الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران/
 2011وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

األحد  20تشرين الثاين 2016

مقتل  23863طفالً يف سوراي منذ آذار 2011
الرباءة َّ
الدامية

حمتوايت التقرير:
أوالً :مقدمة ومنهجية.
اثنياً :حصيلة األطفال الضحااي
واملعتقلني.
اثلثاً :االنتهاكات من قبل
القوات احلكومية.
رابعاً :االنتهاكات من قبل
القوات الروسية.
خامساً :االنتهاكات من قبل
قوات اإلدارة الذاتية الكردية.
سادساً :االنتهاكات من قبل
التنظيمات اإلسالمية املتشددة.
سابعاً :االنتهاكات من قبل
فصائل املعارضة املسلحة.
اثمناً :االنتهاكات من قبل قوات
التحالف الدويل.
اتسعاً :االنتهاكات من قبل
جمموعات مل نتمكن من
حتديدها.
عاشراً :الطفل يف ظل اللجوء.
أحد عشر :االستنتاجات
والتوصيات.
شكر وتقدير
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أوال :مقدمة ومنهجية:
ً

تعرض األطفال يف سوراي منذ آذار  2011وحىت اليوم إىل خمتلف أنواع االنتهاكات،
َّ
ويُعترب األطفال من الفئات اهلَشَّة والضعيفة وهلذا جيب أن تتم مراعاهتم بشكل خاص،
لكننا مل ن ْل َحظ اهتماماً ورعاية خاصة حب ِّقهم ،فعندما تُقصف مدارسهم بشكل منهجي
من قبل النظام السوري وحلفائه ،فإن ذلك يُشري إىل تعمد استهداف أجيال مستقبل
سوراي ،انتقاماً من املناطق اليت طالبت بتغيري النظام احلاكم وخرجت عن سيطرته ،ويرتبَّع
النظام السوري وحلفاؤه (امليليشيات األجنبية والقوات الروسية) على رأس اهلرم بنسبة
حتتل بقية األطراف ،كقوات اإلدارة
تُقارب الـ % 94من ُممل االنتهاكات ،فيما ُّ
الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين)،
والتنظيمات اإلسالمية املتشددة (تنظيم داعش وجبهة فتح الشام) ،وفصائل املعارضة
املسلحة ،وقوات التحالف الدويل ،نسبة الـ  6%املتبقية وبنسب متفاوتة.
مل ُتيِّز الطائرات احلربية اليت تُلقي الرباميل املتفجرة ،أو الصواريخ بني طفل أو امرأة ،كما
مل يتم متيِّيز األطفال أثناء عمليات التعذيب واحلصار والتجويع؛ ابعتبارها مورست على
حنو عقوابت مجاعية طالت جمموعات سكانية كاملة.
تعرض األطفال يف سوراي إىل تداعيات تراكمية نتجت عن
إضافة إىل االنتهاكاتَّ ،
عمليات القصف والتدمري اليومية ،اليت تسببت يف تضرر قرابة  3871بني مدرسة
وروضة أطفال؛ ما أدى إىل خروج ما يزيد عن  2.5مليون طفل داخل سوراي من
ضرر قطاع الصحة فاخنفضت معدالت تلقيح األطفال ،وانتشرت
العملية التعليمية ،وتَ ُّ
وتدمرت أجزاء واسعة من قطاع البنية التحتية
األمراض املعدية
كالسل ومحى التيفوئيدَّ ،
ِّ
وتدمرت أحياء كثرية بشكل
فانتشر التهاب الكبد الوابئي بسبب شرب مياه اآلابرَّ ،
شبه كامل ما دفع ابألسرة السورية إىل اللجوء ،وظهرت معاانة من نوع آخر ،حيث
ُحرم  60%من ُممل األطفال الالجئني من التعليم ،كما متَّ استغالهلم يف سوق العمل،
وسجلنا أيضاً عدداً من حاالت العنف اجلنسي حبق األطفال داخل وخارج سوراي،
وازدادت بشكل خميف حاالت التزويج املبكر ،كما ولد ما اليقل عن 160ألف طفل
يف خميمات اللجوء ،مل حيصل العديد منهم على أوراق ثبوتية ،ونعاين صعوابت هائلة يف
مكافحة ظاهرة احلرمان من اجلنسية.
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أدى كل ما سبق إىل تداعيات سيكولوجية من املستبعد اآلن التنبؤ أببعادها يف املستقبل املتوسط أو البعيد ،فقد حتدَّثنا مع عدد
واسع من األطباء يف دول اجلوار السوري منذ عام  2012وأخربوان عن معاانة نسبة كبرية من األطفال من اضطراابت نفسية
تتمثل يف انفعاالت حادة واكتئاب وفصام يف بعض األحيان ،وينعكس كل ذلك على التحصيل العلمي واالندماج اجملتمعي
ِ
ص حالتهم أوالً ومن يعاجلهم اثنياً.
