــالل ســفرهم عبــر مناطــق ســيطرة 
أطــراف النــزاع المختلفــة، ويبــدو أنَّ كثيــرًا مــن الحــاالت جــاءت بهــدف الضغــط علــى ذويهــم لالستســالم 
أو االعتــراف أو البتزازهــم ماديــًا، أو كنــوع مــن العقوبــة؛ نظــرًا لمشــاركتهم فــي أنشــطة مطالبــة بالتغييــر 
ــادل األســرى أو بــدون ســبب واضــح،  السياســي للنظــام الحاكــم، أو كرهائــن الســتخدامهم فــي عمليــات تب

ضحايــا إثــر مجــزرة جــراء هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى الحــي الغربــي فــي 
مدينــة أريحــا/ إدلــب – 5/ كانــون الثانــي/ 2020

http://bit.ly/2U0iJ26
http://bit.ly/2RrFfz6
http://bit.ly/2O19U4t
https://drive.google.com/open?id=1W6_JPB0GmZH-e-5ixKPDsneyLiA7ZCcN
https://drive.google.com/open?id=1W6_JPB0GmZH-e-5ixKPDsneyLiA7ZCcN
http://bit.ly/2O19U4t
https://drive.google.com/open?id=1h0iibcAE6WAbkYBLA50P0SYe6bufDqis
https://drive.google.com/open?id=1h0iibcAE6WAbkYBLA50P0SYe6bufDqis
https://drive.google.com/open?id=1W6_JPB0GmZH-e-5ixKPDsneyLiA7ZCcN
https://drive.google.com/open?id=1h0iibcAE6WAbkYBLA50P0SYe6bufDqis
https://drive.google.com/open?id=1h0iibcAE6WAbkYBLA50P0SYe6bufDqis
https://sn4hr.org/arabic/?p=12765
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لنا اعتقــال األطفــال بصحبــة أمهاتهــم، وغالبــًا مــا يبقــى الطفــل معتقــاًل طيلــة  وفــي العديــد مــن األحيــان ســجَّ
مــدة اعتقــال أمــه، ويســتخدم كوســيلة للضغــط عليهــا لنــزع اعترافــات منهــا عبــر تهديدهــا بتعذيبــه أو قتلــه 
أو فصلــه عنهــا وأخــذه إلــى جهــة مجهولــة، وتــزداد ظــروف االعتقــال وطــأة عندمــا يولــد األطفــال داخــل مراكــز 
لنا مــا ال يقــل عــن 86 حادثــة  االحتجــاز، ويحــرم الطفــل مــن كامــل الرعايــة الصحيــة الالزمــة لــه وألمــه، وقــد ســجَّ
والدة ألطفــال داخــل مراكــز االحتجــاز، جميعهــم عانــوا مــن نقــص الرعايــة الصحيــة الالزمــة لهــم بعــد الــوالدة 

ومــن عــدم تأميــن احتياجاتهــم؛ مــا تســبَّب فــي وفــاة 7 أطفــال منهم، وذلــك منــذ آذار/ 2011 حتــى اآلن.

وغالبــًا مــا يتعــرض األطفــال للتعذيــب منــذ اللحظــة األولــى لالعتقــال كغيرهــم مــن المعتقليــن، وقــد وثَّقنــا 
ــي، وقــد تســبَّب  ــر خــاص وبشــكل تفصيل ــي يتعــرض لهــا المعتقــل ضمــن تقري ــب الت ــرز أســاليب التعذي أب

التعذيــب بمــا فيــه إهمــال الرعايــة الصحيــة بوفيــات للمعتقليــن، شــملت األطفــال.

لنا نقــل قــوات النظــام أطفــااًل اعتقلــوا مــع أمهاتهــم أو ولــدوا فــي مركــز االحتجــاز نحــو  فــي بعــض األحيــان ســجَّ
دور األيتــام/ مراكــز الرعايــة االجتماعيــة دون الحصــول علــى موافقــة األم أو ذوي الطفــل أو حتــى إخبــار األمهــات 
المعتقــالت عــن الوجهــة التــي تــم نقــل الطفــل إليهــا؛ ذلــك إلبقائهــم فــي حالــة قلــق وخــوف دائــم علــى مصيــر 
أطفالهــن والضغــط عليهــن عبــر تهديدهــن بقتلهــم، وتنتــزع قــوات النظــام الطفــل مــن أمــه قســرًا، أو بحجج 
عديــدة، كإعطائــه اللقــاح مثــاًل، ثــم يختفــي الطفــل ويبقــى فــي الميتم/مركــز الرعايــة طيلــة مــدة اعتقال أمــه، وال 
تســمح قــوات النظــام الســوري ألوصيائــه بأخــذه مــن الميتــم، وعــادة مــا يحــرم مــن زيــارات أســرته ويبقــى فــي 

وضــع أشــبه بمراكــز االحتجــاز.

ت عمليات اعتقال األطفال واســتخدامهم كوســيلة لالنتقام والعقوبة والضغط على المجتمع الســوري  أدَّ
إلــى تــرك أثــر جائــر فــي نســيج المجتمــع، وعلــى الطفــل المعتقــل علــى وجــه الخصــوص، الــذي ُيعانــي أصــاًل مــن 
هشاشــة نفســية وجســدية مــا؛ تســبب لألطفــال بمعانــاة أكثــر وطــأة تبقــى مرافقــة لهــم حتــى بعــد اإلفــراج 

عنهم.

ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 3609 طفــاًل يتوزعــون إلــى 3158 طفــاًل ذكــرًا،  وثَّ
و451 طفلــة أنثــى ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام الســوري منــذ 
ــي/ 2020. كمــا ســجلنا مــا ال يقــل عــن 173 طفــاًل قضــوا بســبب التعذيــب فــي  ــى تشــرين الثان آذار/ 2011 حت

مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي المــدة الزمنيــة ذاتهــا.
 

الطفــل أحمــد أيمــن الخطيــب، طالــب فــي المرحلــة الثانويــة، مــن أبنــاء 
مدينــة إدلــب، مــن مواليــد عــام 1996، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 
األربعــاء 26/ أيلــول/ 2012 إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي دوار النخلــة وســط 

مدينــة إدلــب، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة. 
تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة عبيــر6 والــدة 
الطفــل أحمــد التــي أخبرتنــا أنَّ أخبــار أحمــد انقطعــت عنهــا تمامــًا منــذ 
لحظــة اعتقالــه مــن منزلــه “علمــت الحقــًا أنَّ هنــاك مــن شــاهد أحمــد فــي 
كانــون األول 2012 فــي فــرع أمــن الدولــة بإدلــب التابــع للنظــام الســوري، 

وكان هــذا آخــر خبــر ســمعته عــن ولــدي”.

الطفل أحمد أيمن الخطيب
6  عبر الهاتف في 4/ حزيران/ 2020

https://sn4hr.org/arabic/?p=11639
https://drive.google.com/file/d/1RrUb-bG_VJXAqwQxaFkSAOxmAi9IgF9j/view?usp=sharing
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ســليمان علــي الزيــد، مــن أبنــاء قريــة البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور، يقيــم فــي قريــة البــاردة فــي محافظــة 
ريــف دمشــق حيــث مــكان عملــه، ولــد عــام 1965، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الثالثــاء 5/ آذار/ 2013 
ــى  ــدى مرورهــم عل ــى الترتيــب، ل ــد 1994، 1998، 2000، عل ــه الثــالث )مــروى، ســوزان، عــال(، مــن موالي مــع بنات
ــم  ــاردة جنــوب محافظــة ريــف دمشــق، وت ــة الب إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا “حاجــز الفــان” قــرب قري

اقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة. 

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة نــور 7   ابنــة ســليمان علــي الزيــد وروت لنــا تفاصيــل 
حادثة االعتقال “يعمل والدي وأخواتي في معمل إنتاج منظفات، توقفت الحافلة التي كانوا يستقلونها 
إلــى المعمــل علــى حاجــز الفــان قــرب قريــة البــاردة، وطلــب منهــم العناصــر الترجــل مــن الحافلــة بحجــة أن 
أخواتــي ال يحملــن بطاقــات شــخصية، وتــم اقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة” لــم تحصــل نــور وعائلتهــا علــى 
أيــة معلومــات عــن والدهــا وأخواتهــا منــذ اعتقالهــم، تضيــف نــور “حاولنــا أن نســأل عنهــم فــي ســجن عــدرا 

المركــزي، لكننــا تعرضنــا للضــرب والتهديــد مــن قبــل عناصــر قــوات النظــام هنــاك”.

7  عبر الهاتف في 20/ حزيران/ 2020

سوزان الزيد عا الزيد مروى الزيد

سليمان علي الزيد

https://drive.google.com/file/d/1H0LcF8MykkDGcYG3CYQ-wl-RJANO8tk_/view?fbclid=IwAR2Vz802knylw4L8xPiKRIPHED91X9qm8nSzwkw3cKbNelc_AXG_eFLu7rY
https://drive.google.com/file/d/136dz-hdwn-KRN1j5EpRjVDxjBUohjlor/view?fbclid=IwAR1uX4Qwe-0fFv2KxEyBJnBRx12bkdWwZBLV8bSNat8f39iYTyMK-5DHHOY
https://drive.google.com/file/d/1uTKnFUB1rsEaY5DEcpPX8_LTKhCt0A6i/view?fbclid=IwAR2-bU7shw-m5xWwrCsLr9-G91Y_hY3VbVGBTVKml2y82ua7pvThN1GYfBI
https://drive.google.com/file/d/1UBZ9BXDQpdrTlvff8_6typ371_w07DNT/view?fbclid=IwAR2aKnQcCyNWdhJHQ1wKoLptHRM33uDt8ugea5h8QeouWR6-QUo1w4w-wtU
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تواصلنــا مــع الســيد أحمــد األحمــد8، ناشــط إعالمــي، يبلــغ 
مــن العمــر 17 عامــًا، مــن أبنــاء بلــدة تلبيســة بريــف محافظــة 
حمــص الشــمالي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي 16/ 
ــة  ــر نظامي ــه الســفر بطريقــة غي ــاء محاولت آذار/ 2020 فــي أثن
مــن تلبيســة نحــو لبنــان لتلقــي العــالج. وخضــع للتحقيــق 
والتعذيــب فــي كل مــن فــرع األمــن الجــوي ثــم فــرع األمــن 
الجنائــي بمدينــة حمــص ثــم جــرى اســتجوابه مــن قبــل قاضــي 
محكمــة  قبــل  مــن  المنتــدب  )الثالــث(  األحــداث  التحقيــق 
قضايــا اإلرهــاب، فــي فــرع األمــن السياســي بمدينــة حمــص؛ 
لصعوبــة نقلــه إلــى دمشــق؛ بســبب مــا يعانيــه مــن إصابــات 
ســابقة، وألنــه مصــاب بالــداء الســكري، إضافــة إلــى تعرضــه 
أثنــاء فتــرة اعتقالــه.  لنوبــات صــرع واختــالج مســتمرة فــي 
أخلــت المحكمــة ســبيله في 2/ نيســان/ 2020 بعــد أن دفعت 
عائلتــه مبلــغ خمســة مالييــن ليــرة ســورية مقابــل إطــالق 

ســراحه. 

نشــير إلــى أن أحمــد خــرج مــن تلبيســة منتصــف عــام 2018 نحــو الشــمال الســوري مــع قوافــل التشــريد 
ــا لتلقــي العــالج بالفشــل، عــاد إلــى مدينتــه  ــى تركي ــه المتكــررة بالدخــول إل ــاءت محاوالت القســري، وبعــد أن ب

ــان.  ــى لبن تلبيســة مجــددًا ليحــاول الوصــول عبرهــا إل

يقــول أحمــد: “اعتقلــت بينمــا كنــت أحــاول الفــرار نحــو لبنــان بســبب تعرضــي للماحقــة علــى الرغــم مــن 
ــة حمــص، وفــي  ــي بمدين لــت بيــن كل مــن فــرع األمــن الجــوي والسياســي والجنائ تســوية وضعــي، وتنقَّ
هــت لــي التهــم ذاتهــا، وهــي التخابــر مع القنوات المغرضــة والتنقيب عن آثــار، ومغادرة القطر  جميعهــا وجَّ
بطريقــة غيــر شــرعية، وفــي كل فــرع تعرضــت فــي أثنــاء التحقيــق للتعذيــب والضــرب إلــى أن ســاء وضعــي 
الصحــي، وكنــت أصــاب بنوبــات صــرع واختــاج واختنــاق عــدة مــرات فــي اليــوم الواحــد، وعنــد وجــودي فــي 
ــه إلــي التهــم ذاتهــا، ولــم يمنحنــي فرصــة ألتحــدث، أو  األمــن السياســي جــاء قاضــي تحقيــق األحــداث، ووجَّ
أنفــي مــا يقــول، بــل كانــت جلســة شــكلية، طلــب منــي البصــم علــى اعترافاتــي، التــي لــم أدلــي بهــا وقــال لــي 
ســأطلق ســراحك وســنغض النظــر عنــك حاليــًا وســأعيد توقيفــك فــي حــال توقفــت عــن مراجعــة فــرع 
األمــن السياســي والتعــاون معــه” أخبرنــا أحمــد أنــه الَذ بالفــرار نحــو لبنان مجــددًا خوفًا من إعــادة اعتقاله بعد 
إجبــاره علــى مراجعــة فــرع األمــن السياســي بشــكل شــهري وبعــد تجريــده مــن حقوقــه المدنيــة والعســكرية.

