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ملخص تنفيذي
ارتكبت في حق األطفال مختلف أنواع الجرائم، منذ بدء الحراك الشعبي، ومازالت مستمرة حتى اآلن، فقد سجلنا باالسم والصورة مقتل 
17268 طفالً من قبل القوات الحكومية، بينهم 518 طفالً قتل برصاص قناص، واعتقل ما اليقل عن 9500 طفالً، وقتلت القوات 
الحكومية منذ األشهر األولى العديد من األطفال بسبب التعذيب، وبلغ عددهم حتى اآلن ما اليقل عن 95 طفالً، وارتكبت بحق العديد 
من األطفال أعمال عنف جنسي، كما جرح ما اليقل عن 280 ألف طفل، ونزح 4.7 مليون طفل، إضافة إلى 2.9 مليون طفل الجئ، 
حرم أكثر من 1.3 مليون منهم من التعليم، وتضرر ما اليقل عن 3942 مدرسة، مما تسبب بحرمان 2 مليون طفل داخل سوريا 
من التعليم، كما قامت القوات الحكومية بتجنيد مئات األطفال في عمليات قتالية مباشرة وغير مباشرة، ويقدر عدد األطفال الذين قتلت 
القوات الحكومية آباءهم بـ 18273 طفالً يتيماً من ناحية األب، أما عدد األطفال الذين قتلت القوات الحكومية أمهاتهم فيقدر بـ 4573 

طفالً يتيماً من ناحية األم.
لم يسلم الطفل السوري من انتهاكات أطراف أخرى فقد قتل تنظيم داعش ما اليقل عن 137 طفالً، واعتقل ما اليقل عن 455 طفالً، 

كما تم تجنيد المئات من األطفال.
أما مجموعات المعارضة المسلحة األخرى فقد قتلت ما اليقل عن 304 أطفال، واعتقل قرابة 1000 طفل، واستخدم األطفال في بعض 

الفعاليات العسكرية.
كما ولد ما اليقل عن 85 ألف طفل في مخيمات اللجوء، لم يحصل العديد منهم على أوراق ثبوتية، ونعاني صعوبات هائلة في مكافحة 

ظاهرة الحرمان من الجنسية.
نفسية فظيعة، بسبب الصدمات الناجمة عن فقدان األهل واألصدقاء، وتدمير المنازل، والتشريد، والحرمان من  كل ذلك خلف آثاراً 

التعليم، إضافة إلى مشاهدة أعمال العنف وعمليات القتل واإلعدام والرجم.

تقول براء اآلغا مسؤولة قسم التقارير في الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: »ال أحد ميكن أن يتخيل ما سوف يكون عليه أطفال 

سوريا في املستقبل، نحن أمام ضياع جيل كامل، ال بد من البدء بإعادة تأهليهم منذ اآلن، وبشكل خاص األطفال اليتامى وذوي اإلعاقة، 

وحمايتهم من العمالة ومن االلتحاق بالتجنيد، إنها مسؤولية تفوق قدرة اجملتمع السوري وحده«.
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أ: القتل خارج نطاق القانون
قتلت القوات الحكومية منذ آذار/2011 وحتى لحظة طباعة هذا التقرير ما اليقل عن 17268 طفالً، مسجلون لدى الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان باالسم والصورة والفيديو، ومكان وزمان القتل، وذلك عبر عمليات القصف العشوائي بالصورايخ، والمدفعية، والقنابل 
العنقودية، والغازات السامة، والقنابل البرميلية، وصوالً إلى عمليات الذبح بالسالح األبيض، وذلك في عدة مجازر حملت طابع تطهير 

طائفي: في حمص، بانياس، جديدة الفضل بريف دمشق، القلمون بريف دمشق، ريف حماة الشمالي، وريف محافظة حلب.
من بين الـ 17268 طفالً، 518 منهم قتلوا برصاص قناص، والقناص على علم تام بأنه يستهدف طفالً، كما رصد ذلك تقرير »صيد البشر« 

الصادر عن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، كما أن ما اليقل عن 95 طفالً قتلوا بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز.
غالباً ما تكون نسبة النساء إلى المجموع الكلي للضحايا تفوق حاجز الـ 7% وهي نسبة مرتفعة جداً، وتشير إلى تعمد القوات الحكومية 

استهداف المدنيين.
في عام 2014 قُتل 8 أطفال خنقاً بسبب استخدام القوات الحكومية للغازات السامة ما اليقل عن 50 مرة خالل هذا العام.

يوم األحد 12/ كانون الثاني ألقى الطيران المروحي التابع للحكومة السورية 3 براميل متفجرة، استهدفت أحياء سكنية في مدينة الباب 
)حلب(، تسبب ذلك بمقتل 7 أطفال.

األربعاء 16/ كانون الثاني شن الطيران الحربي غارة جوية على قرية ميدعا )ريف دمشق(، واستهدفت أحد المنازل السكنية بصاروخ، 
تسبب ذلك بمقتل الطفلين مؤيد األسعد 7 أعوام، وحكمت األسعد 5 أعوام. استطاعت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان التواصل مع والدة 

الطفلين وهي أم لسبعة أطفال وزوجة معتقل. تحدثت عن تفاصيل واقعة مقتل ولديها:

»كنت في المنزل مع أطفالي السبعة عندما سمعنا صوت الطائرة الحربية التي اعتدنا عليها، صرخ 
الكارثة وأصيب منزلنا بصاروخ وانهار بشكل  ثم حدثت  ننبطح أرضاً  طفلي مؤيد وطلب منا أن 

كامل.

كانت طفلتي الصغيرة بين ذراعي عندما سقطُت أرضاً وغبُت عن الوعي لدقائق، صحوت وأنا أنادي 
بأسماء أطفالي، لم يجب مؤيد أو حكمت على صراخي.

خرجت من المنزل وحاولت إسعاف بقية أطفالي إال أن مؤيد وحكمت كانا ميتين تحت األنقاض.

لم أستطع أن أرى جثمانهما حتى. لقد تحولوا إلى أشالء. هل من يقصفنا هم أبناء وطننا حقاً؟!«.

ثانياً: االنتهاكات من قبل الحكومة السورية 

قتلت القوات الحكومية ما اليقل عن 17268 طفالً...

حكمت أسعد األسعدمؤيد أسعد األسعد
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يوم الجمعة 21/ شباط/ 2014 قتلت القوات الحكومية 5 أطفال - بينهم 4 من عائلة واحدة- بقصفها منزالً في قرية أم الريش )بمحافظة 
إدلب( بصاروخ من طائرة حربية، على الرغم من تحقق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من خلو المنطقة من أي وجود عسكري لفصائل 

المعارضة المسلحة، وهذا يدل على منهجية القصف العشوائي الذي تتبعه قوات الحكومة.
يوم السبت 2/ آب/ 2014 قصفت قوات الحكومة السورية قرية بصرى الحرير )درعا( بالبراميل المتفجرة، سجلنا مقتل 6 أطفال من 

عائلة واحدة.
يوم الخميس 11/ أيلول/ 2014 قتلت القوات الحكومية 22 طفالً في حي جامع حسيبة في دوما )ريف دمشق( نتيجة القصف بالصواريخ 

من الطيران الحربي.
يوم الثالثاء 16/ أيلول/ 2014 قصف الطيران الحربي التابع للحكومة السورية مدينة تلبيسة )حمص( بالصواريخ، سجلنا مقتل ما 

اليقل عن 11 طفالً.

لقد كانت سياسة وعمليات القتل التي مارستها القوات الحكومية منتشرة على نحو واسع، شملت كافة المحافظات السورية، 
وبشكل يومي ومنهجي، مما يعتبر جرائم ضد اإلنسانية، كما تعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز جرائم حرب 

يومية مازالت مستمرة.