ورؤية الكوابيس وسلس البول ،ومعظم أطفال سوراي ال جيدون من يُ ّ
شخ ُ
تعتمد منهجية هذا التقرير على أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الناتج عن حاالت املراقبة والتوثيق اليومية املستمرة
منذ عام  2011حىت اآلن ،ومجيع اإلحصائيات الواردة فيه مسجلة ابالسم والصورة ومكان وزمان الوفاة أو االعتقال ،وغري
ِ
ِ
ثل احلد األدىن من االنتهاكات اليت متكنَّا من توثيقها ،وبكل أتكيد فإن
ذلك من التفاصيل ،وإن ما َوَرَد ذكره يف هذا التقرير يُّ ُ
اإلحصائيات احلقيقية أكرب من ذلك بكثري ،نستعرض يف التقرير أبرز احلوادث اليت وثقناها ووقَعت بني  /20تشرين الثاين/
 2015حىت  /20تشرين الثاين 2016 /إضافة إىل بعض احلوادث يف عامي  2013و 2015كانت ماتزال قيد التحقيق،
حيث قُمنا بعرض حاالت قبل التواريخ املشار إليها يف تقارير سابقة ،أما حصيلة الضحااي وغريها فهي تغطي املدة منذ بداية
آذار  2011وحىت حلظة طباعة هذا التقرير.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“عندما نُسجل يومياً وشهرايً وسنوايً تراكم كل هذا الكم اهلائل من القتلى األطفال يف سوراي ،دون أدىن اكرتاث دويل حقيقي،
فهذا ينسف بال شك مفهوم “محاية املدنيني” ،فمن هو املسؤول احلايل عن محاية أطفال سوراي من الرباميل املتفجرة واألسلحة
طرح على من يدَّعون أهنم دول عظمى يقودون العامل”.
الكيميائية وعمليات القنص والتجويع ،هذا السؤال جيب أن يُ َ
ً
ثانيا :حصيلة األطفال الضحايا والمعتقلين:

رسم بياين يوضح حصيلة الضحااي من األطفال ونسب توزعهم حبسب اجلهة اليت قامت بعملية القتل:
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رسم بياين يوضح حصيلة األطفال الذين مازالوا قيد االعتقال ،وتوزعهم حبسب اجلهة اليت قامت بعملية االعتقال:
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اثلثاً :االنتهاكات من قبل القوات احلكومية (اجليش ،واألمن ،وامليليشيات الشيعية واألجنبية املوالية):
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
قتلت القوات احلكومية منذ آذار 2011 /حىت حلظة طباعة هذا التقرير ما اليقل عن  20676طفالً ،مسجلون لدى الشبكة
السورية حلقوق اإلنسان ابالسم والصورة والفيديو ،ومكان وزمان القتل ،وذلك عرب عمليات القصف العشوائي ابلصورايخ،
واملدفعية ،والقنابل العنقودية ،والغازات السامة ،والرباميل املتفجرة ،وصوالً إىل عمليات الذبح ابلسالح األبيض ،وذلك يف
عدة جمازر محلت طابع تطهري طائفي :يف محص ،ابنياس ،جديدة الفضل بريف دمشق ،القلمون بريف دمشق ،ريف محاة
الشمايل ،وريف حمافظة حلب.
من بني الـ  20676طفالً 714 ،قتلوا برصاص قناص ،والقناص على علم اتم أبنه يستهدف طفالً ،كما حتدثنا عن ذلك
سابقاً يف تقرير “صيد البشر”.
الثالاثء  /12كانون الثاين 2016 /قصفت مدفعية النظام املتمركزة يف قرية
جرجيسة قذيفتني على أحد منازل املدنيني يف بلدة حر بنفسه بريف حمافظة
محاة اجلنويب ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل
 8أشخاص من عائلة واحدة 6( ،أطفال وسيداتن).
يوم اخلميس  /31آذار 2016 /أغار طريان حكومي اثبت اجلناح مبا
اليقل عن  14غارة خالل قرابة  4ساعات يف مناطق متفرقة من بلدة دير
العصافري يف حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل مقتل  31مدنياً ،بينهم 12
طفالً دون سن  ،18و 9سيدات .وقد أصدرت الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان تقريراً مفصالً عن احلادثة.
اإلثنني  /6حزيران 2016 /قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ منطقة أبو زورة شرقي مدينة السخنة بريف حمافظة
محص الشرقي ،اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل  4أطفال من عائلة واحدة.
الثالاثء  /14حزيران 2016 /ألقى الطريان املروحي احلكومي  6براميل متفجرة على سوق الذهب يف بلدة البارة بريف حمافظة
إدلب اجلنويب ،اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام ،سقط معظمها أمام صالة أللعاب
األطفال ،ما تسبب مبقتل  8أطفال.
الثالاثء  /18تشرين األول 2016 /قصفت مدفعية القوات احلكومية عدة قذائف تزامناً مع إطالقها الرصاص من رشاشاهتا
على حافلة تُِق ُّل مدنيني على الطريق الواصل بني بلديت خان الشيح وزاكية يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق ،اخلاضع
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل  5مدنيني دفعة واحدة ،بينهم طفلتان ووالدهتما.
ابء :االعتقال واالحتجاز التعسفي والتعذيب:
نؤكد يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما اليقل عن  99%من حاالت االعتقال من قبل القوات احلكومية تتم بدون مذكرة
قانونية ،وال يتم إخبار ذوي الطفل ابلتهمة أو أين سيتم احتجازه ،كما أننا سجلنا حاالت عديدة مت فيها اعتقال األب واالبن
معاً ،وذلككنوع من الضغط على األب ،حيث يتم تعذيب ابنه أمامهُ .ينع األهل من تكليف ٍ
يتعرض الطفل
حمام ،ومن الزايراتَّ ،
ويتحول االعتقال التعسفي إىل اختفاء قسري يف كثري من احلاالت.