الطفالن محمد خير الســالم، ومنذر محمود الســالم، من أبناء مدينة الصنمين بريف درعا الشــمالي، يبلغان 
مــن العمــر 16 عامــًا، اعتقلتهمــا قــوات النظــام الســوري األربعــاء 29/ نيســان/ 2020 فــي الحــي الشــرقي قــرب 

فــرع األمــن الجنائــي بمدينــة الصنميــن، واقتادتهما إلــى جهة مجهولة.

بيــان دعــوى أحمــد )قمنــا بتغطيــة البيانــات الشــخصية( صــادر 
عــن محكمــة قضايــا اإلرهــاب، يظهــر أنــه قــد تــم اســتجواب أحمــد 
داخــل فــرع األمــن السياســي بمدينــة حمــص مــن قبــل قاضــي 
التحقيــق األحــداث )الثالــث( فــي 2/ نيســان/ 2020 وإخــالء ســبيله 
فــي اليــوم ذاتــه مــع اشــتراط مراجعتــه الشــهرية لفــرع األمــن 

السياســي.

8   اسم مستعار، تواصلنا معه عبر الهاتف في 2/ أيار/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1qwlUpjGxAo76pEf0HxFwuQJOf9Ze81UH/view?usp=sharing
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الطفــل محمــد بســام الشــريف، مــن أبنــاء مدينــة الصنميــن بريــف درعــا الشــمالي، يبلغ مــن العمــر 17، اعتقلته 
قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 29/ نيســان/ 2020 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا 

-حاجــز الســوق- وســط مدينــة الصنميــن، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولة.

الطفــل يحيــى حريديــن ووالدتــه ســالم حريديــن، مــن أبنــاء مدينــة طفــس بريــف محافظــة درعــا الغربــي، 
اعتقلتهمــا عناصــر قــوى األمــن الجــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 18/ تشــرين األول/ 2020 
فــي الكــراج الشــرقي فــي منطقــة درعــا المحطــة بمدينــة درعــا، واقتادتهمــا إلــى فــرع األمــن الجوي فــي المدينة.

تاء: العنف الجنسي:

اســتخدمت قــوات النظــام الســوري العنــف الجنســي كســالح حــرب وأداة انتقــام تجــاه المجتمــع لدفعــه نحــو 
االستســالم والفــرار، وكــون األطفــال أكثــر عرضــة للعنــف الجنســي مــن غيرهــم مــن البالغيــن؛ نظــرًا لســهولة 
ــا يتعرضــون لــه مــن عنــف، ارتكبــت قــوات النظــام الســوري  اســتغاللهم وإرهابهــم مــن عواقــب اإلفصــاح عمَّ
عمليــات العنــف الجنســي تجــاه األطفــال ضمــن مراكــز االحتجــاز وفــي أثنــاء المداهمــات وعمليــات التفتيــش، 
كمــا ســجلنا عــدة حــاالت لعنــف جنســي ارتكبتهــا القــوات غيــر النظاميــة ضمــن مقراتهــا أو خارجهــا، بعضهــا 

انتهــى بقتــل الطفــل بعــد اغتصابــه.

مــورَس العنــف الجنســي بعــدة أنمــاط، أوســعها التحــرش فــي أثنــاء التفتيــش واإلجبــار علــى التعــري واالبتــزاز 
الجنســي، وضــرب األعضــاء التناســلية، والعنــف الجنســي اللفظــي، كتوجيــه الشــتائم ذات الــدالالت الجنســية 
لنا فــي عــدة حــاالت إظهــاَر اإلعــالم الرســمي التابــع للنظــام الســوري  أو تهــم ممارســة الجنــس، وقــد ســجَّ
طفــالت إنــاث معتقــالت وهــَن يدليــَن باعترافــات عــن ممارســتهن الجنــس مــع فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة، ثــمَّ ُأخفيــَن قســريًا بعــد ظهورهــن.

بت عمليــات العنــف الجنســي بتداعيات جســدية ونفســية طويلــة األمد على األطفــال الضحايا، ويرفض  تســبَّ
الطفــل الضحيــة التصريــح عــن العنــف الــذي تعــرَّض لــه حتــى لذويــه؛ خوفــًا مــن العــار الــذي قــد يلحــق بــه أو 

خشــية انتقــام مرتكبــي االنتهــاك منــه، وغالبــًا مــا ينعــزل الطفــل عــن مجتمعــه.
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 539 حادثــة عنــف جنســي ألطفــال منــذ آذار/ 2011 

حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020.

ثاء: الحرمان من التَّعليم وانتشار ظاهرة عمالة األطفال:

تســبَّب قصــف النظــام الســوري وحليفــه الروســي للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، فــي دمــار وتضــرر المئات 
مــن المــدارس وريــاض األطفــال، وخلــق حالــة مــن الرعــب بيــن أبنــاء المجتمــع واألهــل دفعــت الكثيريــن منهــم 

إلــى عــدم إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس خوفــًا مــن اســتهدافها.
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كمــا أدى التشــريد القســري لقرابــة 5 مليــون مواطــن ســوري بســبب الهجمــات واالنتهــاكات التــي مارســها 
النظــام الســوري وحلفائــه إلــى تفشــي الفقــر، ألن النازحيــن هــم أكثــر فئــات المجتمــع هشاشــة، كمــا أنَّ كثيــرًا 
مــن األطفــال قــد فقــدوا معيلهــم بســبب انتشــار القتل خــارج نطــاق القانــون، واالعتقال التعســفي واإلخفاء 
ــداًل مــن  ــر مــن األطفــال إلــى معيليــن ألســرهم، وانتقــل الطفــل إلــى ســاحة العمــل ب ل كثي القســري، وتحــوَّ

يــن. الدراســة، وأصبــح لدينــا مئــات اآلالف مــن األطفــال األميِّ

بت عمليــات القصــف المســتمرة منــذ آذار/ 2011 حتــى اآلن فــي تدميــر كلــي أو جزئــي لمــا ال يقــل عــن  تســبَّ
1189 مدرســة و29 من ريــاض األطفــال، ممــا أدى إلــى خــروج غالبيتهــا عــن الخدمــة.

اإلثنيــن 16/ كانــون األول/ 2019 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف مدرســة الشــهيد 
ياســر دعبــول فــي بلــدة حيــان بريــف محافظــة حلــب الشــمالي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة 
وســورها، وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع بلــدة حيــان لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

األربعــاء 1/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 11:45 قصفــت قوات النظام الســوري –نعتقد أنها متمركزة 
فــي منطقــة جبــل عــزان بريــف حلــب الجنوبــي- صاروخــًا مــن نمــط Tochka 9M79 محمــاًل بذخائــر عنقوديــة 
مــن نمــط 9N24 قــرب مدرســة الشــهيد عبــدو ســامة للتعليــم األساســي –عبــارة عــن بناَئيــن يتــم فيهــا 
تدريــس طــالب فــي مرحلــة الروضــة- فــي الحــي الشــرقي فــي مدينــة ســرمين بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي؛

ضحاياهــا  ضمــن  مــن  بمجــزرة،  تســّبب  مــا 
مــن  ُطــالب  وأربعــة  اثنتيــن  ُمعلمَتيــن 
المدرســة، إضافــًة إلــى إصابــة بنــاء المدرســة 
وســورها وأثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. 
تخضــع مدينــة ســرمين لســيطرة مشــتركة 
بيــن فصائــل فــي المعارضة المســلحة وهيئة 
الحادثــة. وقــد أصــدرت  الشــام وقــت  تحريــر 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا 
ــح تفاصيــل الهجــوم. فــي شــباط 2020 يوضِّ

ــر هجــوم أرضــي للنظــام الســوري علــى مدرســة الشــهيد ياســر  دمــار إث
دعبــول فــي بلــدة حيــان/ حلــب – 16/ كانــون األول/ 2019

مقطــع مصــور يســتعرض األضــرار فــي مدرســة الشــهيد عبــدو ســالمة إثــر هجــوم أرضــي للنظــام 
الســوري علــى الحــي الشــرقي فــي مدينــة ســرمين/ إدلــب – 1/ كانــون الثانــي/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1AndevE4iiiHS4BXSHAk4zwJBssjnE63U/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETPQHNZWNCRGqDWYYyC5OKwBEzRQX3UnmrjD5q_GmSI88Q?e=dCnae1
http://bit.ly/37pcAzP
https://drive.google.com/open?id=19J9YF9Q751q_vQs9jGc-2kAKugrZZdlB
https://drive.google.com/open?id=1P5vFkLFEEtqemqHW_i1z9d7cj5GjsdT8
http://bit.ly/3aTeADg
https://drive.google.com/open?id=1FlRaTd-nUlnplqO9INaiH09-yIy1zrMa
https://drive.google.com/open?id=1FlRaTd-nUlnplqO9INaiH09-yIy1zrMa
https://sn4hr.org/arabic/?p=11952
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETqouzI3poJNl8tFaG1iFAcBHwmqdQoz4GCa6NFlpJAwGA?e=qoeP8O
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الثالثــاء 25/ شــباط/ 2020 قصفــت مدفعيــة وراجمــة صواريــخ النظــام الســوري قذائــف وصواريــخ عــدة 
اســتهدفت مدينــة إدلــب مركــز المحافظــة، مــن بيــن هــذه الصواريــخ اســتطعنا التحقــق مــن وجــود صــاروخ 
واحــد علــى األقــل محمل بذخيــرة عنقوديــة، ســقطت الصواريــخ العنقوديــة علــى مدرســة الثــورة المعروفــة 
باســم مدرســة البراعــم النموذجيــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل مــدرس، وإصابــة خمســة أشــخاص آخريــن. تخضــع 
المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن هيئــة تحريــر الشــام والمعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطني يــوم الهجــوم. 

وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا يديــن الهجــوم.

تواصلــت الشــبكة الســورية مــع فــراس الخليفــة9 عضــو مكتــب الدفــاع المدنــي بمدينــة إدلــب، وأفادنــا بالتالــي: 
ــة الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا، اســتهدفت قــوات النظــام المتمركــزة  ــخ 25 شــباط، وقراب “بتاري
شــرق مدينــة إدلــب فــي منطقــة ســراقب وريفهــا بأربعــة صواريــخ عنقوديــة وقرابــة 12 قذيفــة مدفعيــة، 
مدينــة إدلــب مركــز المحافظــة، طــاَل القصف مدارس وأحياء ســكنية، توجهــت على الفور مع فريق الدفاع 
المدنــي إلــى مدرســة خالــد الشــعار فــي األطــراف الجنوبيــة مــن مدينــة إدلــب، وجدنــا صاروخــًا، وعثرنــا علــى 
رأســه وقــد أســفر ســقوطه عــن حفــرة فــي وســط باحــة المدرســة، وانتشــرت فــوارغ القنابــل العنقوديــة 
فــي محيــط المدرســة، فيمــا انفجــرت قنبلــة ضمــن حرمهــا، لحســن الحــظ كان قــد تــمَّ صــرف الطــاب إلــى 
ــى روضــة المناهــل الواقعــة  ــه ذهــب أيضــًا إل ــا فــراس أنَّ منازلهــم قبــل نصــف ســاعة مــن القصــف”، أخبرن
فــي حــي الضبيــط، التــي شــهدت أيضــًا ســقوط صــاروخ محمــل بذخائــر عنقوديــة، قــرب أحــد جــدران باحتهــا، 
ووصــف الحفــرة التــي أحدثهــا الصــاروخ بأنهــا بعمــق نحــو 20 ســم، وأضــاف أنَّــه عثــر علــى رأس الصــاروخ 
وحاضنــة الذخائــر العنقوديــة، فيمــا لــم يشــاهد مخلفــات القنابــل فــي المــكان. أضــاَف فــراس “اســتهدفت 
أيضــًا مدرســة الثــورة “البراعــم النموذجيــة” بصــاروخ يحمــل قنابــل عنقوديــة، وســقطت الحاضنــة وســط 
المدرســة، وأســفر القصــف عــن مقتــل معلميــن، وُأصيــب آخــرون مــن الــكادر التدريســي، وقــد عثــرت فــرق 

الدفــاع المدنــي علــى قنبلــة عنقوديــة غيــر منفجــرة فــي ســاحة المدرســة”.