ب: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:

أكثر من 99% من حاالت االعتقال من قبل القوات الحكومية تتم بدون مذكرة قانونية، وال يتم إخبار أهالي الطفل بالتهمة أو أين سيتم 
احتجازه، كما أننا سجلنا حاالت عديدة تم فيها اعتقال األب واالبن معاً، وذلك كنوع من الضغط على األب، حيث يتم تعذيب ابنه أمامه، 
يمنع األهالي من تكليف محاٍم، ومن الزيارات، يتعرض الطفل لتعذيب وحشي، ويتحول االعتقال التعسفي إلى اختفاء قسري في كثير 

من الحاالت.
تقوم القوات الحكومية باعتقال األطفال ألنهم شاركوا في الحراك الثوري، أو في وسائل التواصل االجتماعي أو في المجال اإلعالمي 

أو اإلغاثي، كما أن هناك العشرات من حاالت اعتقال األطفال من أجل الضغط على آبائهم لتسليم أنفسهم.
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما اليقل عن 9500 طفل مروا بتجربة االعتقال، وتقدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن هناك 
ما اليقل عن 1600 طفل مازال مصيرهم مجهوالً وهم في عداد المختفين قسرياً، تُنكر السلطات السورية احتجازها لألطفال لديها، على 
الرغم من أن كافة روايات األهالي تؤكد لنا أن القوات الحكومية هي من قامت بعمليات االقتحام واالعتقال، وقد أظهرت صور بثها 

التلفزيون الحكومي أطفاالً ونساًء داخل سجن حلب المركزي.

الطفل عالء رسالن/ 14عاماً من حي بابا عمرو )حمص( اعتقل بتاريخ السبت 22/ كانون األول/ 2012 مع والده من قبل فرع األمن 
العسكري في حمص ثم تم تحويله إلى فرع سرية التأديب في دمشق ومنها إلى سجن صيدنايا حيث أصدرت المحكمة الميدانية عليه حكماً 

بالسجن مدة 15 عاماً وبقي في سجن صيدنايا مدة عام ونصف وتم تحويله بعدها إلى سجن عدرا المركزي بدمشق.
حسام يوسف 17 عاماً، اعتقلته قوات الحكومة السورية في منطقة الجسر األبيض )دمشق(، وذلك أثناء عودته إلى منزله.

يوم السبت 9/ آذار/ 2013  اقتحمت قوات الحكومة السورية منزل الطبيبة رانيا العباسي بطلة سوريا والعرب بالشطرنج في حي دمر 
في دمشق، واعتقلتها مع زوجها السيد عبد الرحمن ياسين، وأطفالها الستة.

الطفلة ديما عبد الرحمن ياسين، مواليد عام 1999
الطفلة انتصار عبد الرحمن ياسين، مواليد عام 2000

الطفلة نجاح عبد الرحمن ياسين، مواليد عام 2002
الطفلة آالء عبد الرحمن ياسين، مواليد عام 2005
الطفل أحمد عبد الرحمن ياسين، مواليد عام 2007

الطفلة ليان عبد الرحمن ياسين، مواليد تموز 2011 
اليزال مصير عائلة الطبيبة رانيا مجهوالً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق اإلنسان حتى تاريخ إعداد التقرير.
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يوم الخميس 22/ أيار/ 2014 اعتقلت قوات الحكومة السورية 4 أطفال 
 3 العبار  فاطمة  3 سنوات،  العبار  منى  5 سنوات،  العبار  أويس  هم، 
سنوات، وبتول العبار سنتان  مع والدتهم السيدة رشا شربجي في مبنى 
لحظة  حتى  مجهوالً  مصيرهم  مازال  دمشق،  في  والجوازات  الهجرة 

إعداد هذا التقرير.

يتعرض األطفال إلى أساليب التعذيب نفسها التي يتعرض لها الرجال تقريباً، وقد رصدت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
عبر تقرير موسع ما اليقل عن 46 أسلوباً من أشهر أساليب التعذيب التي استخدمتها األفرع األمنية في سوريا، تسبب ذلك 

التعذيب الوحشي بمقتل ما اليقل عن 95 طفالً، أغلبهم قتلوا داخل األفرع األمنية.

الطفل ناصر علواني، من أبناء بلدة جديدة عرطوز في محافظة ريف دمشق، يبلغ من 
العمر 17عاماً، قامت القوات الحكومية باعتقاله بتاريخ 28/ كانون األول/ 2012، 
بتاريخ 30/  التعذيب في أحد مراكز االحتجاز  أنهم علموا بوفاته تحت  أخبرنا أهله 

أيلول/ 2013.
صورة للطفل ناصر علواني 

الطفل عقبة أحمد الجمعة، من أبناء مدينة طيبة اإلمام بريف محافظة حماة، يبلغ من 
العمر 15عاماً، اعتقلته القوات الحكومية في عام 2012، أبلغ عناصر أحد الفروع 

األمنية أهله بخبر وفاته تحت التعذيب بتاريخ 13/ أيار/ 2014.
صورة للطفل عقبة الجمعة 

الطفل محمد فراس الدرة، من أبناء مدينة جيرود في محافظة ريف دمشق، يبلغ من 
العمر 16عاماً، بتاريخ 20/ نيسان/ 2014 قامت القوات الحكومية باعتقاله من مشفى 
القطيفة، حيث كان يتلقى العالج، أخبرنا أهله أنهم علموا بخبر وفاته تحت التعذيب في 

أحد مراكز االحتجاز بتاريخ 19/ أيار/2014.

الطفل محمد عجك، من أهالي حي ركن الدين بمدينة دمشق، يبلغ من العمر 16 عاماً، 
توفي تحت التعذيب في سجون القوات الحكومية بدمشق بتاريخ 12/ حزيران/ 2014.

  الطفل ناصر علواني

 الطفل عقبة أحمد الجمعة

الطفل محمد عجك

بتول العبارمنى العبار اويس العبار
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ج: العنف الجنسي

منذ بدايات الحراك الشعبي استخدمت القوات الحكومية سالح العنف الجنسي في محافظات ومناطق مختلفة، وارتكبت العديد من جرائم 
االغتصاب على خلفية طائفية، بغرض ردع الشارع وإلحاق الخزي والعار به، وإجبار السكان على هجر منازلهم، ولعل العنف الجنسي 

هو أحد أبرز أسباب النزوح واللجوء.

انعكس سالح العنف الجنسي بشكل فظيع على المجتمع السوري، وبشكل خاص على األطفال المعنفين جنسياً، مما تسبب 
بحاالت انهيار نفسي واجتماعي واسعة جداً، وخاصة في حال حصول عمليات حمل أو والدة.

األمر الذي زاد من وطأة ذلك هو رؤية المجرمين طلقاء أحراراً، بل يفاخرون بارتكابهم تلك الجرائم، ويقومون بنشر تلك 
الصور، كما أن الكثير من المجرمين مازال يمارس المزيد من عمليات العنف الجنسي حتى اآلن، وهذا أحد أبرز األسباب 

الكامنة وراء دفع المجتمع للتطرف واالحتقان، ولردات فعل ال يمكن ألحد أن يتخيلها.

التقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع ما اليقل عن 50 حالة من المعنفين جنسياً، وذلك في كل من العاصمة األردنية عمان، وفي 
البلدات الحدودية مع تركيا، أو داخل سوريا، لكن بالرغم من كل ذلك فإن ما تم توثيقه ال يُشكل سوى جزءاً بسيطاً جداً مقارنة مع 

التقديرات والمؤشرات والشهادات التي تؤكد ارتكاب عدد كبير من حاالت العنف الجنسي. 

تقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشير إلى ارتكاب القوات الحكومية ما اليقل عن 420 حالة عنف جنسي ألطفال هم دون سن 
الـ 18، التقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع عدة ناجين تحدثوا عن أطفال تعرضوا لعنف جنسي في أثناء احتجازهم، وتحدث كثير 

من الناجين أن المحققين كانوا كثيراً ما يقومون بتهديدهم بالعنف الجنسي إن لم يعترفوا.

محمد .ك / 15 عاماً من مدينة الحولة )حمص( وهو من عائلة معروفة بانتمائها للمعارضة، خرج محمد من مدينته صباح الثالثاء 
13/ تشرين الثاني/ 2012، أوقفه حاجز عسكري تابع للقوات الحكومية وتحرش به جنديان ثم أدخاله إلى غرفة قرب الحاجز وقاما 

باغتصابه.
يقول محمد: »تعرضت  للتعذيب واالغتصاب من قبل عناصر تابعة  لفرع األمن العسكري وأشعر بالعار واإلهانة كلما تذكرت القصة«.

http://www.sn4hr.org
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وقد رصدت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قيام الحكومة السورية بإجبار 11 امرأة بينهن فتيات دون سن الـ 18 بالحديث عبر شاشة 
اإلعالم الحكومي بأنهن مارسن الجنس مع مقاتلي المعارضة بناء على طلب أهلهن.