لتعذيب عنيف ،دون متيّيز تقريباً عن تعذيب الرجل البالغَّ ،
4
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تقوم القوات احلكومية ابعتقال األطفال ألهنم شاركوا يف احلراك الشعيب ،سواء بشكل مباشر أو عرب وسائل التواصل االجتماعي أو
يف اجملال اإلعالمي أو اإلغاثي ،كما أن هناك العشرات من حاالت اعتقال األطفال من أجل الضغط على آابئهم لتسليم أنفسهم.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ آذار 2011 /ما ال يقل عن  11044طفالً مروا بتجربة االعتقال ،مازال ما
اليقل عن  2819منهم قيد االعتقال حىت اللحظة ،تُنكر السلطات السورية احتجازها لألطفال لديها ،على الرغم من أن
كافة رواايت األهايل والناجني تؤكد لنا أن القوات احلكومية هي من قامت بعمليات االقتحام واالعتقال.
يتعرض األطفال إىل أساليب التعذيب نفسها اليت يتعرض هلا الرجال تقريباً ،وقد رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب
َّ
موسع “ما اليقل عن  46أسلوابً من أشهر أساليب التعذيب” اليت استخدمتها األفرع األمنية يف سوراي ،تسبب ذلك
ير
تقر َّ
التعذيب الوحشي مبقتل ما اليقل عن  160طفالً ،أغلبهم قُتلوا داخل األفرع األمنية.
الطفل مؤمن عبد احلكيم احلسن اجلاسم ،من حي اجلبيلة يف مدينة دير الزور،
مواليد /1كانون الثاين ،2004 /الثالاثء  /9أيلول 2014 /قامت عناصر القوات
احلكومية مبدامهة منزل عائلته واعتقاله واعتقال مجيع من كان يف املنزل تعسفياً،
واقتيادهم إىل جهة جمهولة ،ومل حتصل عائلته على أية معلومة ُت ِّدد مصريه أو مكان
احتجازه بعد ذلك التاريخ ،ومايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق
اإلنسان وألهله أيضاً.
الطفل عدانن اإلمام يبلغ من العمر  14عاماً حني اعتقاله يف  /1آب،2013 /
حيث قامت قوى أمن الدولة التابعة للقوات احلكومية مبدامهة مكان إقامته يف حي
اجملتهد مبدينة دمشق واعتقاله تعسفياً ،واقتياده إىل فرع أمن الدولة  251املعروف
ابسم فرع اخلطيب والكائن يف شارع بغداد منطقة اخلطيب مبدينة دمشق ،شوهد
عدانن آخر مرة يف  /5كانون الثاين 2014 /ونُقل بعدها إىل مكان جمهول ،ومل
حتصل عائلته على أية معلومة ُتدد مصريه أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ،
ومايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
الطفل (م ،ل) من حي اجلورة يف مدينة دير الزور ،يبلغ من العمر  15عاماً ،اعتقلته ميليشيا الدفاع الوطين التابعة للقوات
احلكومية األحد  /22أاير ،2016 /إثر مدامهة مكان إقامته يف حي اجلورة مبدينة دير الزور ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة
للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
الطفل (س ،ب) من حي اجلالء مبدينة محاة ،يبلغ من العمر  12عاماً ،بتاريخ  /14نيسان ،2016 /اعتقلته عناصر ميليشيا
الدفاع الوطين التابعة للقوات احلكومية من مكان وجوده ابلقرب من منزله يف حي اجلالء ،أُفرج عنه يف  /22نيسان،2016 /
بعد قيام أهله بدفع فدية مالية.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع والد الطفل (س ،ب)  -عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي
فيسبوك  -أفادان بظروف اعتقال ابنه:
ِ
ف ولدي من أمام حمل بقالة يقع على الشارع الرئيس يف حيِّينا من قبل مسلحني يرتدون َّزيً مدنياً ويستقلون سيارة
“اختُط َ
أبلغت قسم الشرطة يف احلي ،ونصحين ابلتَّكتُّم على األمر والتفاوض مع اخلاطفني يف حال اتصلوا
سياحية ليس هلا لوحة أرقامُ ،
بنا ،يف صبيحة اليوم التايل متَّ التَّفاوض معي من قبلهم عرب اهلاتف على مبلغ مايل كبري مقابل إطالق سراح ابين وهدَّدوين بقتله
5
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يف حال مل أدفع املبلغ وأخربوين بعدم جدوى إبالغ األفرع األمنية وأعطوين ُمهلة حىت املساء فقط لتأمني املبلغ ،مل أستطع أتمني
ِ
لكن أيضاً
املبلغ فاتصلوا يب جمدداً من رقم آخر ،وخفَّضوا املبلغ إىل النّصف ،وأعطوين ُمهلة جديدة حىت صباح اليوم التايلِّ ،
مل أستطع أتمني نصف املبلغ ،استمر الوضع على حاله عدة أايم ،إىل أن أطلقوا سراحه مقابل املبلغ املتوفر لدي وكان ذلك
ِ
ومكبَّالً ابلقرب من حي النَّصر يف
بتاريخ  /22نيسان ،2016 /واستلمت ابين من مشفى محاة الوطين ،بعد أن ُوج َد مرمياً ُ
تعرف ابين على
تعرض ابين أثناء اعتقاله َّ
للصفع العنيف على الوجه وحرموه من الطعام لساعات طويلة ،الحقاً َّ
مدينة محاةَّ ،
أحد اخلاطفني وهو من املنتسبني إىل ميليشيا الدفاع الوطين التابعة للقوات احلكومية ،ويقطن يف احلي نفسه”.