9  عبر تطبيق واتساب في 25 شباط 2020

أضــرار فــي مدرســة الثــورة فــي مدينــة إدلــب جــراء هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري بصــوارخ 
تحمــل ذخائــر عنقوديــة - 25/ شــباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1RR-voeae1K8uS_NWk5va03MzPW_3W0yi/view
http://bit.ly/2vhma6Q
https://drive.google.com/file/d/194uMcSEH94GSOyaSYEYn7EA2QXeAyD6c/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZLOculWl0lOlrNWZxI6rtQBySmTCxilZ3kgBX-4aMwWvw?e=vZ6dRz
https://drive.google.com/open?id=1RR-voeae1K8uS_NWk5va03MzPW_3W0yi
https://sn4hr.org/arabic/?p=11958
https://drive.google.com/file/d/1AUkzzEc_oMxgzStLr93-OQPr0JtVQ9hU/view
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الثالثــاء 25/ شــباط/ 2020 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مدرســة 
اليرمــوك فــي قريــة كفرنتيــن الواقعــة قــرب مدينــة دارة عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار 
جزئــي فــي بنــاء المدرســة، وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 27/ تمــوز/ 2020 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري تزامنــًا مــع مدفعيتهــا 
قذائــف عــدة علــى قريــة بليــون فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، اســتهدف القصــف المدرســة 
المحدثــة؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي ســور المدرســة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

أدت عمليــات تدميــر المــدارس وتدهــور النظــام التعليمــي وعــدم االســتقرار وتكــرار موجــات النــزوح وفقــدان 
الطفــل ألحــد والديــه أو كليهمــا معــًا، وانتشــار الفقــر، كل ذلــك تســبب فــي دفــع األطفــال نحــو تــرك التعليــم 
وااللتحــاق بســوق العمــل، والعمــل ضمــن ظــروف ســيئة وبمهــن ال تتناســب مــع نموهــم الجســدي 
 مــن ســبل العيــش؛ 

ٍ
والعقلــي؛ لتأميــن الحــدِّ األدنــى مــن احتياجاتهــم ومســاعدة ُأســرهم علــى توفيــر بعــض

مــا تســبب فــي فقــدان حقهــم فــي الحصــول علــى التعليــم الــذي ضمنتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل والقانــون 
ــت علــى حمايــة نظــام التعليــم والطــالب  الدولــي لحقــوق اإلنســان وأحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني، التــي نصَّ

والمرافــق التعليميــة وحظــر اســتهدافها وضمــان اســتمرار عملهــا. 

دمار إثر هجوم أرضي للنظام السوري على المدرسة المحدثة
 في قرية بليون/ إدلب - 27/ تموز/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1vwaK4dAzvD4j6B7gjuVxaR6oic4YrWaZ/view
https://drive.google.com/open?id=1Vl32JWa-LYRje88_hLUAiqlm3GoiNjr1
https://drive.google.com/file/d/1dqkSCCPOzxScxcGwMnu5WbOG_NP0eSis/view
https://drive.google.com/open?id=17mpW39JE9HHPN3mIyHLa3eoL-Vkn-j15
https://drive.google.com/open?id=1Vl32JWa-LYRje88_hLUAiqlm3GoiNjr1
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جيم: التجنيد:

اســتخدمت قــوات النظــام الســوري األطفــال ضمــن عمليــات التجنيــد، وأنشــأت لهــم معســكرات تدريــب 
خاصــة عــادة مــا تكــون مــدارس أو صــاالت رياضيــة أو مقــرات القــوات والميليشــيات غيــر النظاميــة التــي 
ــى المجموعــات  ــى جانبهــا، لتعويــض النزيــف البشــري الحاصــل فــي قواتهــا، وينتســب األطفــال إل ــل إل تقات
غيــر النظاميــة كقــوات الدفــاع الوطني10 وكتائــب وألويــة الميليشــيات األجنبيــة والمحليــة، بعــد خضوعهــم إلــى 

ــًا يتــم ضمهــم مباشــرة مــن دون تدريــب. دورات قصيــرة حــول حمــل الســالح، وأحيان

يعمــل األطفــال بعــد تجنيدهــم بمختلــف المهــام القتاليــة وغيــر القتاليــة، وعــادة مــا تــوكل إليهــم مهــام نقــل 
الذخيــرة والتنظيــف والتحصيــن والحراســة ضمــن المجموعــة التــي انضموا إليهــا، وعند المعــارك والهجمات 
لنا مقتلهــم ضمــن  يشــتركون كغيرهــم مــن البالغيــن فــي القتــال، ومعظــم األطفــال المجنديــن الذيــن ســجَّ

صفــوف قــوات النظــام الســوري كان قــد زجَّ بهــم مباشــرة فــي األعمــال الحربيــة.

ل النظــام الســوري عمليــات تجنيــد األطفــال، فلــم يقــم بــأي تحقيقــات أو مســاءلة عــن أيــة عمليــة تجنيــد  ســهَّ
ــرف عمــا تقــوم بــه الميليشــيات المحليــة التابعــة لــه مــن نشــر اإلعالنــات التــي تشــجع  لألطفــال، بــل غــضَّ الطَّ
علــى القتــال والتطــوع فــي صفوفهــا، وغالبــًا مــا تجذب هــذه اإلعالنات األطفــال؛ نظرًا للحاجــة المادية للطفل 
ورغبــة الطفــل نفســه فــي التجنيــد وحمــل الســالح لشــعوره بالســلطة والتغلــب علــى أقرانــه، كمــا ســاهم 
ــى معتقــدات الطفــل  ــر عل ــع للنظــام الســوري فــي التأثي ــر اإلعــالم التاب ــأر واالنتقــام عب ــثُّ روح الث ــج وب التروي

وتوجيهــه نحــو اختيــار التجنيــد بدافــع الدفــاع عــن وطنــه ومحاربــة اإلرهــاب.

بت عمليــات تجنيــد األطفــال مــن قبــل قــوات النظــام فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 57 طفــاًل فــي مياديــن  تســبَّ
ــي/ 2020. القتــال منــذ آذار/ 2011 حتــى 20 تشــرين الثان

حاء: األطفال النازحين هم األكثر عرضة للمخاطر وبشكل خاص من مخلفات األسلحة:

ُيعتبــر األطفــال أكثــر فئــات النازحيــن هشاشــة، ويعيــش قرابــة مليــون طفــل ضمــن المخيمــات المنتشــرة 
فــي ســوريا، يعانــون أســوأ الظــروف الحياتيــة وانعــدام أقــل مقومــات النظافــة والخصوصيــة والمســكن 
والرعايــة الطبيــة والصحيــة وغيــاب تدابيــر الســالمة، وتــزداد هــذه الظروف وطأة في فصلي الصيف والشــتاء، 
ومــع حــدوث موجــات حــرٍّ شــديدة تنعكس ســلبيًا علــى معيشــة المشــردين قســريًا وبشــكل خــاص ســكان 
المخيمــات والخيــام العشــوائية، فــي ظــلِّ افتقــار الغالبيــة العظمــى منهــا للمــواد العازلة للحــرارة، وقــد وردتنا 
عــدة أنبــاء تؤكــد إصابــة العشــرات بأعــراض ضربــة شــمس، والغالبيــة العظمــى مــن اإلصابــات كانــت مــن 
األطفال. وفــي فصــل الشــتاء مــع تدنــي درجــات الحــرارة وهطــول األمطــار وازديــاد شــدة الريــاح تــؤدي هــذه 
لنا ما هو أقســى  ر الخيــام ومعانــاة تشــريد إضافيــة للســكان، وقد ســجَّ العوامــل إلــى إغــراق المخيمــات وتضــرُّ
وأســوأ مــن ذلك، عبر وفــاة األطفــال نتيجــة البــرد القــارس. كمــا ســجلنا العديــد مــن حــوادث الحــرق وانهيــار 
بت بعــض تلــك الحــوادث بوفيــات فــي صفــوف  الخيــام نتيجــة للعوامــل للطبيعــة وضعــف اإلمكانــات، تســبَّ
األطفــال، وعلــى الرغــم مــن وجــود المنظمــات اإلنســانية واإلغاثيــة إال أن هــذه المأســاة تشــهدها المخيمــات 
بشــكل ســنوي، وقــد أصدرنــا مؤخــرًا تقريــرًا مفصــًا عــن نمــوذج واحــد مــن المخيمــات وهــو مخيــم الهــول، 

وأشــرنا فيــه إلــى مــدى معانــاة األطفــال داخلــه، وقــد أصبــح أقــرب إلــى مركــز احتجــاز.

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

المحافظــات الســورية كالجــان الشــعبية وغيرهــا وضمــت المتطوعــون بأعمــار مختلفــة ومنهــم األطفــال واليافعيــن.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12794
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وُتعتبــر مخلفــات األســلحة وبشــكل خــاص الذخائــر العنقوديــة التــي اســتخدمها بشــكل حصــري النظــام 
األطفــال  تواجــه  التــي  المخاطــر  أعظــم  مــن  تمييــز،  ودون  واســع  بشــكل  الروســي  وحليفــه  الســوري 
النازحين، حيــث تنتشــر الذخائــر العنقوديــة علــى مســاحات واســعة بعــد ســقوطها وتنفجــر ويبقــى قرابــة 10 - 

ل تهديــدًا بانفجارهــا فــي أي وقــت. 40 % منهــا علــى شــكل قنابــل غيــر منفجــرة وُتشــكِّ

بت الذخائــر العنقوديــة العشــوائية بطبيعتهــا فــي ســقوط ضحايــا وإصابــات وخاصــة البتــر، وامتــدَّ أثرهــا  تســبَّ
إلــى اليــوم عبــر بقــاء مخلفاتهــا كألغــام أرضيــة مهــددة للحيــاة وخاصــة لألطفــال، فغالبــًا مــا يكــون لذخائرهــا 

اقــة ُيمكــن أن تجــذَب األطفــال وهــو مــا يجعلهــم الفئــَة األكثــَر تعرُّضــًا للخطــر. الفرعيــة ألــوان ســاطعة وبرَّ

ــق للذخائــر العنقوديــة فــي تمــوز/  ل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ أول اســتخدام موثَّ ســجَّ
تها قــوات النظــام  2012 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020 مــا ال يقــل عــن 250 هجومــًا بذخائر عنقوديــة شــنَّ
بت تلــك الهجمات فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 427 طفاًل فــي هجمــات اســتخدم فيهــا النظــام  الســوري، تســبَّ

الســوري ذخائــر عنقوديــة أو إثــَر انفجــار مخلفــات قديمــة لذخائــر عنقوديــة.

وتأتــي األلغــام األرضيــة التــي زرعتهــا كافــة أطــراف النــزاع كتهديــد ثانيــًا بعــد الذخائــر العنقوديــة، وســوف 
يعانــي أطفــال ســوريا علــى مــدى الســنوات القادمــة مــن هــذه المخلفــات، وبشــكل خــاص النازحيــن منهــم 
ضمــن األراضــي الزراعيــة، ألنــه ال توجــد حتــى اآلن خرائــط شــاملة عــن أماكــن حقــول األلغــام وانتشــار الذخائــر 

العنقوديــة، وهــذا مــا نســعى للعمــل عليــه فــي العــام القــادم.

يــوم األربعــاء 20/ تشــرين الثانــي/ 2019 بيــن الســاعة 19:45 و20:00 أطلقــت منصــة صواريــخ تابعــة لقــوات 
النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة نعتقــد أنهــا متمركــزة فــي منطقــة جبــل عــزان بريــف حلــب الجنوبــي 
صاروخــًا مــن نمــط Tochka 9M79 محمــاًل بذخائــر عنقوديــة مــن نمــط 9N24، ســقطت علــى مخيــم قــاح 
للنازحيــن؛ تســبَّب القصــف في مقتــل 16 مدنيــًا، بينهــم 11 طفــًا و3 ســيدات )أنثــى بالغــة(، وإصابــة مــا ال 

يقــل عــن 50 آخريــن.
وقد أصدرنا تقريرًا خاصًا وثقنا فيه تفاصيل الهجوم.