في 11/ آب/ 2013 عرضت القناة الحكومية السورية فيلماً أسمته »شريعة ضد الشرع«، ظهرت فيه عدة فتيات قلن أنهن مارسن 
جهاد النكاح، من بينهن لقاء مع فتاة تبلغ »حسب ما ذكر في الفيلم« 15 عاماً، اسمها هو سارة خالد العلو، وقالت في الفيلم أنها أميرة 

جبهة النصرة في البوكمال.
وبعد التحريات ظهر أن الطفلة »سارة خالد العلو« من مدينة البوكمال/1994 وقد تم قبولها كطالبة في كلية الشريعة /جامعة دمشق، 
وكانت قد تركت مدينتها لالنتقال إلى دمشق للدراسة، وبقيت في دمشق مدة عامين عند أقرباء لها، ليس لها أي نشاط ثوري معارض، وقد 
قامت قوات تتبع لفرع األمن السياسي باعتقالها مع زميلتين لها من الجامعة نفسها، وذلك قبل نحو شهرين من ظهورها على شاشة التلفاز.

ج: الحصار

المسلحة كسالح حرب، وكوسيلة  المعارضة  الواقعة تحت سيطرة  المناطق  القوات الحكومية سياسة فرض الحصار على  استخدمت 
للضغط على المدنيين ولعل األطفال هم الفئة األكثر تضرراً من تلك السياسة التي تسببت بنشر حاالت من سوء التغذية والجفاف، إضافة 
إلى انتشار عدد من األوبئة بسبب التلوث البيئي الناتج عن تراكم النفايات، وتضرر شبكات الصرف الصحي كما هو الحال في الغوطة 

الشرقية في ريف دمشق.
وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان منذ بداية الحراك الشعبي مقتل 33 طفالً بسبب نقص الغذاء والدواء في العديد من المناطق 

المحاصرة.
في يوم األحد 12/ كانون الثاني تسبب الحصار ونقص الدواء بمقتل الطفلة إسراء المصري من مخيم اليرموك )دمشق( وفي يوم السبت 

25/ كانون الثاني توفي الطفل عبد الجليل محمد خميس من مخيم اليرموك بسبب نقص الغذاء الناجم عن حصار المخيم.
وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير حول ضحايا البرد مقتل أكثر من 9 أطفال بسبب البرد في عام 2013، وذلك بسبب 

توقف وسائل التدفئة نتيجة الحصار المفروض على المحروقات، وسياسة قطع التيار الكهربائي.
يوم الخميس 12/ كانون األول/ 2013 قضت الطفلة آمنة سليمان بحبوح 7 أشهر من مدينة الرستن )حمص( بسبب البرد الشديد.

التذفئة في مخيم  البرد الشديد وانعدام وسائل  أيام بسبب  يوم األحد 15/ كانون األول قضت الطفلة شام مالك الحريري عمرها 10 
اليرموك )ريف دمشق(.

http://www.sn4hr.org
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ح: الحرمان من التعليم

استهدف القصف العشوائي أو المتعمد للقوات الحكومية ما اليقل عن 3942 مدرسة، توقف أكثر من نصفها عن العمل، حصلت الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان على تسجيالت صوتية لطيارين يقولون لمدرائهم »اليوجد هدف واضح«، يرد الضابط بأن »اقصف أي تجمع 
للسكان«، وهذا هو السبب الرئيس وراء إحجام األهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس، عدا عن التشرد بسبب النزوح بعد أن دمرت 
بسبب الفقر الشديد، بسبب تدمير المحالت التجارية وأماكن العمل، أو اعتقال أو قتل معيل األسرة مما دفع األطفال  األبينة، وأيضاً 
للعمل، وأصبح الكثيرون منهم معيلون ألسرهم، وتشير التقديرات األولية إلى توقف ما اليقل عن 2 مليون طفل داخل سوريا عن التعليم. 

وعلى سبيل المثال فإن أكثر من 60% من األطفال داخل منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة يعملون، إما في الزراعة أو باعة متجولين.
عمران/ 15 عاماً أحد أطفال الغوطة الشرقية في ريف دمشق، اضطر عمران لترك المدرسة بعد الحصار المطبق على الغوطة، قال لنا:

أكثر من 12  فأنا أعمل يومياً  للذهاب إلى المدرسة  »ال أملك الوقت 
تأمين  في  والدي  أساعد  كي  الحلويات،  لصناعة  مخبز  في  ساعة 
مصروف عائلتنا وبعد نهاية عملي أتوجه لمساعدته في العمل بأرض 
أتقاضاه من عملي ال يكفي عائلتنا أكثر من 3  الذي  المبلغ  زراعية، 

أيام«.

هبة معلمة في المرحلة االبتدائية في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق تحدثت إلى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن وضع 
الطالب في المنطقة:

»فرص التعليم واإلقبال عليه تتناقص مع ازدياد شدة الحصار، معظم األطفال باتوا يعيلون أسرهم، فهم إما أن يتركوا 
الدراسة للتفرغ إلى العمل، أو أن يعملوا بعد انتهاء وقت المدرسة وهذا يؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي، لم يعد التعليم 

فرضاً في هذه الظروف، التعليم بات رفاهية«.

http://www.sn4hr.org
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يوم األربعاء 30/ نيسان/ 2014  قتلت القوات الحكومية أكثر 
من 17 طفالً في مدرسة عين جالوت في حي األنصاري )حلب( 
بعد استهداف طائرة حربية من طراز سوخوي تجمعاً ألكثر من 

400 طفل.  

يوم األربعاء 5/ تشرين الثاني/ 2014 استهدفت قوات الحكومة 
السورية المتمركزة في جبل قاسيون )دمشق(  مدرسة الحياة في 
من  أكثر  بمقتل  ذلك  تسبب  بصاروخين،  )دمشق(  القابون  حي 

15 طفالً.
أخبرنا الطبيب أبو حسن وهو طبيب يعمل في المشفى الميداني 

لحي القابون: 
نقل 10  استطعنا  المشفى،  إلى  وصلوا  »مايزيد عن 25 طفالً 
ولكن  األحمر،  الهالل  بمساعدة  إلى مشافي وسط دمشق  أطفال 
الحواجز العسكرية النظامية عرقلت مهمة اإلسعاف، وأدى ذلك 
لتأخر وصلوهم وتقديم اإلسعافات الالزمة، القصف الصاروخي 
عينية  وإصابات  األطراف  في  كبتور  بالغة  بإصابات  تسبب 

خطيرة إضافة إلى أذيات الحروق«.

خ: التجنيـــد

للميليشيات  واسعة  تسليح  بعمليات  السورية  الحكومة  قامت 
السورية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، تركز ذلك بشكل 
الشمالي،  حماة  وريف  وطرطوس  الالذقية  محافظة  في  واضح 
في  رئيس  بشكل  األطفال  استخدام  كان  وإن  حمص،  وريف 
التفتيش، لكن هناك أدلة تشير إلى استخدامهم في عمليات  نقاط 

االستطالع والمراقبة.

التابعة  االجتماعي  التواصل  مواقع  ومتابعة  رصد  خالل  من 
الذين  المقاتلين  يتم عليها نعي بعض  للميليشيات السورية والتي 
قتلوا، الحظنا في السنة األخيرة كثرة األطفال القتلى والمصابين 
في صفوف هذه الميليشيات، مما يؤشر على ارتفاع وتيرة استعانة 

القوات الحكومية بهم.

الطفل إبراهيم محمد شاويش، من قرية رام ترزة التابعة لمدينة 
القدموس في محافظة طرطوس ، قتل خالل مشاركته بالمعارك 
ضد مسلحي المعارضة في معارك المليحة بريف دمشق بتاريخ 

18/ آب/ 2014.

http://www.sn4hr.org
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الطفل عالء الدين ناصر أسعد، من مواليد قرية القصيبية في الدريكيش، بمحافظة طرطوس، قتل خالل مشاركته بالمعارك ضد مسلحي 
المعارضة في معركة سلمى بالالذقية بتاريخ 16/ تموز/ 2014.