جيم :احلصار:
حتدَّثنا يف عدة تقارير عن احلصار وتداعياته يف مناطق ِّ
متنوعة يف سوراي ،كان آخرها دراسة صدرت بتاريخ  /17حزيران/
 2016بعنوان “مسؤولية األمم املتحدة عن حصار املدنيني يف سوراي” ،لقد بدأت تداعيات احلصار بشكل أساسي املوت
بسبب اجلوع واملرض ابالرتفاع يف العامني املاضيَني ،أما إن مل يؤدي نقص الطعام و َّ
الدواء إىل املوت ،فقد الحظنا ارتفاع حاالت
اإلصابة بسوء التغذية احلاد بشكل خميف؛ ما تسبب يف ضعف عمليات النمو كنتيجة طبيعية لنقص الفيتامينات واملعادن،
وخاصة لدى األطفال حديثي الوالدة ،ومازال النظام السوري وتنظيم داعش املتسببان الرئيسان يف حصار املناطق الواردة يف
السابق مينعان دخول وخروج املساعدات واملدنيني.
التقرير َّ
وقد وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ بداية احلراك
الشعيب مقتل 276طفالً بسبب نقص الغذاء والدواء يف العديد
من املناطق احملاصرة.
اجلمعة  /15كانون الثاين 2016 /قضى الطفل يوسف سعدية،
البالغ من العمر  3أشهر ،يف مدينة معضمية الشام ،نتيجة نقص
الغذاء جراء احلصار الذي تفرضه القوات احلكومية على املدينة.
دال :احلرمان من التعليم وعمالة األطفال:
املتعمد للقوات احلكومية ما اليقل عن  3764مدرسة و 19روضة أطفال توقَّف قرابة نصفها
استهدف القصف العشوائي أو َّ
َّشرد بسبب النزوح
عن العمل ،كان هذا السبب الرئيس وراء إحجام األهايل عن إرسال أطفاهلم إىل املدارس ،عدا عن الت ُّ
الشديدين وتدمري احملالت التجارية وأماكن العمل ،أو اعتقال أو قتل ُمعيل
انهيك عن احلصار والفقر
بعد أن دمرت األبنية،
َ
َ
األسرة؛ ما دفَع األطفال للعمل وأصبح كثريون منهم معيلون ألسرهم ،وتُشري التقديرات األولية إىل توقف ما اليقل عن 2.5
مليون طفل داخل سوراي عن التعليم.
األحد  /10كانون الثاين 2016 /ألقى طريان النظام املروحي برميالً متفجراً على املنازل احمليطة مبدرسة ايقد الغربية االبتدائية
يف بلدة ايقد العدس التابعة ملدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل
مقتل طالب وإصابة اثنني آخرين جبراح ،إضافة إىل إصابة مواد إكساء املدرسة أبضرار مادية متوسطة ودمار جزئي يف سورها.
األربعاء  /26تشرين األول 2016 /قرابة  10:52صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح حكومي (سيخوي  )22ابلصواريخ
يضم  3مدارس هي مدرسة ابتدائية ،إعدادية بنني حاس ،وإعدادية بنات حاس يف
جتمع مدارس الشهيد كمال قلعجي الذي ُّ
احلي اجلنويب من بلدة حاس بريف حمافظة إدلب اجلنويب ،اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح
الشام؛ ما تسبب مبجزرة ،إضافة إىل دمار كبري يف أبنية املدارس الثالث وإصابة أاثثها ومواد إكسائها أبضرار مادية كبرية إضافة
إىل دمار جزئي يف سور التجمع ،وقد أصدران تقريراً مفصالً عن احلادثة.
6

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

السبت  /27آب 2016 /قصفت طائرات اثبتة اجلناح حكومية ابلصواريخ روضة األطفال يف مدينة الطبقة بريف حمافظة
الرقة الغريب ،اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء الروضة وخروجها عن اخلدمة.
األحد  /6تشرين الثاين 2016 /قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون عدة على روضة أجيال املستقبل لألطفال يف
مدينة حرستا مبحافظة ريف دمشق ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل  9أطفال وُكنَّا قد وثقنا
ذلك يف تقرير مفصل.
هاء :التجنيد:
اتَّبعت القوات احلكومية سياسة التجنيد العام للمدنيني يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا هبدف تعويض النقص يف املقاتلني يف
صفوف اجليش النظامي ،وعملت القوات احلكومية على جتنيد الفئات العمرية الصغرية بدءاً من  14عاماً للقتال يف صفوفها،
ُمتَّبعة سياسة الرتغيب املادي واستغالل احلاجة املادية لألهايل بشكل رئيس يف عمليات التجنيد حبق األطفال.
كما سجلنا خالل عام  2016وحده قيام القوات احلكومية مبا اليقل عن  219حالة جتنيد قسري لألطفال هبدف إشغاهلم
بعمليات السخرة وحفر اخلنادق على جبهات القتال ،حيث تركزت عمليات التجنيد القسري لألطفال يف القرى واملناطق اليت
تسيطر عليها القوات احلكومية ابلقرب من جبهات القتال يف ريف حلب اجلنويب ومناطق الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق.
ومن خالل الرواايت اليت حصلت عليها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من ذوي القتلى األطفال يف صفوف القوات احلكومية
العامني األخريين ارتفاع عدد األطفال القتلى واملصابني يف صفوف هذه امليليشيات،
وامليليشيات التابعة هلا ،فقد الحظنا يف َ
ما يُ ُّ
عد مؤشراً على ارتفاع وترية استعانة القوات احلكومية هبم.