النظــام  لقــوات  تابعــة  الســاعة 11:43، أطلقــت منصــة صواريــخ  2020 قرابــة  الثانــي/  كانــون   /1 األربعــاء 
 Tochka الســوري نعتقد أنهــا متمركــزة فــي منطقــة جبــل عــزان بريــف حلــب الجنوبــي صاروخــًا مــن نمــط
9M79 محمــاًل بذخائــر عنقوديــة مــن نمــط 9N24، ســقط علــى الحــي الشــرقي مــن مدينــة ســرمين بريــف إدلــب 
الشــرقي؛ انتشــرت معظم الذخائــر الفرعيــة فــي منطقة مدنيــة تضم مدرســة ومعهــد شــرعي ومركــز إيــواء 
لعائــالت نازحــة مــن مناطــق ريــف إدلــب الجنوبــي؛ وتســبَّب القصــف فــي مقتــل 12 مدنيــًا، بينهــم 7 طفــاًل و3 

ســيدة )أنثــى بالغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 20 آخريــن.
كمــا انتشــرت بعــض الذخائــر الفرعيــة فــي ســوق مدينــة ســرمين الرئيــس، وبالقــرب مــن مســجد الفــردوس 
ومســجد عثمــان بــن عفــان، وتســبَّب انفجارهــا فــي أضــرار ماديــة متفاوتــة فــي مرافــق الســوق ومبنــى 
المســجدين. تخضع المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر 

الشــام يــوم الهجــوم.

https://drive.google.com/file/d/1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ/view
https://drive.google.com/open?id=1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ
https://drive.google.com/open?id=1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ
https://drive.google.com/file/d/1STOwbb8T61sDCvSF1rf-jZymZrtMxlke/view
https://drive.google.com/file/d/1STOwbb8T61sDCvSF1rf-jZymZrtMxlke/view
https://drive.google.com/open?id=184fphf2Up0bvv1zqU8Z04hwWVwt9D4BN
https://drive.google.com/open?id=184fphf2Up0bvv1zqU8Z04hwWVwt9D4BN
https://drive.google.com/file/d/1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ/view
https://drive.google.com/file/d/1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ/view
https://sn4hr.org/arabic/?p=11794
https://drive.google.com/file/d/1isglExgbdDnDOu22F1Hk6JbdKehmVBvK/view
https://drive.google.com/file/d/1rT_tiskig025MriVNsJWZy4-6A-lXWPF/view
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 الطفلــة إيمــان محمــود ليلــى، نازحــة مــن بلــدة حموريــة فــي الغوطة الشــرقية شــرق محافظة ريف دمشــق، 
تقطــن مــع عائلتهــا فــي مركــز إليــواء النازحيــن -غيــر ُمجّهــز للســكن- قــرب قريــة معراتــة الواقعــة غــرب مدينــة 
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي الغربــي، ُأصيبــت بوعكــة صحيــة نتيجة البــرد القارس، فحملهــا والدها 
ســيرًا علــى األقــدام مــدة ســاعتين إلــى أن وصــل إلــى مشــفى الشــفاء فــي مدينــة عفريــن، وقــد فارقــت الحيــاة، 

فجــر الخميــس 13/ شــباط/ 2020.

مصطفــى عبــد الــرزاق حمــادي وزوجتــه أمــون الســليم وطفلتاهمــا هــدى وحــور حمــادي، نازحــون مــن قريــة 
كفرومــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، توفــوا فــي 11/ شــباط/ 2020 اختناقــًا وهــم نيــام داخــل خيمتهــم فــي 
ــر  ــاء 3 فــي منطقــة كللــي بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي؛ جــراء اســتخدامهم مــواد تدفئــة غي مخيــم الضي

صحيــة.

األطفــال األشــقاء حســن وحســين وأحمــد بشــار الحســين، نازحــون مــن قريــة تــل حديــة بريــف محافظــة 
ــن  ــوران للنازحي ــم كفــر ن ــق فــي خيمتهــم فــي مخي ــدالع حري ــر ان ــول/ 2020، إث ــي، توفــوا فــي 6/ أيل حلــب الجنوب
الواقــع قــرب قريــة باريشــا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، ُنشــير إلــى أن الحريــق اندلــع نتيجــة انفجــار بطاريــة 

شــحن للطاقــة الكهربائيــة كانــت قــرب موقــد نــار للطبــخ.

2 - القوات الروسية:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
اتبعــت القــوات الروســية منــذ اليــوم األول لتدخلهــا العســكري في ســوريا فــي 30/ أيلول/ 2020 االســتراتيجية 
العســكرية ذاتهــا التــي يتبعهــا النظــام الســوري التــي تقــوم علــى اســتخدام القــوة العســكرية الفتاكــة بهــدف 
السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري عبر عمليات القصف العشوائي واستهداف  
المدنييــن والمراكــز الحيويــة، إال أنهــا اســتخدمت أســلحة أشــدَّ فتــكًا مــن تلــك التــي اســتخدمها النظــام، فــي 
هجماتهــا الجويــة علــى المناطــق المأهولــة بالســكان، واألحيــاء، واألســواق ومراكــز المــدن والتجمعــات، وفــي 
كثيــر مــن األحيــان لجــأت القــوات الروســية إلــى استخدام سياســة الضربة المزدوجــة 11، وكنــا قــد رصدنــا مــن 
خالل تقاريرنا معظــم أنــواع األســلحة التــي شــاركت بهــا القــوات الروســية منــذ تدخلها العســكري في ســوريا 
كالذخائــر العنقوديــة والذخائــر الحارقــة والصواريــخ الخارقــة للتحصينــات، وصواريــخ كالبيــر، وصواريــخ مــن 
نمــط توشــكا، وتســبَّب القصــف الروســي بمختلــف أنــواع األســلحة فــي مقتــل 2005 أطفــال يتوزعــون إلــى 
1395 طفــاًل ذكــرًا و610 طفــالت إنــاث منــذ تدخلهــا العســكري حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020 بحســب قاعــدة 

بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

وعلــى صعيــد الذخائــر العقنوديــة كنمــوذج عــن االســتخدام المتوحــش الروســي لألســلحة العشــوائية، فقــد 
تها  ل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 236 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة شــنَّ ســجَّ
بت تلــك  القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي 30/ أيلــول/ 2015 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020. تســبَّ

الهجمــات فــي مقتل 67 طفــاًل.

 ومتســارع، مــا يتســبب فــي وقــوع مجــازر وارتفــاع حصيلــة الضحايــا بســبب اســتهداف المســعفين والمدنييــن المتجمعيــن 
ٍ

11  اســتهداف المــكان ذاتــه عبــر هجمــات جويــة بشــكل متتــال

فــي مــكان الهجــوم، إضافــة إلــى تدميــر أبنيــة وأحيــاء بأكملهــا ومســحها.

https://news.sn4hr.org/?p=82687
https://news.sn4hr.org/?p=82700
https://news.sn4hr.org/?p=86868
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://bit.ly/2rzPtTA
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االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

األربعــاء 29/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 17:00 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 
بالصواريــخ الشــارع العــام الواقــع بيــن المســجد الغربــي ومســجد نــوري حميشــو وســط قريــة كفــر التــة فــي 
منطقــة جبــل األربعيــن فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 19 مدنيــًا، بينهــم 
أربعــة أطفــال )3 ذكــور، و1 أنثــى(، وســيدتان اثنتــان، إضافــًة إلــى إصابــة قرابــة 30 آخريــن بجــراح. تخضــع قريــة 
كفــر التــة لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطني وهيئة تحرير الشــام وقــت الحادثة.

 
األحــد 2/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 09:20 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ 
بنــاًء ســكنياً يقــع علــى طريــق النيــرب فــي األطــراف الجنوبيــة مــن مدينة ســرمين بريف محافظــة إدلــب 
الشــمالي؛ ما أدى إلــى مقتــل عائلــة مؤلفــة مــن ثمانيــة مدنييــن، بينهــم خمســة أطفــال )3 ذكــور، و2 إنــاث(، 
وســيدتان اثنتــان. تخضــع مدينــة ســرمين لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

باء: المدارس ورياض األطفال هدف مركزي في القصف الروسي:

بت فــي تدميرهــا بشــكل جزئي  اســتهدفت القــوات الروســية فــي هجماتهــا المــدارس وريــاض األطفــال وتســبَّ
لنا اســتهداف قــوات نعتقــد أنهــا روســية مــا  فــت تلــك الهجمــات ضحايــا مــن األطفــال، وقد ســجَّ أو كلــي وخلَّ
ال يقــل عــن 220 مدرســة منــذ تدخلها العســكري فــي ســوريا 30/ أيلــول/ 2015 حتى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020.

الثالثاء 24/ كانون األول/ 2019 قرابة الســاعة 09:29 قصف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روســي صاروخين 
أصــاب أحدهمــا المدرســة اإلعداديــة فــي األطــراف الجنوبيــة لقريــة جوبــاس جنــوب مدينــة ســراقب بريــف 
محافظــة إدلــب الشــرقي؛ فيمــا أصــاب الصــاروخ الثانــي مخيمــًا عشــوائيًا للنازحيــن مالصــق للمدرســة؛ مــا 
تســبب بمجــزرة، إضافــة إلــى تهــدم جــزء مــن ســور المدرســة وإصابــة مواد إكســاء المدرســة وأثاثهــا بأضرار 
ماديــة كبيــرة. تخضــع قريــة جوبــاس لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر 

الشــام وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 3/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 04:30 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ 
تجمعــًا لثــالث مــدارس تجــاور بعضهــا البعــض يضــم كاًل مــن ثانويــة بنــات بنــش، مدرســة مصطفــى فرحــات، 
والمدرســة الريفيــة فــي مدينــة بنــش بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، اســتهدفت الصواريــخ ثانويــة بنــات 
بنــش بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المدرســة، وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة، 
إضافــة إلــى إصابــة مبنَيــي المدرســتين اأُلخرتيــن بأضــرار ماديــة بســيطة. تخضــع مدينــة بنــش لســيطرة 

مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 2/ آذار/ 2020 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدرســة عــدوان اإلعداديــة 
المعروفــة بمدرســة عــري فــي قريــة عــدوان فــي ســهل الــروج بريــف محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار 
جزئــي فــي بنــاء المدرســة، وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة، نشــير إلــى أنَّ مخيمــًا عشــوائيًا لنازحيــن 
مــن ريــف محافظــة حمــاة يقــع علــى محــاذاة المدرســة؛ تســبب القصــف فــي إصابــة عــدة خيــام بأضــرار ماديــة 
متوســطة. تخضــع قريــة عــدوان لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر 

الشــام وقــت الحادثــة. 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2Fاستخدام%20الأسلحة%20الثقيلة%2F2020%2Fالربع%20الأول%2Fإدلب%20–%20كفرلاتة%20–%20الدمار%20في%20موقع%20المجزرة%20إثر%20قصف%20طيران%20ثابت%20الجناح%20نعتقد%20أنه%20روسي%20بالصواريخ%20شارعاً%20عاماً%20وسط%20القرية%20جـ1%2029%201%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2Fاستخدام%20الأسلحة%20الثقيلة%2F2020%2Fالربع%20الأول&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVNlTXcxQnJJOTlKcll2d2IwbkFueHdCMm1tUjBHYXlOMGkwaDlOSFZIX2pZQT9ydGltZT1jVWVtWm5pTTJFZw
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https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2Fاستخدام%20الأسلحة%20الثقيلة%2F2020%2Fالربع%20الأول%2Fإدلب%20–%20كفرلاتة%20–%20الدمار%20في%20موقع%20المجزرة%20إثر%20قصف%20طيران%20ثابت%20الجناح%20نعتقد%20أنه%20روسي%20بالصواريخ%20شارعاً%20عاماً%20وسط%20القرية%20جـ1%2029%201%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2Fاستخدام%20الأسلحة%20الثقيلة%2F2020%2Fالربع%20الأول&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVNlTXcxQnJJOTlKcll2d2IwbkFueHdCMm1tUjBHYXlOMGkwaDlOSFZIX2pZQT9ydGltZT1jVWVtWm5pTTJFZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2Fاستخدام%20الأسلحة%20الثقيلة%2F2020%2Fالربع%20الأول%2Fإدلب%20–%20كفرلاتة%20–%20الدمار%20في%20موقع%20المجزرة%20إثر%20قصف%20طيران%20ثابت%20الجناح%20نعتقد%20أنه%20روسي%20بالصواريخ%20شارعاً%20عاماً%20وسط%20القرية%20جـ1%2029%201%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2Fاستخدام%20الأسلحة%20الثقيلة%2F2020%2Fالربع%20الأول&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVNlTXcxQnJJOTlKcll2d2IwbkFueHdCMm1tUjBHYXlOMGkwaDlOSFZIX2pZQT9ydGltZT1jVWVtWm5pTTJFZw
http://bit.ly/2TXJrZ3
https://drive.google.com/open?id=1Suq4AnGVC7iLQNkcgXJTdoH3pzjs7UKf
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ee-I0AvIx5tNiwamcoQgj9MBeQz2yFjyxORhbB6B7T-hng?e=d65Av1
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ee-I0AvIx5tNiwamcoQgj9MBeQz2yFjyxORhbB6B7T-hng?e=d65Av1
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ET6ls0X7IvJNkFBUSl5zuXgBgWumu8m5TWZ9rbeiF9Kw7w?e=3Ubmrg
https://drive.google.com/open?id=17HXqoinTcd_AxrbD954nDqQXFodKzq88
https://drive.google.com/open?id=1WleiItjhhVSLz9Aoe8lE1JroBim7vUw8
https://drive.google.com/open?id=1T2cHPn1YKM1n63YR56XzsSosB8cxjARE
https://drive.google.com/open?id=1CVOFZYDgmzCEUQfY_GMmMiCMq8V3USgU
https://drive.google.com/open?id=1EJ7N4TP7ukHpbu_GQuic6XR4-wwG443m
https://drive.google.com/open?id=1WeVaw0LQJ8lUFZvVa_aDgFVhur8r0Yoq
https://drive.google.com/open?id=1Zo0ef8dNfK4Ivna2GXrivKZ0wql-xW6O
https://drive.google.com/open?id=1EJ7N4TP7ukHpbu_GQuic6XR4-wwG443m
https://drive.google.com/open?id=1hRCzxkTO0WnnTo1fWcWlwiGn9x5Hy2iB
https://drive.google.com/open?id=1-Cdaf0sZwBA-WXR-AuI4bYzrKzNkpX4Z
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3 - هيئــة تحريــر الشــام )تجمُّــع مكــوَّن مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )النصــرة ســابقًا( وفصائل في 
المعارضة المسلحة(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