الطفل أحمد محمود يوسف من مواليد قرية الحميدية في محافظة طرطوس، قتل خالل مشاركته بالمعارك ضد مسلحي المعارضة في 
إحدى معارك مدينة حلب بتاريخ 4/ آيار/ 2014.  

زين حسان عباس »17 سنة« من قرية عين سالم - ناحية بيت ياشوط بمحافظة الالذقية، وحيد ألهله، قتل خالل مشاركته بالمعارك 
في حقل الشاعر للنفط بمحافظة حمص، وتم نقل جثته من المشفى العسكري في الالذقية بتاريخ 17/ تموز/ 2014.

الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية تجند أطفاالً ومراهقين للقتال في صفوفها، بشكل كثيف في سوريا: 
الطفل العراقي مجد كيارة العراقي يقاتل مع ميليشيا أبو الفضل العباس، لكنه، أصيب بتاريخ 25 / نيسان/ 2014. إصابة خطيرة جداً 

أثناء قتاله مع الميليشيا التي كانت تقاتل بشكل رئيس في معارك المليحة إلى جانب القوات الحكومية ضد مسلحي المعارضة.
الطفل العراقي محمود الموسوي، يقاتل مع ميليشيا »حزب هللا النجباء« العراقية في معارك مدينة حلب.

وقد شاركت الميليشيات الشيعية في عمليات القصف والقتل والحصار والتعذيب وارتكبت مذابح عدة تحمل صبغة تطهير طائفي، قتل 
فيها عدد من األطفال، ويشكل ذلك مؤشراً على الفعل الطائفي، وقد تمكنت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق عدد محدود من 

هذه االنتهاكات بسبب صعوبة الوصول إلى شهود أو ناجين، بسبب فرار الشهود أو تصفيتهم.
يوم الجمعة 21/ حزيران/ 2013 اقتحمت قوات الحكومة مدعومة بالميليشيات الشيعية قرية رسم النفل في حلب ونفذت عمليات قتل 

ممنهج وإعدام ميداني بحق عائالت كاملة، وقتلت أكثر من 27 طفالً.
في الفترة الواقعة بين يومي األربعاء 20/ تشرين الثاني/ 2013 حتى الجمعة 27/ كانون األول/ 2013 قتلت القوات الحكومية بدعم 

من الميليشيات الشيعية ما اليقل عن 98 طفالً في مدينة النبك )ريف دمشق(، بحسب دراسة سابقة للشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

ارتكبت القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة أفعاالً تشكل جرائم ضد اإلنسانية عبر جريمة القتل خارج نطاق 
القانون، والتعذيب واإلخفاء القسري والعنف الجنسي، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد والحصار، وكل تلك الجرائم تنتهك 

القانون الدولي اإلنساني على نحو صارخ.

ثالثاً: انتهاكات القوات الكردية
في بدايات عام 2012 بدأت القوات الحكومية باالنسحاب من المناطق ذات األغلبية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، مع المحافظة 
على وجودهم في بعض المراكز الحيوية فقط، وسيطر حزب االتحاد الديمقراطي )سوريا( التابع لحزب العمال الكردستاني )تركيا( 
على عفرين وعين العرب )كوباني( والجزيرة، وتعتبر قوات األشايس هي قوات حفظ األمن الداخلي )الشرطة(، وقوات وحدات حماية 

الشعب )األبوجية( هي بمثابة الجيش.
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عدة انتهاكات ارتكبتها تلك القوات في المناطق التي تسيطر عليها  كالقتل خارج نطاق القانون 

والتجنيد اإلجباري.

أ: القتل خارج نطاق القانون

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 14 طفالً على يد القوات التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي.
يوم الجمعة 4/ تشرين األول/ 2013 وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 3 أطفال من القحطانية )الحسكة( في قصف نفذته 

قوات الحماية الكردية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي على قرية ذياب في ريف الحسكة.
يوم الجمعة 27/  حزيران/ 2013 قتلت قوات الحماية الكردية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي طفلين في مدينة عامودا )الحسكة( 

نتيجة إطالقهم النار على مظاهرة.
الطفل سعد عبد الباقي سيدا 15 عاماً أحد ضحايا مجزرة عامودا 
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ب: التجنيد اإلجباري

يستخدم حزب االتحاد الديمقراطي األطفال بشكل موسع في صفوفه، وال يكتفي باألطفال الذكور بل يستخدم األطفال اإلناث، وقد أخبر 
عدد من أهالي المنطقة الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن األطفال يشاركون في العمليات القتالية المباشرة، وأيضاً في نقاط التفتيش، 

ومازالت عمليات تدريب األطفال على حمل السالح مستمرة منذ عام 2012 حتى اآلن وبشكل كثيف.
 

السيد وسام علو أحد أهالي منطقة عفرين أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
»كنت متوجهاً مع بعض األشخاص إلى مدينة عفرين في الريف الشمالي الغربي لمدينة حلب حيث مكان سيطرة القوات الكردية، 
أوقفنا حاجز عسكري تابع لهم، اقتربت منا فتاة صغيرة بدى لي من مالمحها األنثوية أنها ال تتجاوز الـ 15 عاماً، وهي تحمل 
رشاشاً صغيراً، تحدثت معنا باللغة الكردية، حيث طلبت منا إبراز البطاقات الشخصية وطلبت من السائق فتح الصندوق الخلفي 

للسيارة قبل أن تسمح لنا بالعبور«.

يوم اإلثنين 17/ تشرين الثاني/ 2014  اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لحزب االتحاد الكردي الديمقراطي الشقيقين زويا محمود محمود 
– افين محمود محمود من مدرستهما في مدينة الحسكة )بمحافظة الحسكة(.

ارتكبت القوات التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتجنيد اإلجباري أفعاالً تشكل 
جرائم حرب، وكل تلك الجرائم تنتهك القانون الدولي اإلنساني على نحو صارخ، فالحزب باعتباره سلطة أمر واقع يجب 

أن يلتزم بمعايير القانون الدولي اإلنساني.

رابعاً: انتهاكات تنظيمات تابعة للقاعدة
أ: القتل خارج نطاق القانون:

قام تنظيم داعش بشن العديد من الهجمات في بداية عام 2014، ضد مدن وبلدات في محافظة الرقة ودير الزور والحسكة وريف حلب، 
وبسط سيطرته على مناطق واسعة، كما قصف مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

خلَّفت عمليات القصف العشوائي واالشتباكات، أو اإلعدام مقتل ما اليقل عن 137 طفالً، مسجلين لدينا باالسم والصورة ومكان وزمان 
الوفاة.

يوم الجمعة 14/ شباط/ 2014 سجلنا مقتل الطفلين عثمان شعبان، و وليد عبد الرزاق إثر قصف نفذته قوات تنظيم الدولة على مدينة 
اخترين )حلب(. 

يوم الثالثاء 11/ آذار/ 2014، أعدمت قوات التنظيم الطفلين جاسم خليل جاسم/ 14 عاماً، ومصطفى جاسم/ 16عاماً وذلك في بلدة 
الشيوخ الفوقاني في حلب.

 يوم الجمعة 2/ أيار/ 2014، قتل تنظيم الدولة ما اليقل عن 9 أطفال في تفجير سيارة مفخخة في  قرية جدرين )حماة(.
يوم الخميس 15/ أيار/ 2014، قام تنظيم الدولة بتفجير سيارة مفخخة في كراج سجو في معبر باب السالمة قرب الحدود التركية 

وتسبب ذلك بمقتل 4 أطفال.

http://www.sn4hr.org
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ب: االعتقال واالختفاء القسري:

اعتقل تنظيم داعش في المناطق التي سيطر عليها ما اليقل عن 455 طفالً، أغلبهم أطفال لعائالت قامت بمعارضة سياسة التنظيم، وال 
تتوفر لدينا أو لدى أهلهم معلومات حول كثير منهم.