صور تظهر استعانة القوات احلكومية ابألطفال ضمن معسكرات تدريب اتبعة هلا.

واو :العنف اجلنسي:
تنوعت
تعرض هلا األطفال من قبل القوات احلكومية منذ آذار ،2011 /وقد َّ
سجلنا ما اليقل عن  472حالة عنف جنسي َّ
أشكال العنف اجلنسي بني التحرش أثناء املدامهات والتفتيش ،والزواج القسري ،واالبتزاز اجلنسي اللفظي (توجيه ُتم ممارسة
اجلنس وعبارات جنسية) ،واالستغالل اجلنسي اجلسدي (اإلجبار على التَّعرية ومالمسة جسد الطفل) خالل فرتة االعتقال
واالختطاف ،وصوالً إىل أقسى درجات العنف اجلنسي وهي االغتصاب.
احلديث عنه.
احلساسة وعدم تفضيل اجملتمع السوري
ورغم ذلك فإن احلجم احلقيقي للعنف اجلنسي مازال ُمتفياً بسبب طبيعته َّ
َ
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رابعاً :االنتهاكات من قبل القوات الروسية:
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
بدأت القوات الروسية هجماهتا العسكرية منذ األربعاء  /30أيلول 2015 /وقد أعلنت أن ضرابهتا تستهدف التنظيمات
اإلسالمية املتشددة (تنظيم داعش  -تنظيم جبهة النصرة  -تنظيم جند األقصى) وقد سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
مقتل  992طفالً نتيجة هجمات نعتقد أهنا روسية ،وهذه حصيلة مرتفعة جداً ومؤشر على أن القوات الروسية تستهدف املدنيني.
اخلميس  /26تشرين الثاين 2015 /قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم
داعش مستهدفة حميط مدرسة حطني؛ ما أدى إىل مقتل  8مدنيني ،بينهم  5أطفال ،إضافة إىل جرح ما اليقل عن  10آخرين.

اإلثنني  /7كانون األول 2015 /قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ شارع املفروشات يف حي اهللك
ستعمل لتعليم األطفال؛ أدى القصف إىل مقتل  5أشخاص بينهم معلمتان وطفلتان،
حبلب ،استهدف أحد الصواريخ مبىن يُ
ُ
وإصابة  10آخرين.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو الفتح من سكان حي اهللك وأفادان بروايته:
حولناه إىل مدرسة لتعليم األطفال يف احلي ،يقع هذا املبىن يف شارع املفروشات خلف
“قصفت الطائرات الروسية مبىن َّ
املستوصف ،تز َامن القصف مع وقت خروج الطالب من حصصهم؛ ما أدى إىل وقوع ضحااي بني األطفال والكادر التدريسي،
ابلقرب من املبىن كان هناك جتمع لألهايل بسبب توزيع مساعدات إغاثية على أهايل احلي وقد تسبب القصف أيضاً ابستشهاد
أحد األشخاص الذين يُشرفون على توزيع املعوانت.
ال يوجد أيَّة مقرات عسكرية يف املكان الذي استهدفه القصف ومجيع الضحااي واجلرحى كانوا من املدنيني .
ابلسكان والنازحني من ابقي أحياء حلب وفيه نسبة كبرية من السوريني الرتكمان وأعتقد
حي اهللُّك من أكثر األحياء اكتظاظاً ُّ
تعمد استهداف هذا احلي ٍ
كرد على إسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا”.
أن القصف الروسي َّ
مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار الناتج عن قصف طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية على حي اهللك
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اجلمعة  /18كانون األول 2015 /قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ مدينة جسر الشغور بريف
حمافظة إدلب ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل  16شخصاً ،من عائلة واحدة ( 8أطفال بينهم
جنني ،و 7سيدات).
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد دريد الباش –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك،
أحد إعالميي منظمة الدفاع املدين توجه إىل مكان القصف وأفادان مبشاهدته:
“بدأ القصف ظهراً بصاروخ استهدف أحد املنازل يف احلارة الشمالية للمدينة ،كان املنزل يشهد حتضريات زفاف عندما
قصفته الطائرة الروسية اليت قتلت العروس أيضاً ،بقيت فرق الدفاع املدين تنتشل الضحااي مدة يومني من حتت األنقاض .من
يبق من جسدها إال الرأس ،كما انتشلنا جثة امرأة فقدت
بني الضحااي الذين انتشلناهم جنني بعمر  8أشهر وطفلة صغرية مل َ
حول الضحااي إىل أشالء ،كما جعلها تتناثر على مسافة
نصف جسدها ،كانت املشاهد مؤملة للغاية فضغط االنفجار َّ
واسعة ،جنا من القصف  7أشخاص فقط 3 ،منهم توفوا بعد نقلهم إىل املشفى ،أما األربعة البقية كانوا سيدة وأطفاهلا الثالثة،
مل يُصابوا إال جبروح خفيفة.
املنطقة اليت استهدفها القصف منطقة مدنية ال وجود فيها ألي مسلح ،إن مدينتنا تتعرض لإلابدة حبجة وجود اجليش احلر
علماً أن مجيع مراكزهم تقع خارج املدينة”.