إنَّ عمليــات القصــف العشــوائي التــي مارســتها هيئــة تحريــر الشــام فــي أثنــاء هجماتهــا علــى مناطــق ســيطرة 
بت بحســب  المعارضــة المســلحة بشــكل رئيــس، واالشــتباكات فــي المناطــق المأهولــة بالســكان قد تســبَّ
قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مقتــل مــا ال يقــل 66 طفــاًل منــذ تأســيس جبهــة 
النصــرة )هيئــة تحريــر الشــام حاليًا( فــي كانــون الثانــي/ 2012 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020، يتوزعــون إلــى 61 

طفــاًل ذكــرًا و5 طفلــة أنثــى. 

باء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:

ــر الشــام عمليــات احتجــاز تعســفي/اختطاف لألطفــال فــي مناطــق ســيطرتها عبر جهــاز  نفــذت هيئــة تحري
الحســبة، وذلك بذرائــع عدة، منهــا، مخالفتهــم التعاليــم التــي تفرضهــا الهيئــة، كمنــع االختــالط فــي مناطــق 
لنا فــي حــوادث عــدة احتجــاز الهيئــة أطفــااًل إثــر مشــاركتهم فــي تظاهــرات  معينــة، إضافــة إلــى ذلــك، فقــد ســجَّ
مناهضــة لهــا، أو علــى نقــاط التفتيــش لــدى مجيئهــم مــن مناطــق خاضعــة لســيطرة جهــات أخــرى، وبشــكل 
خــاص القادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما ســجلنا حاالت احتجاز تعســفي/ خطف ألطفال 

عــت الهيئــة أنَّ لديهــم صــالت بعناصــر تنظيــم داعــش. ادَّ

كمــا أن هنــاك العديــد مــن الحــوادث التــي تعــرض فيهــا األطفــال لالختطــاف مــن قبــل مجموعــات نعتقــد 
أنهــا غالبــًا تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، ثــم أطلقــت الهيئــة ســراحهم بعدهــا مقابــل دفــع ذويهــم مبالــغ ماليــة 

طائلة. 

يتعــرَّض األطفــال خــالل مــدة اعتقالهــم واختطافهــم للضــرب المبــرح والجلــد والفلقــة، كمــا يفصــل الطفــل 
عــن أمــه فــي حــال اعتقالــه معهــا ويحــرم مــن التواصــل معهــا، ويقــوم عناصــر الهيئــة بحلــق شــعر األطفــال 

وإهانــة كرامتهــم اإلنســانية أمــام حشــود مــن النــاس؛ عقوبــة لهــم علــى مخالفتهــم تعاليمهــا.
وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثانــي/ 2012 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020 مــا ال 
يقــل عــن 37 طفــاًل مــن بينهــم 34 طفــاًل ذكــرًا و3 طفــالت إنــاث ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري 

لــدى هيئــة تحريــر الشــام.

محمد الشــيخ والطفل عبادة الشــيخ، من أبناء بلدة 
أطمــة بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، يبلغــان مــن 
العمــر 22، 15 عامــًا )علــى الترتيــب(، احتجزتهما عناصر 
هيئــة تحريــر الشــام فــي 25/ آب/ 2020 إثــر مداهمــة 
منزلهمــا فــي بلــدة أطمــة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهمــا 

فــي 3/ أيلــول/ 2020.
ر يوضــح لحظــة اعتقــال عناصــر هيئــة تحريــر الشــام محمــد الشــيخ،  مقطــع مصــوَّ
والطفــل عبــادة الشــيخ، فــي 25/ آب/ 2020، إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي قريــة أطمــة

https://drive.google.com/file/d/1klF-1Q3vgUuVcyT6Og37t4OQ9olBvwda/view?usp=sharing
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ــَر   صفــوان العــادل12، ناشــط إعالمــي، مــن أبنــاء بلــدة مضايــا بمحافظــة ريــف دمشــق، مهنــدس معمــاري، هجِّ
قســريًا إلــى إدلــب فــي 14/ نيســان/ 2017، واســتمرَّ فــي نشــاطه السياســي والحقوقــي، وفــي 19/ كانــون األول/ 
ــه نحــو ســجن  ــر الشــام مــن مــكان عملــه فــي مدينــة إدلــب واقتادت 2017 اعتقلتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحري
ــل بيــن عــدة مراكــز احتجــاز تابعــة للهيئــة، ثــم أفــرَج عنــه  شــاهين فــي ســجن إدلــب المركــزي فــي المدينــة، وتنقَّ
ــه شــاهَد أطفــااًل محتجزيــن فــي معظــم مراكــز االحتجــاز  ثنــا مــع صفــوان وأخبرنــا أنَّ منتصــف عــام 2019. تحدَّ
التــي ُنقــل إليهــا، يقــول: “الســجن مراقــب علــى مــدار 24 ســاعة بشــبكة كاميــرات مراقبــة كبيــرة، وحديثــة، 
وكان فيــه نســاء وأطفــال، وكنــا نســمع أصــوات النســاء، وكنــا نشــاهد أطفــااًل دون ســنِّ الثــاث ســنوات، 
نراهــم فــي الممــر أمــام الزنزانــات، ويســتخدمونهم فــي أعمــال الســخرة فــي أثنــاء توزيــع الطعــام، وأتذكــر 

مهاجــرة تونســية كان معهــا عــدد مــن األطفــال كانــوا يخرجــون مــن الزنزانــة ويمشــون بيــن المهاجــع”.

تاء: التجنيد:

ــر علــى  ــدورات شــرعية للتأثي ــر الشــام معســكرات تدريــب خاصــة باألطفــال وألحقتهــم ب أنشــأت هيئــة تحري
ــت بهــم علــى  معتقداتهــم وتوجيههــم لحمــل الســالح والقتــال فــي محــاكاة لنهــج تنظيــم داعــش، ثــم زجَّ
خطــوط الجبهــات، وفــي حــاالت أخــرى أوكلــت إليهــم مهــام الحراســة أو التمركــز علــى نقــاط التفتيــش، 
مســتغلة حالــة الفقــر التــي ُيعانــي منهــا األهالــي فــي مناطــق ســيطرتها، وقدمــت لمــن يلتحــق فــي صفوفهــا 

ــة زهيــدة. مــن األطفــال رواتــب مالي

ثاء: استهداف المدارس ورياض األطفال:

ســيطرت هيئــة تحريــر الشــام علــى العديــد مــن المــدارس فــي مناطــق ســيطرتها وحولتهــا إلــى مقرات مدنيــة 
لنا حــوادث قامــت فيهــا الهيئــة بإيقــاف العمليــة التعليميــة فــي المدرســة  أو عســكرية تابعــة لهــا، وقــد ســجَّ
وتحويلهــا إلــى معهــد شــرعي، وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد ســجلنا 

اعتــداء الهيئــة علــى 3 مــدارس حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020.

تجمــع أطفــال ضمــن حملــة “انفــروا خفافــاً وثقــااًل”، التــي أطلقتهــا هيئــة تحريــر الشــام بغــرض 
التجنيــد فــي محافظــة إدلــب - كانــون الثانــي 2020

12  عبر الهاتف في 13/ شباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1es5gb_o-Ch__HovjCOiPv-8_HGBwP9Cr/view?usp=sharing
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4 - قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:  

مارســت قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ تأسيســها -منــذ تأســيس قــوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب 
االتحــاد الديمقراطــي الكــردي- فــي كانــون الثاني/ 2014 عمليات القصف العشــوائي على المناطق الخارجة عن 
ســيطرتها، وقامــت بزراعــة األلغــام فــي البيــوت واألراضــي الزراعيــة قبــل انســحابها مــن مناطــق ســيطرتها، 
كمــا وثقنــا ضحايــا قتلــوا جــراء عمليــات قنــص كانــت قــوات ســوريا الديمقراطية مســؤولة عنها، وفــي حوادث 
عديــدة كانــت مســؤولة عــن حصــار مناطــق عبــر اســتهداف نيــران قناصتهــا الطــرق المروريــة، كمــا رصدنــا 
فــي كثيــر مــن األحيــان إطــالق الدوريــات التابعــة لهــا الرصــاص بشــكل عشــوائي مــن نقــاط التفتيــش أو فــي 
األســواق أو فــي أثنــاء المداهمــات، كل ذلــك تســبَّب فــي مــا ال يقــل عــن 225 طفــاًل يتوزعــون إلــى 130 طفــاًل 
ذكــرًا، و95 طفلــة أنثــى قــد تــم توثيقهــم فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ كانــون 

الثانــي/ 2014 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020.

األربعــاء 18/ آذار/ 2020 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بالقذائــف مدينــة عفريــن بريــف 
محافظــة حلــب الشــمالي، اســتهدف بعضهــا شــارع الفيــالت وســط المدينــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل خمســة 
مدنييــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفــان اثنــان. تخضع مدينة عفرين لســيطرة المعارضة المســلحة/ الجيش 

الوطنــي وقــت الحادثــة.

باء: االعتقال واالختفاء القسري:

قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعمليــات االعتقــال/ االحتجــاز والخطــف بحــق األطفــال فــي مناطــق 
ســيطرتها علــى نطــاق واســع؛ وذلــك بهــدف رئيــس وهــو تجنيدهــم قســريًا ضمــن صفــوف قواتهــا، حيث يتم 
اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب عبــر خطفهــم مــن الطرقــات والمــدراس وفي أثنــاء لعبهم أمــام منازلهم، 
كمــا احتجــزت/ اختطفــت األطفــال فــي أثنــاء مداهماتهــا للضغــط علــى ذويهــم لتســليم أنفســهم، أو لجعــل 
لنا عــددًا مــن عمليــات االحتجــاز بذريعــة انتمــاء  هــؤالء األطفــال رهائــن ضمــن المفاوضــات العشــائرية، وســجَّ
الطفــل لتنظيــم داعــش فــي المناطــق التــي ســيطرت عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعــد انســحاب 
ــاء  ــة أثن ــات احتجــاز لألطفــال مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطي ــذ عملي ــا أيضــًا تنفي ــم منهــا. رصدن التنظي
مشــاركة قــوات التحالــف الدولــي عبــر عمليــات اإلنــزال الجــوي والدعــم إلــى جانــب قــوات ســوريا الديمقراطيــة. 
كمــا ســجلنا فــي العديــد مــن الحــوادث احتجــاز أطفــال علــى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا؛ إثــَر مجيئهــم مــن 

مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع األخــرى، ثــم اإلفــراج عــن عــدد منهــم مقابــل مبالــغ ماليــة.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثانــي/ 2014 حتــى 20/ 
تشــرين الثانــي/ 2020 مــا ال يقــل عــن 652 طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء 
ــى  ــة يتوزعــون إل القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطي

305 طفــاًل ذكــرًا و347 طفلــة أنثــى. 