يوم الثالثاء 8/ تشرين األول/ 2013، اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لتنظيم داعش 5 أطفال من سكان مدينة اعزاز )بمحافظة حلب(، 
وذلك خالل قمعها لألهالي المعترضين على وجودها في المدينة، وال يزال مصير هؤالء األطفال مجهوالً حتى اللحظة.

يوم الخميس 29 /أيار/ 2014 اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لتنظيم داعش 146 طفالً كردياً من سكان قرية عين عرب تتراوح أعمارهم 
بين 13- 14عاماً؛ وذلك باحتجازهم باصاً مدرسياً في قرية منبج )بمحافظة حلب( وذلك في أثناء عودتهم من تقديم امتحانات  مرحلة 

التعليم األساسي.
يوم الثالثاء 30/ أيلول/ 2014. اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لتنظيم داعش ثالث أطفال  تتراوح أعمارهم بين 14- 15 عاماً من سكان 

مدينة منبج )بمحافظة حلب( خالل قيامها بأعمال عسكرية في البلدة.
ومنذ يوم الجمعة 21/ أيار حتى يوم السبت 24/ أيار شنَّ عناصر التنيظم حمالت اعتقاالت واسعة طالت ما اليقل عن 33 طفالً وذلك 
في كل من: قرية نعمان، وقرية قباسين، وقرية سوسنباط، وقرية شاوي، وقرية الراعي في ريف حلب الشمالي الشرقي، وال تتوفر أية 

معلومات عنهم.
يوم األربعاء 4/ حزيران/ 2014 اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لتنظيم داعش 15 طفالً من سكان مدينة الباب )بمحافظة حلب(، وذلك 

ضمن حملة اعتقاالت طالت معارضين لوجود التنظيم في المدينة.

ت: العنف الجنسي:

كتب تنظيم داعش في المجلة التي تصدر عنه باسم »دابق« مقاالً تحت عنوان »إحياء الرق قبل قيام الساعة«، شرح فيه المبررات 
الدينية من وجهة نظره إلعادة العمل بنظام الرق، وبالتالي سبي النساء واألطفال اإليزيديين وبيعهم في سوق الرق وإخضاعهم للعبودية 
الجنسية، ونشر التنظيم في المجلة نفسها وثيقة ألسعار بيع نساء وأطفال تم خطفهم من مناطق إزيدية عراقية في الثاني من آب/أغسطس 
2014، ثم قام بعدها باقتيادهم لمدينة الرقة السورية، وبحسب الوثيقة فإن سعر الطفلة )اإليزيدية - المسيحية( بين 10 و20 عاماً يبلغ 

150 ألف دينار، أما أسعار األطفال، بين سنة واحدة و9 سنوات، فيبلغ 200 ألف دينار.

يقوم تنظيم داعش بأخذ األطفال اإلناث بعيداً عن أهلهم، حيث يجبرهن على الزواج من عناصر في التنظيم، لم نتمكن حتى اللحظة من 
االلتقاء مع امرأة ناجية تمكنت من الهرب من تنظيم داعش، على الرغم من انتشار ظاهرة تهريب النساء المحتجزات لدى تنظيم داعش 
مقابل مبلغ مادي، وذلك من قبل السكان المحليين في تلك المناطق، وليس من منهجيتنا تقديم مقابل مادي لقاء الشهادات أو الروايات 

التي نحصل عليها.

تحدثنا مع عدد من األهالي من الطائفة اإليزيدية، وقد رفضوا بشكل قاطع الحديث حول موضوع االنتهاكات الجنسية، وبالتالي ال توجد 
لدينا حتى اللحظة مؤشرات حتى لو تقريبية إلحصاء أعداد األطفال الذين تم إخضاعهم للرق من الطائفة اإليزيدية، ومازال البحث جارياً 

للوصول إلى ذلك.
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د: التجنيد:
عمدت قوات تنظيم الدولة إلى تجنيد األطفال واستخدامهم في بعض المهام العسكرية القتالية المباشرة وغير المباشرة، كالحراسة والطبخ 
وتنظيف السالح وغير ذلك، ونشر التنظيم ثقافة حمل السالح بين األطفال من خالل حمالت لتدربيهم على ذلك، حيث افتتح التنظيم عدة 
معسكرات لتدريب األطفال على حمل السالح وغيره من األعمال القتالية وأطلق عليها اسم »معسكرت األشبال« كما هو الحال في 

محافظة الرقة ومدينة الباب في حلب، وقد حول الكثير من المدارس إلى مقرات ومعسكرات تدريب.
واستغل التنظيم الوضع المعيشي المتردي فاستقطب مئات األطفال مقابل مبالغ مالية زهيدة، وهذا أحد أبرز أسباب انضمام األطفال 

للتنظيم.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد عبد هللا نعسان أحد سكان مدينة الباب في الريف الشرقي لمدينة حلب، وأفادنا بروايته 
حول ظاهرة تجنيد األطفال في مدينته:

»افتتح تنظيم الدولة اإلسالمية بعد سيطرته على مدينة الباب في شهر شباط الماضي عدة معسكرات الستقبال الفتيان الصغار 
الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، غالباً ما تقام هذه المعسكرات في المدارس التي يسيطر عليها التنظيم. 

ليتم نقلهم في مرحلة الحقة إلى إحدى المزارع في  التنظيم،  يتبناها  التي  العقيدة الجهادية  الفتيان وتعليمهم أصول  يتم استقبال 
ثم يتعلمون مبادئ استخدام  المدينة أو في المزارع الواقعة شرق بلدة بزاعة في ريف حلب الشرقي، يتدربون بدنياً  ضواحي 

األسلحة الفردية، بعد ذلك يتم فرزهم للقيام بمهام حراسة مقرات التنظيم أو العمل على الحواجز العسكرية.
ينتقي رجال الدين التابعين للتنظيم، الفتيان من خالل حلقات تعليمية تقام في المساجد ويعرضون عليهم رواتب شهرية مستغلين 
تردي األوضاع االقتصادية لمعظم سكان المدينة، وانتشار البطالة، وفقد الكثير من العائالت لمعيليها، أو فقد المعيل لعمله هذا كله  

دفع الكثير من العائالت للقبول بتجنيد أبنائهم في صفوف التنظيم طمعاً في الدخل المادي اإلضافي.
خالل إقامتي في الريف الشرقي في حلب، شاهدت عشرات األطفال ممن ال تتعدى أعمارهم 15 عاماً، يقفون على الحواجز 

التابعة للتنظيم أو يحملون السالح لحماية المقرات والمؤسسات التي يشرف عليها التنظيم في مدينتي الباب ومنبج خصوصاً«.

السيد مراد العزيزي من سكان مدينة اعزاز )حلب(، أخبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن الطفل مراد أحمد الحالق 16عاماً، الذي 
تم تجنيده من قبل تنظيم الدولة:

»أبو القعقاع هو االسم الذي تكنى به الطفل مراد بعد انتسابه لداعش كمسؤول أمني في مدينة اعزاز عند اقتحامها من قبل التنظيم 
في أواخر شهر أيلول. كان مراد يعمل سراً لصالح التنظيم قبل اقتحام المدينة، حيث كان يعمل كجاسوس ينقل أخبار الجيش الحر 

وتحركاتهم«.