الرسنت بريف حمافظة محص
اخلميس  /3تشرين الثاين 2016 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدينة َّ
الشمايل ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل  6أشخاص بينهم  5أطفال.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد خالد األيوب من سكان مدينة الرسنت  -عرب تطبيق واتس آب–
وأفادان بروايته:
عمم املرصد التابع للجيش احلر عن حتليق طائرات روسية على ارتفاع شاهق مث بدأت الغارات اليت
“قرابة الساعة َّ 14:00
استهدفت احلي اجلنويب يف املدينة وهو حي ٌّ
مكتظ ابملدنيني وليس فيه أي مظاهر مسلحة أو مراكز للجيش احلر ،سقط صاروخ
على منزل لعائلة إدريس وقتل مجيع من يف املنزل وهم أب وأبناؤه الثالثة طفلتان وطفل ذكر ،وسقط الصاروخ الثاين يف مكان
قريب من الصاروخ األول وأدى إىل مقتل طفلني أيضاً ليصبح جمموع من قتل من األطفال  5أطفال دفعة واحدة يف يوم واحد”.
صورة تظهر ضحية طفل جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي مدينة الرسنت يف  /3تشرين الثاين2016 /
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ابء :استهداف املدارس ورايض األطفال:
تضرر ما اليقل عن  84مدرسة منذ تدخلها يف  /30أيلول 2015 /حىت حلظة إعداد
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُّ
تعرضت  5مدارس منها لالستهداف أكثر من مرة ،ما يؤكد منهجية القوات الروسية يف استهدافها للمدارس .
التقرير ،وقد َّ
خامساً :االنتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين):
انضمت هذه القوات إىل اجلهات الفاعلة الرئيسة يف سوراي منذ متوز 2012 /حينما ظهرت قوات محاية الشعب “اجلناح
َّ
انضم احلزب وقواته فيما بعد إىل قوات اإلدارة الذاتية “الكردية” ،اليت أعلن عن أتسيسها
املسلح حلزب االحتاد الدميقراطي” و َّ
يف كانون الثاين ،2014 /وسيطرت على بعض املناطق مشال وشرق سوراي ،ويُشكل حزب االحتاد الدميقراطي (الفرع السوري
حلزب العمال الكردستاين) وقواته النواة الرئيسة ملا أُطلق عليه الحقاً اسم اإلدارة الذاتية.
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  79طفالً على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية منذ بداية أتسيسها
حىت حلظة طباعة هذا التقرير.
األحد  /29تشرين الثاين ،2015 /اقتحمت قوات اإلدارة الذاتية املدعومة بفصيل جيش الثوار بلدة مريميني بريف حلب
الشمايل ،واعتقلت عدداً من أهلها بينهم نساء وأطفال بتهمة االنتماء إىل جبهة النصرة وتنظيم داعش ،وقتلت  13شخصاً،
بينهم  5أطفال وسيدة رمياً ابلرصاص يف ساحة كفر جنة اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية بريف حلب الشمايل.
ظهر اخلميس  /27تشرين األول 2016 /سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع قرب مدرسة الوطنية يف حي الشهباء
مبدينة حلب ،اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية ،مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان القصر ،اخلاضع لسيطرة فصائل
املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل  6أطفال دفعة واحدة.
ابء :االعتقال واالحتجاز التعسفي والتعذيب:
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال  321طفالً من قبل قوات اإلدارة الذاتية منذ أتسيسها حىت حلظة طباعة هذا
التقرير ،معظم حاالت االعتقال التعسفي أصبحت يف عداد املختفني قسرايً ،وكثرياً ما تلجأ قوات اإلدارة الذاتية إىل االعتقال
بطريقة اخلطف من مدارس األطفال أو من الشوارع.
جيم :التجنيد اإلجباري:
سجلنا جتنيد قوات اإلدارة الذاتية ما اليقل عن  2057طفالً يف مناطق خمتلفة من ريف حلب واحلسكة ،حيث يشارك
األطفال يف العمليات القتالية املباشرة ،وأيضاً يف نقاط التفتيش ،ومازالت عمليات تدريب األطفال على محل السالح مستمرة
منذ عام  2012حىت اآلن وبشكل كثيف.
الطفلة هندرين حممود وايل ،من مدينة رأس العني بريف حمافظة احلسكة ،تبلغ من العمر  16عاماً ،اعتقلتها قوات اإلدارة الذاتية من
مكان وجودها يف مدينة رأس العني بريف حمافظة احلسكة ،مث اقتادوها إىل معسكرات التجنيد التابعة هلم يف  /26آب.2016 /
تعرض لالعتقال والتجنيد القسري من قبل قوات اإلدارة الذاتية
الطفل شيار مامو ،مواليد عام  ،2003من حمافظة احلسكةَّ ،
يف نيسان ،2016 /ومتَّ نقله إىل معسكرات التدريب ومنها إىل جبهات القتال ضد تنظيم داعش يف مدينة منبج بريف حمافظة
حلب ،ويف  /30آب 2016 /تويف جراء انفجار لغم أرضي أثناء وجوده يف جبهات القتال.
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سادساً :انتهاكات التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
 .1تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية):
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
استمر تنظيم داعش يف ِّ
ط
شن العديد من اهلجمات ضد مدن وبلدات يف حمافظة الرقة ودير الزور واحلسكة وريف حلب ،وبس َ
َّ
سيطرته على مناطق واسعة ،كما قصف مناطق خاضعة لسيطرة القوات احلكومية.