الطفــل محمــد عيــد الجــادي، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل بريــف ديــر الــزور الشــرقي، 
يبلــغ مــن العمــر 17 عامــًا، احتجزتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام 2018 مــن 

المدينــة، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

مقطــع مصــور يظهــر والــد 
الطفــل محمــد عيــد الجــادي 
عــن  باإلفــراج  وهــو يطالــب 

ابنــه

https://drive.google.com/open?id=1x1c_357VD1QwPWsucp4IeFkR4m8NokKH
https://drive.google.com/open?id=19RSepeVG35HUZ1QtFZ_l5fhfD8I1CI2V
https://drive.google.com/open?id=1x1c_357VD1QwPWsucp4IeFkR4m8NokKH
https://drive.google.com/file/d/1-1VoSzXdJbIi0ZKevBlMe7STI1PSRGbG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rS3YKlBGtdcRxLJgJz452OZKNLKZVB3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rS3YKlBGtdcRxLJgJz452OZKNLKZVB3l/view?usp=sharing
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الطفــل عبــد هللا فيصــل حجــي محمــد، مــن أبنــاء مدينــة الطبقــة بريــف 
محافظــة الرقــة الغربــي، مــن مواليــد عــام 2004، احتجزتــه عناصــر قــوات 
مدينــة  مــن   2020 الثانــي/  كانــون   /8 األربعــاء  يــوم  الديمقراطيــة  ســوريا 

إلــى جهــة مجهولــة. الطبقــة، واقتادتــه 

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع والــد الطفــل الســيد فيصــل13 وأفادنــا بالتالــي: “اختطفــت 
عناصــر تابعــة لقســد عبــد هللا فــي مدينــة الطبقــة، وبقــي مصيــره مجهــواًل حتــى حزيــران 2020، وبعــد 
عــدة محــاوالت وضغوطــات علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة اعترفــوا باحتجــازه لديهــم دون أن يســمحوا 
لــت احتجازهــا للطفــل بزيارتــه مدينــة  لنــا برؤيتــه أو زيارتــه” يقــول فيصــل إنَّ قــوات ســوريا الديمقراطيــة علَّ
جرابلــس بريــف حلــب: “لقــد ذهــب لزيــارة جــده المســن ذو الـــ 75 عامــًا، الــذي يقطــن فــي قريــة صغيــرة قــرب 
ــه  مدينــة جرابلــس وهــو مدنــي وال ينتمــي أليــة جهــة عســكرية أو سياســية فــي ســوريا” أضــاف فيصــل أنَّ

حتــى اآلن يجهــل مصيــر ابنــه عبــد هللا، وليســت لديــه أيــة معلومــات عــن وضعــه الصحــي والنفســي.

الطفــل ماجــد محمــد المــداد، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 
17 عامــًا، احتجزتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 18/ أيــار/ 2020 إثــر مداهمتهــا حــي المــداد فــي مدينــة 

الشــحيل، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

الطفــل ســعد حمــدان الغافــل، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل بريــف ديــر الــزور 
الشــرقي، احتجزتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء 16/ حزيــران/ 
2020 إثــر مداهمتهــا حــي الخياســة بمدينــة الشــحيل بدعــم جــوي مــن طيــران 

التحالــف الدولــي، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه يــوم األحــد 12/ تمــوز/ 2020.
 

الطفــل نــواف خالــد العبيــد الهبيــرة، مــن أبنــاء مدينــة ذيبــان فــي ريف ديــر الزور 
الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــًا، احتجزتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يوم 
الثالثــاء 23/ حزيــران/ 2020 بينمــا كان علــى الطريــق العــام فــي مدينــة ذيبــان، 

واقتادتــه إلــى جهــة مجهولة.

عبد هللا فيصل حجي محمد

الطفل سعد حمدان الغافل

الطفل نواف خالد العبيد الهبيرة

13  عبر الهاتف في 20/ تمور/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1URHc2VX52di19km3fcC_r7elzgfqo738/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URHc2VX52di19km3fcC_r7elzgfqo738/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URHc2VX52di19km3fcC_r7elzgfqo738/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URHc2VX52di19km3fcC_r7elzgfqo738/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rvdWqARmYeBeP1NcbaYQrsavAETWUSMx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDAM2VZhAybisbA3gqsb0OfMc2ACNPTa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URHc2VX52di19km3fcC_r7elzgfqo738/view?usp=sharing
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الطفــالن عمــر محمــد األحمــد العفيــن، ويوســف خليــف األحمــد العفيــن، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل فــي ريــف 
ديــر الــزور الشــرقي، يبلغــان مــن العمــر 16 عامــًا، احتجزتهمــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الســبت 4/ تموز/ 
2020 لــدى مرورهمــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة البصيــرة فــي ريف محافظة ديــر الزور 

 مجهولة.
ٍ
الشــرقي، واقتادتهمــا إلــى جهــة

الطفــل أيهــم بســام خلــف النوفــل، مــن أبنــاء حــي النوفــل بمدينــة الشــحيل فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ 
مــن العمــر 16 عامــًا، احتجزتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الخميــس 17/ أيلــول/ 2020 إثــر مداهمــة منزلــه 

فــي حــي النوفــل، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

ــه قــوات  ــزور الشــرقي، احتجزت ــر ال الطفــل مصعــب موســى الخليــل، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل فــي ريــف دي
ســوريا الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 23/ تشــرين األول/ 2020، إثــر مداهمــة منزلــه فــي المدينــة، واقتادتــه إلــى 

 مجهولــة.
ٍ
جهــة

تاء: التجنيد: 
اســتخدمت قــوات ســوريا الديمقراطيــة األطفــال فــي عمليــات التجنيــد القســري علــى نطــاق واســع، حيــث 
ســعت إلــى تجنيــد األطفــال ســواء طوعــًا أو قســرًا فــي كافــة مناطــق ســيطرتها، إمــا عبــر جــذب األطفــال 
وتشــجيعهم علــى االنضمــام إلــى قواتهــا ومنحهــم امتيــازات، أو عبــر عمليــات الخطــف التــي اســتهدفت 
ســت معســكرات للتدريــب خاصــة  األطفــال فــي أثنــاء وجودهــم فــي المــدراس والشــوارع واألحيــاء، وأسَّ
باألطفــال المجنديــن فــي مناطــق بعيــدة عــن مناطقهــم األصليــة، ومنعــت عنهــم التواصــل مــع عائالتهــم 
وعَزلتهــم عــن العالــم الخارجــي لحيــن انتهــاء مــدة تدريبهــم والتأثيــر علــى معتقداتهــم ووالئهــم لحــزب العمــال 

الكردســتاني.

تعتبــر منظمــة جوانــن شورشكر 14“الشــبيبة الثوريــة” ووحــدات حمايــة المــرأة مــن أبــرز الجهــات المســؤولة 
هــم فــي معســكرات التدريــب والوحــدات القتاليــة التابعــة لقــوات ســوريا  عــن عمليــات تجنيــد األطفــال وزجِّ
الديمقراطيــة، وقــد الحظنــا ازديــاد حــاالت وحــوادث خطــف األطفــال اإلنــاث والذكــور مــن قبــل هاتيــن الجهتيــن 
ــن أنهــم قامــوا بالبحــث  ــي مــن ذوي األطفــال المجندي ــد مــن األهال ــا العدي ــة عــام 2020، وقــد أبلغن مــع بداي
والســؤال عــن أطفالهــم لــدى مقــرات ســوريا الديمقراطيــة لكنهــم لــم يحصلــوا علــى اســتجابة أو إجابــة علــى 

استفســاراتهم، وعــدد منهــم تعــرَّض للتهديــد فــي حــال صــرح عــن تجنيــد طفلــه.

وعلــى الرغــم مــن توقيــع اإلدارة الذاتيــة الكرديــة على خطــة عمــل مشــتركة مــع األمــم المتحدة فــي حزيــران/ 
2019 لوقــف عمليــات تجنيــد األطفــال فــي صفــوف قواتهــا وتســريح مــن تــم تجنيــده منهــم، وتوقيــع وحــدات 
حمايــة الشــعب ووحــدات حمايــة المــرأة علــى صــكِّ التــزام مــع منظمــة نــداء جنيــف فــي حزيــران 2014 لحظــر 
 بــل علــى العكــس ارتفعــت بشــكل غيــر 

ِ
اســتخدام األطفــال فــي الحــروب، إال أن عمليــات التجنيــد لــم تنتــه

مســبوق عــن الســنوات الســابقة، وقــد قامــت قــوات ســوريا الديمقراطية بإنشــاء مكتب حمايــة الطفل من 
النزاعــات المســلحة في 30/ آب/ 2020 لتلقــي الشــكاوي الخاصــة بتجنيــد األطفــال فــي مناطــق ســيطرتها إال 
ــد تقريــر  أن العديــد مــن أهالــي األطفــال المجنديــن لــم يتلقــوا أي ردٍّ أو معلومــة حــول مصيــر أطفالهم، وقــد أكَّ
األميــن العــام لألمــم المتحــدة حــول “األطفــال والنــزاع المســلح” عــن عــام 2019، الصــادر فــي حزيــران 2020 أن 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة كانــت أســوأ أطــراف النــزاع فــي عمليــات تجنيــد األطفــال.

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

العمال الكردســتاني

https://news.un.org/en/story/2019/07/1041672
https://news.un.org/en/story/2019/07/1041672
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1406258492897417
https://sn4hr.org/arabic/?p=12533
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ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 113 حالــة تجنيــد ألطفــال قامــت بهــا قــوات  وثَّ
ــَل قرابــة 29 طفــاًل منهــم فــي مياديــن القتــال.

ِ
ســوريا الديمقراطيــة منــذ تأسيســها، ُقت

الطفلــة روان عمــران العليكــو، مــن أبنــاء مدينــة الدرباســية بريــف الحســكة 
الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2004، اختطفهــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة بهــدف التجنيــد القســري يــوم الخميــس 8/ تشــرين األول/ 
2020 فــي مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي، واقتادتهــا 

 مجهولــة.
ٍ
إلــى جهــة

 

ــا أنَّ روان  ــذي أخبرن ــة روان الســيد عمــران15، ال ــد الطفل تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع وال
الطالبــة فــي الصــف الحــادي عشــر تذهــب يوميــًا إلى مدرســتها الواقعة في مدينة القامشــلي، ويوم 6 تشــرين 
األول تأخــرت عــن موعــد عودتهــا، يقــول: “اتصلــت بهــا، فأخبرتنــي أنهــا فــي التدريــب )كونهــا العبــة كــرة قــدم( 
وأنهــا متعبــة ولــن تتمكــن مــن العــودة، فتواصلــت مــع المــدرب وأخبرني أنهــا بأمان، ويمكننــي الحضور في 
اليــوم التالــي الصطحابهــا، وصلــت إلــى القامشــلي فــي اليــوم التالــي قرابــة الســاعة 12:00 ظهــرًا، واتصــل 
بــي المــدرب وقتهــا وأخبرنــي أن فتــاة تدعــى “ســحر الحســيني” قالــت لــروان أن عليهمــا اللقــاء قبــل عــودة 
روان إلــى المنــزل”، يضيــف والــد الطفلــة أنــه اتصــل بابنتــه هاتفيــًا إال أنهــا أخبرتــه بعــدم مقدرتها علــى الحديث، 
ــق هاتفهــا الجــوال، “فــي اليــوم التالــي، يــوم الخميــس تمكنــت مــن العثــور علــى رقــم ســحر الحســيني 

ِ
ثــم ُأغل

واتصلــت بهــا، فأنكــرت عاقتهــا بــروان، وبعــد محــاوالت عــدة قالــت لــي: )عمــو صديقتــي روان كانــت عنــدي 
ــي إلــى مركــز األســايش(، ســألُت ســحر عــن عمــل والدتهــا، فقالــت أنهــا عضــو فــي مركــز  وأخذتهــا والدت
أســايش المــرأة بمقاطعــة الجزيــرة، وزودتنــي بعنــوان عمــل والدتهــا التــي تدعــى “برويــن”، وقالــت لــي 
ســحر: )اذهــب اآلن قبــل أن يأخــذوا روان إلــى مــكان آخــر(، ذهبــت إلــى هنــاك وســألت عــن ابنتــي روان، لكنهــم 

لــم يعترفــوا بوجودهــا، وحتــى اللحظــة ليســت لــدي أيــة معلومــات عــن ابنتــي”.

الطفلــة صبــاح بشــير حســو، مــن أبنــاء قريــة كفــر صفــرة التابعــة لمدينــة 
عفريــن بريــف حلــب الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 17 عامــًا، اختطفتهــا قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة بهــدف التجنيــد القســري يــوم الســبت 23/ أيــار/ 2020 
مــن مخيــم فيفيــن للنازحيــن فــي منطقــة الشــهباء بريــف محافظــة حلــب 
الشــمالي، واقتادتهــا إلــى أحــد معســكرات التجنيــد التابعــة لهــا فــي حــي 

ــة حلــب. الشــيخ مقصــود بمدين

الطفلة روان عمران العليكو

الطفلة صباح بشير حسو

15   عبر تطبيق واتساب في في 9/ تشرين األول/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1HplnW8SUsFtPf8-9lNjE44YjhyY9JnSb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_I3gvTw1AXIoADB9ZpFMZkpTntb3FIeH/view?usp=sharing
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الطفــل ســمير عبــد الرحمــن زينكــي، مــن أبنــاء قريــة معمــل أوشــاغي التابعة 
لمدينــة عفريــن فــي ريــف حلــب الشــمالي، يبلــغ من العمــر 15 عامــًا، اختطفته 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة بهــدف التجنيــد القســري يــوم اإلثنيــن 25/ أيــار/ 
حلــب،  بمدينــة  األشــرفية  حــي  فــي  االســتقامة  قــرب مســجد  مــن   2020
واقتادتــه إلــى أحــد معســكرات التجنيــد التابعــة لهــا فــي حــي الشــيخ مقصــود 

بمدينــة حلــب.