المعتقلين،  وتعذيب  ضرب  في  األطفال  داعش  تنظيم  استخدم 
الدولة، وهو  الناجين من االعتقال لدى تنظيم  حيث أخبرنا أحد 
أحمد  مراد  الطفل  العزيزي عن  مراد  السيد  من  مقرب  صديق 

نفسه الذي كان يساهم في تعذيبه:

»كان أبو القعقاع يشرف على تعذيبنا ويشارك في ضربنا، 
والمدنيين  الحر  الجيش  من  المعتقلين  ونقل  بنقلنا  ويقوم 
واإلعالميين بين مقرات داعش بواسطة سيارات اإلسعاف 
حتى ال يلفت النظر إليه، في أثناء نقلنا خارج اعزاز داس 
بقدمه على رأس أحد اإلعالميين الذي أعرفه تماماً وهو من 
مكتب اعزاز اإلعالمي، وقال له ساخراً: سأرفع رجلي عن 

رأسك إن عرفت عدد ركعات صالة الفجر«.

http://www.sn4hr.org
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تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلى أحد إخوة طفل مقاتل في صفوف جبهة النصرة وهو مختطف حالياً لدى تنظيم داعش بريف 
دير الزور:

»انضم أخي الصغير دون علمنا إلى صفوف جبهة النصرة في إحدى قرى ريف دير الزور منذ نحو سنة ونصف تقريباً، كان 
عمره 14 سنة آنذاك، لم يكن يرتاد المدرسة حينها السيما بعد إغالق بعض المدارس وتدمير بعضها اآلخر نتيجة القصف المستمر 
المقربين ألخي وبعض  بينهم بعض األصدقاء  القرية، وكان من  أبناء  الكثيرين من  بمقتل  ذلك  النظام، وتسبب  قوات  قبل  من 
األقارب أيضاً، هذا ما أدخله في حالة حزن عميق ترافق مع غضب ورغبة شديدة باالنتقام لهم، ذات يوم طلب من والديه االنضمام 
إلى جبهة النصرة، لكنهم رفضوا بشدة، بعدها كان يخرج باستمرار من المنزل بحجة التحاقه بدورة تحفيظ للقرآن في مسجد الحي.
 بعد مدة قصيرة اعترف لنا أخي أنه بايع جبهة النصرة، وأنه خضع إلى دورة شرعية في إحدى المعاهد الشرعية التابعة لجبهة 

النصرة لمدة 40 يوماً، تعلم خاللها الكثير من األمور كالفقه والعقيدة وغيرها. 
ثم أخبرنا بعدها بأنه سليتحق بمعسكر للتدريب على الفنون القتالية واإلعداد البدني والسالح، بعد عودته من المعسكر، أخبرنا أنهم 

دربوه على رمي الكالشنكوف )البارودة( والـ )PKC( إضافة إلى التدريب البدني كالركض والزحف.
بعد أن أنهى المعسكر التدريبي بدأ يشارك مع صفوف جبهة النصرة في المعارك ضد قوات النظام، وكانت مهمته في أغلب 
المعارك )مذخر )مساعد( رامي قاذف آر بي جي(، ومن المعارك التي شارك فيها حي الحويقة والرشدية بمدينة ديرالزور، رغم 

محاوالت والدتي المستمرة لمنعه، لكنها جميعاً فشلت في إقناعه بترك القتال. 
بعد أّن سيطر تنظيم داعش على دير الزور في الفترة الماضية، انسحبت جبهة النصرة إلى محافظة درعا برتل يضم العديد من 
المقاتلين والسالح الثقيل والخفيف، وكان أخي من ضمن الرتل، لكنه عاد منذ نحو شهر لزيارتنا، صدمنا منذ بضعة أيام بحادثة 
خطفه، حيث قامت سيارتان تابعتان لتنظيم داعش - محملتان بمقاتلين أغلبهم ال يتكلمون اللغة العربية )يُعتقد أنهم من الشيشان(- 
بتطويق منزلنا ليتم اعتقال أخي بتهمة الردة النتمائه لجبهة النصرة، وعلمنا الحقاً أنه محتجز في سجن تابع للتنظيم في إحدى 

بلدات دير الزور«.

بريف  غريبة  قرية  من  سنة«  الدهام، »13  الهجر  محل  الياس  منير  الطفل 
ديرالزور الشمالي، مقاتل في صفوف جبهة النصرة، قتل في معركة تحرير 
حي الحويقة بمدينة دير الزور ضد قوات القوات الحكومية بتاريخ 10/ آب/ 

2013، وقد علمنا أن منير كان »مساعد مذخر لرامي قاذف آر بي جي«.

الواقعة  الشحيل  بلدة  من  سنة«   12« الهجر  حميد  يوسف  هللا  عبد  الطفل 
بريف دير الزور الشرقي، مقاتل في صفوف تنظيم جبهة النصرة وقتل في 
االشتباكات والمعارك التي دارات بين تنظيم داعش من جهة وجبهة النصرة 
مع بعض مسلحي المعارضة من طرف ثاٍن في مدينة مركدا الواقعة بريف 
مذخر  »مساعد  هللا  عبد  عمل   ،2014 نيسان/   /1 بتاريخ  الجنوبي  الحسكة 

لرامي مدفع 23«.

بريف  الشحيل  بلدة  من  سنة«   14« الهجر  األحمد  عيسى  إبراهيم  الطفل 
ديرالزور الشرقي، مقاتل في صفوف جبهة النصرة، قام بتنفيذ عملية انتحارية 
بأحد مقرات تنظيم داعش في قرية غريبة بريف دير الزور الشمالي حيث كان 
بتاريخ 23/  بالقرية،  للتنظيم  ليستهدف تجمعاً  بالمتفجرات  يقود شاحنة مليئة 

نيسان/ 2014. 
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ه: الحرمان من التعليم:
أدت سيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق إلى تدهور الوضع التعليمي ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى احتالل المدارس وتحويل 
بعضها إلى مقرات ومراكز تدريب، وبالدرجة الثانية إلى الوضع األمني المتردي في ظل تحول المنطقة إلى ساحة حرب، وقد فرض 

التنظيم شروطاً معينة في المنهج التدريسي كحذف بعض المواد وإدخال أخرى، وعزل الذكور عن اإلناث.
المدرس مروان حمشو أحد معلمي مدينة منبج في حلب تحدث إلى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن ظروف التعليم في ظل سيطرة 

تنظيم داعش:

»سيطرة التنظيم على ريف حلب الشرقي أدت إلى تدهور الوضع التعليمي بشكل كبير، فالشروط التي فرضها التنظيم أدت إلى 
توقف كثير من المدارس، وحرمت معظم الطالبات من إكمال تعليمهن بسبب قلة الكوادر من اآلنسات والذي كان أحد الشروط 

التي فرضها تنظيم الدولة.
من ناحية أخرى كان على المدرسين اتباع دورات شرعية يقيمها شيوخ تابعون للتنظيم في مدينتي الباب ومنبج، اتبع نحو 300 
مدرس هذه الدورات في منبج وحدها، لكن هؤالء المدرسين ال يمكن أن يغطوا احتياجات مدينة منبج التي يبلغ عدد سكانها أكثر 

من 600 ألف.
ال يوجد في مدينتي الباب ومنبج سوى عدد قليل جداً من المدارس وكذلك الحال في مسكنة ودير حافر، أما األرياف التابعة لهذه 

المناطق فالمدارس فيها متوقفة عن العمل بشكل شبه كامل، ال يبدي التنظيم أي اهتمام بالعملية التعليمية«.

ارتكبت قوات تنظيم داعش عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والتجنيد اإلجباري وتحويل 
المدارس إلى مقرات ومراكز تدريب أفعاالً تشكل جرائم حرب، وكل تلك الجرائم تنتهك القانون الدولي اإلنساني على نحو 

صارخ، إضافة إلى محاربة التعليم والتضييق بالملبس والحركة على األطفال اإلناث.

خامساً: انتهاك مجموعات مختلفة من المعارضة المسلحة

أ: القتل خارج نطاق القانون:
عن  اليقل  ما  مقتل  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  وثقت 
304 أطفال على يد فصائل مختلفة تتبع للمعارضة المسلحة، 
سقط معظمهم بالقصف العشوائي الذي تنفذه قوات المعارضة 
الحكومية، وبشكل  القوات  الخاضعة لسيطرة  المناطق  على 

خاص القصف باستخدام قذائف الهاون.

المعارضة  قوات  قتلت   ،2014 نيسان/   /3 الخميس  يوم 
حي  استهدف  الهاون  بقذائف  بقصف  أطفال   7 المسلحة 

صورة تظهر األطفال الذي قتلوا بالقصف على حي النجارين النجارين في ريف دمشق.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMudXQxWUVJTzEwWFU/edit
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األربعاء 23/ نيسان/ 2014، سجلنا مقتل 4 أطفال في قصف نفذته قوات 
المعارضة المسلحة على محيط حي البلدية والروضة في مدينة جرمانا )ريف 

دمشق( 

 يوم األحد 4/ أيار قتلت قوات المعارضة المسلحة 4 أطفال في حي األشرفية 
في حلب بقصف بقذائف الهاون استهدف شارع المول.