خلَّفت عمليات القصف العشوائي واالشتباكات ،أو اإلعدام مقتل ما اليقل عن  438طفالً- ،منذ أتسيس التنظيم يف نيسان
 2013مسجلني لدينا ابالسم والصورة ومكان وزمان الوفاة.األحد  /21شباط 2016 /قام تنظيم داعش بتفجري سيارة ُمفخخة
يف شارع التني مبنطقة السيدة زينب مبحافظة ريف دمشق اخلاضعة
لسيطرة القوات احلكومية ،وعند جتمع املدنيني أقدم انتحاري على
فجر انتحاري آخر
تفجري نفسه بواسطة حزام انسف ،وبعد دقائق َّ
نفسه بواسطة حزام انسف يف اجلهة املقابلة للتفجري الثاين عند سوق
اخلضرة ،أسفرت التفجريات عن مقتل  88مدنياً ،بينهم  18طفالً،
و 32سيدة ،وإصابة قرابة  140شخصاً آخرين.
اإلثنني  /7آذار 2016 /قصفت مدفعية تنظيم داعش قذائف هاون عدة على حي القصور مبدينة دير الزور ،اخلاضع
لسيطرة القوات احلكومية؛ ما أدى إىل مقتل  8مدنيني ،معظمهم من عائلة واحدة ،بينهم طفالن و 3سيدات ،وإصابة قرابة
 12آخرين جبراح.
ابء :االعتقال واالختفاء القسري:
منذ أتسيس تنظيم داعش يف نيسان 2013 /اعتقل يف املناطق اليت سيطر عليها ما اليقل عن  217طفالً ،أغلبهم أطفال
لعائالت ُمعارضة لسياسة التنظيم ،وال تتوفر لدينا أو لدى ذويهم معلومات حول كثري منهم ،كما قام التنظيم ابعتقال األطفال
الذي ُيالفون التعاليم اليت يفرضها التنظيم يف مناطق سيطرته كالتواجد يف األسواق أوقات الصالة أو حلق شعر الرأس بشكل
ضه التَّنظيم.
ُمالف للشكل الذي يف ِر ُ
ال ِطّفل عبد اخلالق محود ،من بلدة صبيخان بريف حمافظة دير الزور ،يبلغ من العمر  12عاماً ،يف  /6آب 2016 /اعتقلته
عناصر ُمسلَّحة اتبعة لتنظيم داعش من مكان إقامته يف قرية صبيخان ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق
اإلنسان وألهله أيضاً.
جيم :التجنيد:
عمدت قوات تنظيم داعش إىل جتنيد األطفال واستخدامهم يف بعض املهام العسكرية القتالية املباشرة وغري املباشرة ،كاحلراسة
والطبخ وتنظيف السالح وغري ذلك ،ونشر التنظيم ثقافة محل السالح بني األطفال عرب محالت لتدربيهم على ذلك ،حيث
افتتح التنظيم عدة معسكرات لتدريب األطفال على محل السالح وغريه من األعمال القتالية وأطلق عليها اسم “معسكرت
الكثري من املدارس إىل مقرات ومعسكرات تدريب.
األشبال” كما هو احلال يف حمافظة الرقة ومدينة الباب يف حلب ،وقد َّ
حول َ
فاستقطب مئات األطفال مقابل مبالغ مالية زهيدة ،وهذا أحد أبرز أسباب انضمام األطفال
استغل التنظيم الوضع املعيشي املرتدي
و َّ
َ
للتنظيم ،كما استخدم التنظيم عدداً من األطفال يف تنفيذ العمليات االنتحارية اخلاصة به وتنفيذ اإلعدامات حبق األسرى لديه.
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الطفل (م ،م) من مدينة الرقة ،يبلغ من العمر  15عاماً ،وهو ابن أحد عناصر التنظيم يف مدينة الرقة ،يف  /14شباط2016 /
قتل أثناء تواجده على جبهات القتال يف ريف حلب الشمايل.
دال :العنف اجلنسي:
قام تنظيم داعش إبنشاء سوق للنخاسة لبيع النساء يف مدينة الرقة وقد اعرتف التنظيم عرب اجمللة اليت تصدر عنه “مرج دابق”
بقيامه ببيع نساء وفتيات ال تتجاوز أعمارهن  18عاماً ،كانت غالبيتهن من األيزيدايت املختطفات من العراق بعد إجبارهن
وتزوجيهن لعناصر من التنظيم نفسه يف ريف حلب الشمايل الشرقي ،وريفي الرقة واحلسكة.
بيعهن
َّ
على اعتناق اإلسالم وقد متَّ َّ
كما سجلنا حالة اغتصاب يف إحدى معسكرات تدريب األطفال التابعة لتنظيم داعش مبدينة الرقة ،قام هبا أحد قيادي تنظيم
داعش يف مدينة الرقة.
هاء :احلرمان من التعليم:
َأدت سيطرة تنظيم داعش على بعض املناطق إىل تدهور الوضع التعليمي فيها ويعود ذلك ابلدرجة األوىل إىل احتالل املدارس
حتول املنطقة إىل ساحة حرب،
وحتويل بعضها إىل مقرات ومراكز تدريب ،وابلدرجة الثانية إىل الوضع األمين املرتدي يف ظل ُّ
وقد فرض التنظيم شروطاً معينة يف املنهج التدريسي كحذف بعض املواد وإدخال أخرى ،وعزل الذكور عن اإلانث.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد رامي احلكيم وهو عضو منظمة إنسانية يف دير الزور ،الذي أفادان
عن وضع التعليم يف املدينة يف ظل سيطرة تنظيم داعش عليها:
“أغلق تنظيم داعش املدارس وبدأ إبعداد مناهج خاصة به ،كما بدأ إبقامة دورات شرعية للمدرسني ،وفرض غرامة مالية
قدرها  10دوالرات على كل عائلة متنع أطفاهلا من االلتحاق مبدارس التنظيم ،اضطر األهايل إىل إرسال أطفاهلم إىل هذه
املدارس اليت تعمد إىل غسل أدمغة األطفال وتنشأهتم على العنف والقتل والتكفري ،وهذا ما أدى إىل التحاقهم ابملعسكرات
القتالية التابعة للتنظيم.