الطفلــة جيهــان شــيخ محمــد ســليمان، مــن أبنــاء مدينــة عفريــن فــي ريــف 
حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2004، اختطفتهــا عناصــر مســلحة تابعــة 
حــي  فــي   2020 حزيــران/   /5 الجمعــة  يــوم  الديمقراطيــة  ســوريا  لقــوات 
األشــرفية بمدينــة حلــب، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي 
حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب. بعــد مطالبــات عــدة مــن أهــل الطفلــة 
الســتعادة ابنتهــم، رتبــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة لقــاًء معهــم وحــددت 
المــكان فــي حــي الشــيخ مقصــود فــي حديقــة “حديقــة ســروك آبــو” العامــة، 
يا الديمقراطيــة، إضافــة إلــى عناصــر  وحضــر 3 عناصــر مــن قــوات ســور
الحراســة، وقرابــة 8 أشــخاص مراقبيــن عــن بعــد، واســتمرَّ لقــاء الطفلــة بذويهــا دقائــق معــدودة فقــط، 
تهــا بســيارة تابعــة لهــا  وأعــادت عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة اختطــاف الطفلــة أمــام أعيــن ذويهــا، وأقلَّ

إلــى جهــة مجهولــة.

الطفلــة لينــا عبــد الباقــي خلــف، مــن أبنــاء قريــة تــل كــرم التابعــة لناحيــة 
الدرباســية فــي ريــف الحســكة الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2005، اختطفهــا 
ــوم  ــد القســري ي ــة بهــدف التجني عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطي
الخميــس 2/ تمــوز/ 2020 مــن قريــة تــل كــرم، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

الطفل سمير عبد الرحمن زينكي

الطفلة جيهان شيخ محمد سليمان

الطفلة لينا عبد الباقي خلف

لينــا  الطفلــة  عائلــة  دفتــر  عــن  صــورة 
خلــف الباقــي  عبــد 

https://drive.google.com/open?id=1Iobg36XtpNbw2vBF1BEcXSjd3VBww0Fj
https://drive.google.com/file/d/1wFUcucMO_25RBAr2_zKgeaxT0R3vzTIq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EsyKRsVHnmiLr0Ys8I-mDHJn1-1TDLRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14PARzaJK4rAs7hVpdh78MnnyGF3Pf6ii/view?usp=sharing
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الطفلــة ســراب بشــير محمــد، مــن أبنــاء مدينــة الدرباســية بريــف الحســكة 
الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2003، اختطفهــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا 
ــول/ 2020 فــي  ــاء 15/ أيل ــوم الثالث ــد القســري ي ــة بهــدف التجني الديمقراطي

مدينــة الدرباســية، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

الطفــل ســاالر خليــف الخليفــة، مــن أبنــاء قريــة ســيحة التابعــة لمنطقــة 
القامشــلي فــي ريــف الرقة الشــمالي الشــرقي، مــن مواليد عــام 2005، قامت 
عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الســبت 7/ تشــرين الثانــي/ 
2020 بتجنيــده وإلحاقــه بأحــد معســكرات التدريــب التابعــة لهــا فــي بلــدة 

رميــالن بريــف محافظــة الحســكة.

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد ياســر الخليفــة، عــمُّ الطفل ســاالر، الــذي أخبرنــا أنَّ ابن 
أخيــه قــد خــرج باتجــاه مدينــة القامشــلي لشــراء حاجيــات، إال أنَّ لــم يعــد إلــى المنــزل ولــم يجــب علــى اتصــاالت 
ــة أن  ــا أهــل القري ــة، يقــول ياســر: “أخبرن ــه فــي القري ــى هاتفــه، مــا دفــَع األهــل للبحــث عن ــه المتكــررة عل أهل
ســاالر خــرج علــى دراجــة ناريــة برفقــة شــخص يدعــى “إيــاد عبيــد” وهــو عنصــر منتســب لقــوات ســوريا 
ــق مــع مؤسســة جــوان شورشــكر، ولــدى وصولــه إلــى حاجــز  ــن فيمــا بعــد أن إيــاد نسَّ الديمقراطيــة، وتبيَّ
فــي بلــدة القحطانيــة بريــف محافظــة الحســكة، كانــت مجموعــة جــوان شورشــكر بانتظــار ســاالر وذهــب 
معهــم ومــن ثــم تــم اقتيــاده إلــى أحــد معســكرات التجنيــد فــي بلــدة رميــان بريــف محافظــة الحســكة. كنــا 
قــد لمســنا رغبــة ســاالر باالنتســاب منــذ مــدة” أضــاف ياســر أنَّ العائلــة قــد علمــت عبــر أحــد الوســطاء مــن 
عناصــر الحاجــز أنَّ كاميــرات المراقبــة الموجــودة علــى الحاجــز أظهــرت أنَّ ســاالر قــد ذهــب مــع مجموعــة جــوان 
شورشــكر بملــئ إرادتــه، وأضــاف: “بعــد الضجــة اإلعاميــة وكثــرة األســئلة عــن ســاالر تواصــل أحــد عناصــر 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــع ذوي ســاالر واعتــرف أنــه موجــود لديهــم ويســتطيعون زيارتــه، وبعــد 
يوميــن مــن الحادثــة ذهــب أهــل ســاالر إلــى بلــدة رميــان لزيارتــه، إال أنَّهــم لــم يتمكنــوا مــن رؤيتــه أو الحديــث 
معــه هاتفيــًا، ولــم يحصلــوا علــى أيــة معلومــات عنــه، بــل قابلهــم أحــد عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
وأبلغهــم بضــرورة إيقــاف الضجــة اإلعاميــة حــول ســاالر، وعــدم التعــرض إليــاد عبيــد الــذي كان لــه الــدور 

فــي التنســيق مــع مجموعــة جــوان شورشــكر”

بقــي مصيــر ســاالر مجهــواًل حتــى يــوم الســبت 14/ تشــرين الثانــي/ 2020، حيــن ورَد اتصــال لذويــه مــن قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة، مــن أجــل تســليم الطفــل لعائلتــه فــي منطقــة هيمــو الواقعــة علــى طريــق القاملشــي 

- عامــودا بريــف محافظــة الحســكة.

الطفل ساالر خليف الخليفة

الطفلة سراب بشير محمد

16  عبر تطبيق ماسنجر في  10/ تشرين الثاني/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1E-nMmQNOA51ub-w_P9aB5EoqRFc5M-ZW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uZIIz1aOEN2HAKha4HKGnkhW9cyM_RAp/view?usp=sharing
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ثاء: استهداف المدارس ورياض األطفال:

تســببَّت علميــات القصــف العشــوائي التــي مارســتها قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي تضــرر مبانــي مراكــز 
تعليميــة، كمــا اســتولت قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى العديــد مــن المــدراس فــي مناطــق ســيطرتها 
وحولتهــا إلــى مقــرات عســكرية لقواتها، ســجلنا اعتــداء قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى مــا ال يقــل عــن 10 

مــدارس حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020.

الثالثــاء 4/ شــباط/ 2020 قصفــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بقذائــف المدفعيــة الثقيلــة وراجمــة الصواريخ 
 متزامــن- وســط مدينــة عفريــن فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي، اســتهدف القصــف مدرســة 

ٍ
-بشــكل

االتحــاد العربــي -فــي أثنــاء إقامــة إحــدى الــدورات التعليميــة داخــل المدرســة-؛ مــا أدى إلــى مقتــل أحــد طــالب 
الــدورة التعليميــة، وإصابــة 8 آخريــن بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة، وإصابــة أثاثهــا بأضــرار 

ماديــة متوســطة. تخضــع مدينــة عفريــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

أضــرار إثــر هجــوم أرضــي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى مدرســة االتحــاد العربــي وســط مدينــة 
عفريــن/ حلــب – 4/ شــباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1e5hbvwYfuPZ_3IwljFRfsoBnZ7BzSoxJ/view
https://drive.google.com/file/d/1tlEGk6keah_uKwaU4ug65yDTOLPoLrX_/view
https://drive.google.com/file/d/19sjmf4k-UriIQsaoyLPPiYb7CLg_-B9e/view
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5 - فصائل في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

مارســت فصائــل المعارضــة المســلحة عمليــات القتــل عبــر القصــف العشــوائي علــى مناطــق تحت ســيطرة 
أطــراف النــزاع األخــرى، كمــا وقعــت حــوادث قتــل لألطفــال فــي أثنــاء اشــتباكات وقعــت بيــن الفصائــل فيمــا 
بينهــا، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020 مقتــل مــا ال يقــل عــن 992 

طفــاًل علــى يــد فصائــل فــي المعارضــة المســلحة يتوزعــون إلــى 556 طفــاًل ذكــرًا و463 طفلــة أنثــى.

باء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:

انحســرت المناطــق التــي كانــت خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة مــع نهايــة عــام 2018 
ــزت فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي وبعــض مناطــق محافظــة إدلــب، خــالل عــام 2018، اســتهدفت  وتركَّ
فصائــل فــي المعارضــة المســلحة األطفــال بعمليــات الخطــف، وبشــكل خــاص عنــد هجماتهــا علــى مناطــق 
خــارج ســيطرتها، ولــدى مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا، كمــا لجــأت إلــى عمليــات اختطــاف واحتجاز 
األطفــال وإطــالق ســراحهم مقابــل دفــع ذويهــم مبالــغ ماليــة طائلــة، وقــد مارســت فصائــل فــي المعارضــة 
عمليــات اعتقــال وإخفــاء قســري حمــل بعضهــا صبغــة عرقيــة بشــكل خــاص فــي منطقــة عفريــن فــي ريــف 

محافظــة حلــب الشــمالي.

ــي/ 2020 مــا ال يقــل عــن 339 طفــاًل  وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى 20/ تشــرين الثان
يتوزعــون إلــى 248 طفــاًل ذكــرًا، و91 طفلــة أنثــى ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االحتجــاز لــدى المعارضــة المســلحة/ 

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

أبنــاء مخيــم  الجــودة، ومحمــد عبــد العزيــز عقيلــة، مــن  الطفــل محمــود 
اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، يبلغــان مــن العمــر 10 و27 عامــًا )علــى 
الترتيــب(، احتجزتهمــا عناصــر قــوات الجيــش الوطنــي فــي تمــوز/ 2020 لــدى 
مرورهمــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا )حاجــز العــون( فــي مدينــة 

جرابلــس بريــف محافظــة حلــب، واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.

 تحدثت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مع الســيد منذر عقيلة شــقيق محمد، وأخبرنا: “أراد أخي محمد 
الســفر إلــى تركيــا برفقــة الطفــل محمــود الجــودة أحــد أقربــاء صديقــه، وبعــد التنســيق مــع أحــد المهربيــن 
توجهــوا فــي تمــوز/ 2020 مــن مدينــة دمشــق إلــى أن وصلــوا مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة بريــف 
حلــب، ولــدى مرورهــم علــى حاجــز العــون فــي مدينــة جرابلــس، تــم اعتقالهــم واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة، 
عندهــا تواصــل معنــا المهــرب وأخبرنــا بمــا حــدث، وبقــي مصيرهمــا مجهــواًل حتــى تشــرين الثانــي 2020، 
عندمــا أبلغنــا أحــد األشــخاص فــي تلــك المنطقــة أن أخــي محمــد والطفــل محمــود موجوديــن فــي أحــد 

الســجون التابعــة للشــرطة العســكرية فــي مدينــة عفريــن.”

الطفل محمود الجودة، 
ومحمد عبد العزيز عقيلة

17  عبر تطبيق واتساب 9/ تشرين الثاني/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1rE_vAVJi8cWmAEJc9tvS0la8aNrM0cay/view?usp=sharing
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مارســت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة عمليــات تعذيــب بحــق األطفــال، تعــرض األطفال بشــكل رئيس 
للضــرب المبــرح والفلقــة والتعليــق، كمــا أجبــروا علــى القيــام بأعمــال الســخرة كالتنظيــف ونقــل الطعــام 

ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل فــي المعارضــة.