يوم األحد 15/ حزيران وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 7 أطفال 
في مدينة جسر الشغور في إدلب بقصف لقوات المعارضة المسلحة استهدف 

حي كرم رحال.

ب: االعتقال واالختطاف:
اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة ما اليقل عن 1000 طفل من مناطق مختلفة، سواء خاضعة لسيطرة القوات الحكومية أو مناطق تخضع 

لسيطرة المعارضة.
يوم األحد 4/ آب/ 2013 اختطفت مجموعة تابعة للمعارضة المسلحة 21 طفالً من قرية الحنبوشية في ريف الالذقية الشمالي، وذلك 

بعد أن اقتحمت القرية ونفذت عمليات اعتقال طالت عوائل بكاملها مع النساء واألطفال.
يوم الخميس 19/ كانون األول/ 2013، اقتحمت عناصر تابعة لـ »جيش اإلسالم« منطقة عدرا العمالية في ريف دمشق، واعتقلت 
عوائل بأكملها، من بين المعتقلين ما اليقل عن 164طفالً، وأعلن أن كل من اعتقل في عدرا العمالية هم أسرى حرب، وذلك من أجل 

إجراء صفقة تبادل مع معتقلين لدى القوات الحكومية.
يوم الجمعة 10/ إبريل/ 2014.  اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لـ »جبهة ثوار سوريا« 3 أطفال من قرية البارة )بمحافظة إدلب( 

يوم األحد 2/ نوفمبر/ 2014. اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لـ »جبهة ثوار سوريا« في قرية مدايا )بمحافظة حلب(، 3 أطفال وهم 
ينزحون من مدينة حماة. 

يوم السبت 15/ شباط/ 2013 اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لـ »لواء أحرار سوريا« طفالً من حي الشعار )بمحافظة حلب(.

صور تظهر األطفال الذين قتلوا بالقصف على جرمانا 

صور تظهر األطفال الذي قتلوا بالقصف على حي األشرفية

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWUJyWXJ1NEFTQ00/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudTAwdW91bnE4SjQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudTAwdW91bnE4SjQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTnphTHNhdC15Y0E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMubVpVY2ZFbjJWS28/edit
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ت: العنف الجنسي:
األطفال. بحق  جنسي  عنف  بعمليات  المسلحة  المعارضة  من  فصائل  قيام  نرصد  لم 

ث: التجنيد:
أدى دمار عشرات آالف المحالت التجارية والمصانع، إلى ظروف استثنائية 
في الفقر، إضافة إلى فقدان األب والمعيل والصديق، الحالة النفسية الصعبة 
وظروف اإلحباط، وانعدام المستقبل التعليمي شكلت عوامل رئيسة النضمام 

مئات األطفال إلى الكتائب المسلحة.
أخبرنا عدد من قادة بعض الفصائل المسلحة أنهم يقبلون بانضمام األطفال 
ومشاركتهم في العديد من األعمال داخل الكتيبة، وأن ذلك أفضل بكثير من 

تركهم عرضة للتشرد والرذيلة، واالستغالل في العمل.
 وعلى الرغم من أن الجماعات المسلحة طرف غير دولي، وبالتالي فهي 
كحد  18عاماً  سن  يحدد  الذي  االختياري  البرتوكول  بمقتضى  ملزمة  غير 
أدنى للمشاركة المباشرة في التجنيد، إال أنها بموجب القانون الدولي اإلنساني 
األطفال دون سن  مئات  لدينا وجود  المؤكد  الـ 15عاماً، ومن  بسن  ملزمة 

15عاماً، وذلك يشكل جريمة حرب.
14عاماً  الـ  ديب صاحب  شقيقه  مع  انضم  12عاماً،  العمر  من  يبلغ  عبود 
إلى أحد الفصائل المسلحة في جبهة الشيخ سعيد بحلب، بعد مقتل اثنين من 
الجعب  يرتدون  وهم  الصور  في  األطفال  ويظهر  أعمامهم،  وأحد  إخوتهم 

العسكرية ويحملون بنادق آلية وأجهزة اتصاالت السلكية.
أسلحتهم،  يحملون  وهم  ديب  أخيه  مع  عبود  الطفل  تظهر  مجموعة صور 

نشرت الصور بتاريخ 1/ تشرين األول/ 2013. 

الطفل علي الفياض »14 سنة« من قرية النملية الواقعة بريف دير الزور 
الشمالي، مقاتل في صفوف »تجمع كتائب الحق« التابع لـ »جيش اإلسالم« 
بدير الزور، قتل في حي الرصافة بمدينة دير الزور في المعارك الدائرة مع 
قوات القوات الحكومية  بتاريخ 16/ آب/ 2013، أخبرنا بعض زمالئه أن 

علي كان )رامي كالشنكوف »بارودة«(.

الطفل معاذ الخلف »13 سنة« من قرية البوعمرو الواقعة بريف دير الزور 
الشرقي، مقاتل في فصيل »الفاتحون من أرض الشام«، قتل في حي الرشدية 
بمدينة دير الزور في االشتباكات الدائرة مع قوات القوات الحكومية بتاريخ 

24/ أيلول/ 2013، ويذكر أن معاذ كان )رامي كالشنكوف »بارودة«(. 
الطفل أحمد مصطفى البكري 16 سنة، من مدينة حلب، يلقب بأبو الزهراء 
من مقاتلي المعارضة المسلحة  قضى باالشتباكات مع تنظيم داعش في محيط 

بلدة )أخترين( بتاريخ 13/ آب/ 2014. 

ارتكبت فصائل من المعارضة المسلحة عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب والتجنيد اإلجباري، أفعاالً تشكل 
جرائم حرب، وكل تلك الجرائم تنتهك القانون الدولي اإلنساني على نحو صارخ.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuMkh1akJ2ZWE2RTQ/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQ1NfZG5WNEVzRDQ/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQ1NfZG5WNEVzRDQ/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuZU5BRTRFVGQxVDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucXRjTTc1REtlMGc/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMudHV0dDZSYzhFSEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucXRjTTc1REtlMGc/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUHQ3Ry1GZWF2dzA/view?usp=sharing  
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سادساً: الطفل في ظل اللجوء:
اللجوء، داخل وخارج  من األطفال في مختلف بالد  كبيراً  بلغ عدد األطفال السوريين الالجئين قرابة 2.9 مليون طفل، التقينا عدداً 

المخيمات، أبرز ما يُعانيه الطفل السوري الالجئ:

كثير من األطفال الالجئين يعيشون بدون آبائهم، فهم إما قد قتلوا أو قاموا بإخراج أطفالهم ونسائهم خارج البالد خوفاً عليهم.. 1
إذا كان األطفال في مخيمات اللجوء في األردن وتركيا يتمكنون من الخروج يومياً من الخيمة، فإن الوضع األصعب هو لالجئين . 2

في لبنان، فقد يمضي شهراً كامالً وال يستطيع الخروج خارج المنزل ولو لمرة واحدة، وغالباً ما يعيش في المنزل الواحد أكثر 
من أسرة.

حرم أغلب الالجئين األطفال من التعليم، وتختلف النسبة بحسب البلد المجاور، والنسبة المتوسطة هي أن 45% من األطفال الالجئين . 3
خارج العملية التعليمية.

ال يتمكن الطفل الالجئ من الحصول على الجنسية، فقد ولد في مخيمات اللجوء ما اليقل عن 85000 طفل. حرم كثير منهم من . 4
الجنسية، ألنه بحسب القانون السوري فإن الجنسية التنتقل إال من خالل األب، وحتى لو كان األب موجوداً، يجب أن يحمل وثيقة 

زواج، يجب أن نأخذ باالعتبار أن كثيراً من اآلباء فقدوا أو اختفوا قسرياً، وقسم هائل ال يحمل أية وثيقة.
اضطرابات نفسية عالية، نتيجة تفكك األسرة أو انحاللها، وعدم الشعور باألمان في بلد غريب، وهيمنة صور الدماء والدمار طيلة . 5

أربع سنوات تقريباً، فقدان األصدقاء، الشعور بفقدان األمل، ضغوطات اجتماعية بسبب اضطرار كثير منهم للعمل.
محاوالت ابتزاز األطفال في سوق العمل، وفي مجال الدعارة.. 6
وجود كثير من الجرحى والمصابين ضمن األطفال الالجئين.. 7

http://www.sn4hr.org
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تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلى السيد عبد السالم زياد، الذي أفاد عن الصعوبات التي يواجهها لتأمين أوراق ثبوتية البنته 
المولودة حديثاً:

السوري،  النظام  قبل  من  األمنية  المالحقات  بعد  قسراً  تركيا  إلى  »هاجرت 
رزقت بطفلة في شهر تشرين األول الماضي، ومنذ ذلك الحين كل ما يشغلني 
للجهات  التوجه  على  قادر  غير  فأنا  لطفلتي  جنسية  على  الحصول  كيفية  هو 
الحكومية السورية إلصدار هذه األوراق، والدولة التركية تعطينا شهادة والدة 
الشهادة ال تعطيني حق إصدار جواز سفر البنتي،  المستشفى، لكن هذه  عبر 
ابنتي ستصبح عديمة الجنسية، وفيما إذا استمرت الحرب في سوريا لسنوات 

أخرى لن تكون قادرة على االلتحاق بالمدرسة«.
 

محمد 14 عاماً من مدينة حلب نزح وعائلته إلى تركيا هرباً من القصف العنيف، محمد يعمل 
اآلن في بيع المناديل الورقية في شوارع مدينة غازي عنتاب في تركيا:

»ال يكفي ما يتقاضاه أبي من دخل لعائلتنا المكونة من 7 أشخاص، لذلك بدأت 
العمل مع شقيقتي الصغيرة ببيع المناديل، أكثر ما يخيفني هو مالحقة الشرطة 

لي ومصادرة بضاعتي أو األموال التي كسبتها.
لم أعد أذهب إلى المدرسة منذ أن كنا في مدينة حلب بسبب القصف العنيف 
القليل من المال  على المدينة، وعندما وصلت إلى هنا أصبح همي هو تأمين 

لمساعدة والدي«. 

زارت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان الطبيب شفيق عامر أخصائي األمراض النفسية والعصبية عند األطفال، حيث يشرف الطبيب 
شفيق على مركز يقوم بعالج حاالت بعض األطفال السوريين الموجودين في األردن:

»معظم األطفال الذين عايشوا القصف والقتل في بالدهم يعانون من اضطرابات وأزمات نفسية، تمنعهم من االلتحاق بالمدرسة، 
لذلك نقوم في هذا المركز بإعادة تأهيل الطفل نفسياً لينسجم مع البيئة الجديدة ونؤمن له وسائل اللعب والترفيه في محاولة منا 

إلخراجه من حالة الخوف وعدم االستقرار التي يعيشها.
تتجلى معظم مخاوف األطفال من األسلحة الثقيلة وأصوات الطيران الحربي. أحد األطفال قال لي يوماً:

»أنا أخاف من الدبابة التي كانت تقصف منزلنا وتصدر أصواتاً قوية جداً يهتز المنزل بسببها«.
 

التقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع الطفلة يمنى 5 أعوام، والطفل عيد 7 أعوام، من بلدة اليادودة في محافظة درعا حيث تعرض 
منزلهم للقصف بقنبلة برميلية متفجرة وقتلت والدتهم على إثرها، تروي لنا عمة الطفلين تفاصيل إصابتهم ومعاناتهم أثناء محاولتهم 

اللجوء إلى األردن:

»القصف الذي استهدف منزلهم تسبب بإصابات بالغة للطفلين، حيث 
بترت ساق يُمنى، أما عيد فقد فقدَ ساقيه االثنتين، مكثنا في مشفى 
عاقلة في عمان ثالثة أيام، لم تقدم لنا فيها خدمات طبية، ثم طالبت 
هناك  األطباء  اكتشف  حيث  الزرقاء  في  الظليل  مشفى  إلى  بنقلنا 
بداية تموت في الساق اليمنى لعيد، خضعت يمنى لثالث عمليات 
جراحية بينما خضع عيد لعشر عمليات، وهم اآلن ينتظرون تركيب 

الطفلة يمنى تتحدث لنااألطراف الصناعية في أحد دور االستشفاء«.  

http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=VtdCepYuj6k&list=TLAIoWQfzF6Kg 
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8VmVub2RtUXcycHM/edit
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سابعاً: التوصيات:

إلى المجتمع الدولي واألمم المتحدة:
تكرر إصدار الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عدة تقارير ودراسات حول مختلف ألوان االنتهاكات في سوريا، ونرى أن أزمة األطفال 
في سوريا هي فرع عن األزمة الرئيسة، وال يمكن أن تحل بدونها، لذا فإن كل تأخير في حل األزمة السورية سيضاعف بشكل راديكالي 

من أزمة الطفولة، والتي بدورها سوف تمتد لسنوات بعيدة.
األزمة في سوريا هي أزمة إنسانية، وأزمة انتهاكات حقوق اإلنسان بالدرجة األولى، وإن كان يتم تصويرها على أنها أزمة جيو- 

سياسية، فهذا من أجل الهروب من مواجهة حقيقة األزمة السورية.
بإمكان المجتمع الدولي أن يخفف من وطأة األزمة، على األقل عبر تنفيذ قرارات مجلس األمن التي جاءت متأخرة كثيراً، وهذا هو 
الحد األدنى، لم يعد أحد يتكلم عن القرار 2139، ووقف الهجمات العشوائية التي مازالت مستمرة منذ 22/ شباط وحتى لحظة إعداد 
هذا التقرير وراح ضحيتها ما اليقل عن 1483 طفالً، مسجلين لدينا باالسم والصورة والفيديو، وقتل 8 منهم بالغازات السامة، بسبب 

فشل مجلس األمن في تطبيق القرار 2118.
حتى فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بإيصال المساعدات اإلنسانية 2139 و 2165، والذي يمثل الحد األدنى من المساعدة المطلوب 
تحقيقها، نالحظ أن األطفال داخل المناطق المحاصرة )الغوطة الشرقية وداريا - ريف دمشق، حي الوعر حمص( مازالوا يموتون بسبب 

الجوع والبرد، وقد دخلنا في ظل شتاء جديد.
يتوجب على المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن توسع تقاريرها فيما يتعلق باالنتهاكات بحق األطفال داخل سوريا، كما يتوجب على 
المقررين الخواص المعنيين بحالة حقوق اإلنسان في سوريا التركيز بشكل أكبر على عمليات االختفاء القسري والتعذيب واعتقال وقتل 

األطفال، وغير ذلك مما ورد في هذا التقرير، ونحن على استعداد للتعاون بشكل كامل في جميع الحاالت الواردة في هذا التقرير.
نأمل من لجنة التحقيق الدولية أن تأخذ تقارير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بشكل أكبر بعين االعتبار، وأن يتم التنسيق من أجل متابعة 

التحقيقات في الجرائم الواردة في هذا التقرير.
تعتبر كافة الدول التي تساعد وتمد الحكومة السورية باألموال والسالح والميليشيات متورطة بشكل كامل في الجرائم الواردة في هذا 

التقرير، وكذلك الدول التي تدعم جماعات مسلحة قد ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب.
ال بد للمجتمع الدولي من إعادة تفعيل الوصول إلى حل سياسي، يوقف شالل الدماء اليومي، ويضمن محاسبة المجرمين.

تصل كثير من االنتهاكات الواردة في هذا التقرير إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتدعو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
إلى محاكمة كل المتورطين والمشتبه بهم، ال بد من إحالة ملف األوضاع في سوريا إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، ويبدو 

أن روسيا والصين مصرين على إفالت المجرمين من العقاب، لذا البد لألمم المتحدة من أن تسرع في تشكيل محكمة خاصة لسوريا.

إلى دول الجوار:
ضمان قدرة الالجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر اإلعادة القسرية، ويجب على دول 
االتحاد األوربي وغيرها أن تخفف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من الالجئين السوريين، وعلى الدول المانحة زيادة 

مساعدتها للمفوضية العليا لشؤون الالجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.

ثامناً: شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير لعائالت الضحايا وأقربائهم وأصدقائهم، وللنشطاء المحليين واإلعالميين، الذين ساهمت مساعداتهم بخروج 

التقرير على هذا المستوى.
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