تاء: التجنيد:

ضمــن  األطفــال  المســلحة  المعارضــة  فصائــل  جنــدت 
صفــوف قواتهــا مســتغلة األوضــاع المعيشــية الصعبــة 
التــي يعيشــها الطفــل، بما فيها فقدان المعيل، وأشــركت 
ــرة، والتنظيــف،  األطفــال فــي مهــام الحراســة ونقــل الذخي
ــت بهم فــي المعارك  والتمركــز فــي نقــاط التفتيــش، كمــا زجَّ
وقــد ســجلنا مقتــل 5 أطفــال خالل مشــاركتهم فــي ميادين 

القتــال إلــى جانــب فصائــل فــي المعارضــة المســلحة.

عقيــل الســلوم، طفــل مجنــد لــدى فصيــل الســلطان مــراد التابــع لفصائــل 
المعارضــة المســلحة، مــن أبنــاء بلــدة بلــدة قباســين بريــف محافظــة حلــب 
الشــمالي الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 15 عــام، الثالثــاء 21/ نيســان/ 2020 
عثــر األهالــي علــى جثتــه مقتــواًل بطلــق نــاري مــن قبــل مجهوليــن، وتــم رمــي 
جثتــه فــي مقلــع للحجــر علــى طريــق االولشــلي شــرق بلــدة قباســين، تخضــع 

المنطقــة لســيطرة فصائــل الجيــش الوطنــي. 

ثاء: استهداف المدارس ورياض األطفال:  
ســجلنا مــا ال يقــل عــن 35 مدرســة تعرضــت العتــداءات علــى يــد المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي منــذ 

آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2020.

مقطع مصور في شهر شباط/ 2020 يظهر فيه أطفال يشاركون إلى جانب قوات 
المعارضة في المعارك الدائرة ضد قوات النظام السوري بريف محافظة إدلب

جثمان الطفل عقيل السلوم

https://drive.google.com/open?id=1HoG7pv2zgpbKJCtUGnGv6FbuHLQuF4eU
https://drive.google.com/file/d/1znImpKw9f9Vpr7-KElsuyvbEUnthiXip/view
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سادسًا: االستنتاجات والتوصيات: 

تعــرِّف اتفاقّيــة حقــوق الطفــل18 ماهيــة حقــوق الطفــل وتهــدف إلــى حمايــة حقــوق األطفــال فــي جميــع 
األوقات، ويمنح القانون الدولي اإلنســاني لألطفال حماية عامة، بوصفهم مدنيين ال يشــاركون في األعمال 
العدائيــة19، ويمنحهــم حمايــة خاصــة بوصفهــم أفــرادًا مــن الفئــات المســتضعفة وغيــر مســلحين20، وتنصُّ 
القاعــدة 21135 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي علــى أن “يتمتــع األطفــال المتأثــرون بالنــزاع المســلح 

باحتــرام خــاص وحمايــة خاصــة” فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.

كما ُتقــرُّ اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949 وبروتوكوالهــا اإلضافيــان لســنة 1977 علــى أنه “يجــب أن يكون األطفال 
موضــع احتــرام خــاص، وأن تكفــل لهــم الحمايــة ضــد أيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء. ويجــب أن تهيــئ 
لهــم أطــراف النــزاع العنايــة والعــون اللذيــن يحتاجــون إليهمــا، ســواء بســبب ســنهم، أم ألي ســبب آخــر”22، 
ــة  ــر مشــتركين فــي األعمــال العدائي المــادة 3 23 المشــتركة تنــصُّ علــى أن األطفــال بصفتهــم أشــخاصًا غي
ــز ضــار، وتركــز أحــكام االتفاقيــات علــى  ــة إنســانية، دون أي تميي ــوا معامل يجــب فــي جميــع األحــوال أن يعامل
حمايــة األطفــال مــن األعمــال العدائيــة، والتأكــد مــن موافاتهــم بالعنايــة الضروريــة واإلغاثــة والحمايــة خاصــة 

لألطفــال الموجوديــن فــي مناطــق النزاعــات المســلحة.

وقــد نــال الحظــر علــى تجنيــد األطفــال أقــل مــن 15 ســنة صفــة القانــون الدولــي العرفــي، وهــذا الحظــر، الــذي 
ُنــص عليــه فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة تــم توســيع نطاقــه ليشــمل النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، 
ويوضــح النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أنه في حالتي النزاع المســلح الدولي والنزاع المســلح 
غيــر الدولــي ُيعتبــر إجبــار أو تجنيــد األطفــال تحــت ســّن الخامســة عشــرة وإلحاقهــم بالقــوات المســلحة أو فــي 

جماعــات مســلحة أو اســتخدامهم فــي النزاعــات مــا هــو إال جريمــة حــرب24.

وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 25 أيــار/ 2000 بروتوكــوًلا اختيارّيــًا ملحقــًا باتفاقيــة حقوق 
الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة، يرفــع الســن التــي يســمح فيهــا بالمشــاركة 
فــي القــوات المســلحة مــن 15 إلــى 18 عامــًا ويضــع حظــرًا علــى التجنيــد اإلجبــاري دون ســن 18 ســنة25، لكــن 

المحاكمــة الجنائيــة مازالــت مقتصــرة علــى تجنيــد األطفــال أقــل مــن 15 ســنة.

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ،18   األمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل

19 اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة 1949، المادة 3،  

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians

20  اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة 1949، المادة 14، 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135 ،21  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي

22 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977، المادة 77)1(،

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1 ،3 23  اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف األولى 1949، المادة

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

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf

25  األمم المتحدة، البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل، 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx )متاح باإلنكليزية فقط(

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
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وعلــى المجموعــات المســلحة خــارج نطــاق الدولــة االلتــزام بقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي 
ذلــك المــادة 1-4 مــن البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل فيمــا يتعلق بمشــاركة األطفــال في نزاع 
مســلح والتــي تنــصُّ علــى أنــه “ال يجــوز أن تقــوم المجموعــات المســلحة المتميــزة عــن القــوات المســلحة 
أليــة دولــة فــي أي ظــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام األشــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة فــي 

األعمــال الحربيــة”26.

علــى الرغــم مــن ترســانة القوانيــن الســابقة، لكــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا لــم تتوقــف منــذ قرابــة 
تســع ســنوات، ولــم تحتــرم أيٌّ مــن أطــراف النــزاع تلــك القوانيــن، والنظــام الســوري قــد صــادق علــى اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل، لكنهــا ظلــت مجــرد حبــر علــى ورق، ولــم تردعــه عــن ارتــكاب انتهــاكات بحــق األطفــال ترقــى إلــى 
مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية عبــر القتــل خــارج نطــاق القانــون، االخفــاء القســري، التعذيــب، وجرائــم حــرب 
عبــر عمليــات التجنيــد اإلجبــاري، كمــا أنَّ كثيــرًا مــن االنتهــاكات التي مارســتها بقيــة أطراف النزاع بحــق األطفال 
قــد تشــكل جرائــم حــرب إن ارتكبــت علــى خلفيــة النــزاع، وانتهــاكات واســعة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
إذا تــم ارتكابهــا بحــق األطفــال الخاضعيــن لهــذه القــوات، وتأتــي عمليــات االحتجــاز التعســفي والتعذيــب فــي 

مقدمــة تلــك االنتهــاكات يليهــا التجنيــد اإلجبــاري.
 
 

التوصيات:
إلى كافة أطراف النزاع:

علــى النظــام الســوري الوفــاء بتعهداتــه بنــاء علــى مصادقتــه علــى معاهــدة حقــوق الطفــل، والعهديــن 	 
يــن واتفاقيــات جنيــف. الدولييــن الخاصَّ

ــد قصــف المدارس 	  علــى الحلــف الســوري الروســي والميليشــيات اإليرانيــة وملحقاتهــا، التَّوقــف عــن تعمُّ
وريــاض األطفــال، والمناطــق الســكنية المأهولــة باألطفــال وذويهــم، وقتــل وتشــويه األطفال.

علــى جميــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن األطفــال المحتجزيــن، وبشــكل خــاص علــى خلفيــة النــزاع 	 
المســلح، وااللتــزام بالقوانيــن الدوليــة الخاصــة باحتجــاز األطفال، والســيما الفتيــات، بما يتضمن الطعام 

المناســب والكافــي، وتوفيــر التعليــم عبــر الســماح بالذهــاب للمدرســة داخــل المعتقــل أو خارجه.
التوقــف عــن عمليــات تعذيــب األطفــال المحتجزيــن، وضــرورة فصــل األطفــال عــن البالغيــن، كمــا تنــص 	 

علــى ذلــك القاعدتيــن 8-د و85 مــن القواعــد الدنيــا النموذجيــة لمعاملــة الســجناء27، والمــادة10-2-ب مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية28.

اعتمــاد قواعــد بكيــن29 عنــد مقاضــاة األطفــال والتــي توضــح المبــادئ المتعلقــة بالمســؤولية الجنائيــة 	 
للقاصريــن والمبــادئ التــي تحكــم العقوبــات التــي تفــرض ضّدهــم، وقد تّمــت تكملة هذه المبــادئ باعتماد 

قواعــد األمــم المتحــدة لحمايــة األحــداث المجرديــن مــن حريتهــم30.

26  األمم المتحدة، البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل،

 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx )متاح باإلنكليزية فقط(

27  األمم المتحدة، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf 

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

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx ،28   األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

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

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx
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إيقــاف عمليــات التجنيــد لألطفــال بشــكل نهائــي، وتســريح كافــة األطفــال الذيــن هــم دون ســنِّ الـــ 15 مــن 	 
جميــع التشــكيالت والمهام العســكرية.

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

ومراعــاة احتياجاتهــن الخاصــة فــي مجــال الحمايــة تحديــدًا.
علــى كافــة دول العالــم المصادقــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الوفــاء بااللتزامــات المرتبــة عليهــا 	 

لمحاســبة النظــام الســوري وفضــح ممارســاته اإلجراميــة بحــق أطفــال ســوريا، وبــذل كل جهــد ممكــن 
للتخفيــف منهــا وإيقافهــا.

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

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

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

تحتضــن العــدد األعظــم مــن األطفــال الالجئيــن.
ــة 	  ــة تعليمي ــات لوقــف قصــف المــدارس وريــاض األطفــال وحمايتهــا، والعمــل علــى خلــق بيئ إيجــاد آلي

ــة المدنييــن. ــة، وهــذا أقــل مســتويات حماي آمن
ــذَل جهدهــا فــي التخفيــف مــن 	  ــدول أن تب ــى كل ال ــة، يجــب عل ــة عالمي ــة أطفــال ســوريا هــي قضي قضي

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

األمم المتحدة:
إلى منظمة الشؤون اإلنسانية:

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

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

 
:COI ولجنة التحقيق الدولية ،IIIM إلى آلية التحقيق الدولية المستقلة

التحقيق في الحوادث الواردة في هذا التقرير، وتسليط الضوء بشكل أكبر على معاناة أطفال سوريا.	 
 

إلى الدول الداعمة واالتحاد األوروبي:
إن ســوريا هــي مــن أســوأ بلــدان العالــم مــن ناحيــة ارتــكاب عــدة أنمــاط مــن االنتهــاكات بحــق األطفــال 	 

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

ــى 	  ــالغ بشــكل خــاص، واالعتمــاد عل ــة الرصــد واإلب ــر لليونيســف بشــكل عــام وآللي تخصيــص مــوارد أكب
ــات هــذه للبــدء فــي إعــادة تأهيــل األطفــال الناجيــن. قاعــدة البيان
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إلى دول الجوار:
ضمــان قــدرة الالجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، واحتــرام حقوقهــم، ومــن ضمنهــا حظــر 	 

اإلعــادة القســرية، واالســراع فــي لــم الشــمل، ويجــب علــى دول االتحــاد األوروبي وغيرهــا أن ُتخفف الوطأة 
عــن دول الجــوار، وأن تســتقبل مزيــدًا مــن الالجئيــن الســوريين، وعلــى الــدول المانحــة زيــادة مســاعداتها 

للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، ولمنظمــات المجتمعــات المحليــة فــي دول اللجوء.

 المفوضية العليا لشؤون الالجئين:
خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة لألطفال الســوريين الالجئيــن وتكثيف العمل إلعــادة اندماجهم في المجتمع 	 

عبــر معالجات نفســية طويلــة األمد.
تعزيز االستثمار في التعليم والصحة.	 

شكر 
تتقــدم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بخالــص الشــكر لــكل من أرســل أخبــار ومعلومات وبشــكل خاص 
الضحايــا الناجيــن وشــهود العيــان والنشــطاء المحليــون، الذيــن ســاهمت معلوماتهــم فــي تعزيــز البيانــات 

واألدلــة فــي مختلــف الحــوادث الــواردة فــي هــذا التقريــر.
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