املئات من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  16 - 13سنة يُقاتلون اآلن إىل جانب التنظيم إضافة إىل تنفيذهم عشرات
العمليات االنتحارية ،استغل التنظيم سوء احلالة املادية والظروف االجتماعية وغالء األسعار ،وقدَّم لألطفال املقاتلني مبالغ
مالية مقابل الزِّج هبم يف املعارك واملعسكرات”.
 .2تنظيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً):
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  51طفالً على يد تنظيم جبهة فتح
الشام منذ اإلعالن عنه يف كانون الثاين 2012 /
اجلمعة  /25آذار 2016 /قضى الطفالن حممد وزين زاهر الدخل هللا مع والديهما
جراء سقوط قذيفة مدفعية قرب منزهلم يف بلدة تسيل مبحافظة درعا ،مصدرها (تل
اجلموع) وهي منطقة تسيطر عليها جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً).

12

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

ابء :االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
تُق ِّدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أعداد املعتقلني األطفال من قبل تنظيم جبهة فتح الشام يف املناطق اخلاضعة لسيطرته
بـ  24طفالً.
جيم :التجنيد:
قامت جبهة فتح الشام بعمليات جتنيد واسعة لألطفال ،وأدخلت ذلك ضمن املناهج التدريسية يف بعض مدارس املناطق
واملعسكرات اليت تسيطر عليها ،وألبست األطفال الزي العسكري داخل املدارس ،وقد أجرب اآلابء املنضمون إىل جبهة النصرة
أبناءهم على االلتحاق بتلك املعسكرات واملدارس.
سابعاً :انتهاكات فصائل املعارضة املسلحة:
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  862طفالً على يد فصائل خمتلفة تتبع للمعارضة املسلحة ،سقط
معظمهم ابلقصف العشوائي الذي تُنفذه قوات املعارضة على املناطق اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية ،وبشكل خاص
القصف ابستخدام قذائف اهلاون.
اإلثنني  /7آذار 2016 /سقطت قذائف مدفعية عدة حملية الصنع على حي الشيخ مقصود مبدينة حلب ،اخلاضع لسيطرة
قوات اإلدارة الذاتية الكردية ،مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان الباشا مبدينة حلب ،اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة
املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل  6مدنيني معظمهم من عائلة واحدة ،وهم  3أطفال و 3سيدات ،وإصابة قرابة  10آخرين جبروح.
عصر اجلمعة  /9أيلول 2016 /سقطت عدة قذائف صاروخية
حملية الصنع على شارع اخلامس عشر يف حي صالح الدين مبدينة
حلب ،ضمن األجزاء اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية ،مصدرها
مدفعية متمركزة يف حي املشهد ،اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة
املسلحة ،ما تسبب مبقتل  9مدنيني دفعة واحدة ،بينهم  7أطفال.
ظهر اخلميس  /27تشرين األول 2016 /سقطت عدة قذائف
صاروخية حملية الصنع قرب مدرسة الوطنية يف حي الشهباء مبدينة
حلب ،اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية ،مصدرها مدفعية متمركزة
يف حي بستان القصر ،اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما
تسبب مبقتل  6أطفال دفعة واحدة.
ابء :االعتقال واالحتجاز التعسفي:
سجلنا اعتقال فصائل املعارضة املسلحة ملا اليقل عن  289طفالً ،اعتقلت معظمهم خالل هجومها على مناطق خاضعة
للقوات احلكومية.
جيم :التجنيد:
أدى دمار عشرات آالف احملالت التجارية واملصانع ،إىل ظروف استثنائية يف الفقر ،إضافة إىل فقدان األب واملعيل والصديق ،احلالة
النفسية الصعبة وظروف اإلحباط ،وانعدام املستقبل التعليمي َّ
شكلت عوامل رئيسة النضمام مئات األطفال إىل الكتائب املسلحة.
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أخربان عدد من قادة بعض الفصائل املسلحة أهنم يقبلون ابنضمام األطفال ومشاركتهم يف العديد من األعمال داخل الكتيبة،
الرذيلة ،واالستغالل يف العمل.
للتشرد و َّ
وأن ذلك أفضل بكثري من تركهم عرضة ُّ
وابت أمر انضمام األطفال إىل فصائل املعارضة املسلحة جليَّاً عرب رؤية األطفال املسلَّحني على نقاط التفتيش التابعة للفصائل
َ
يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا.
سن
وعلى الرغم من أن اجلماعات املسلحة طرف غري دويل ،وابلتايل فهي غري ملزمة مبقتضى الربتوكول االختياري الذي ُيدد َّ
 18عاماً كح ٍّد أدىن للمشاركة املباشرة يف التجنيد ،إال أهنا مبوجب القانون الدويل اإلنساين ُملزمة بسن الـ  15عاماً ،ومن
املؤكد لدينا وجود مئات األطفال دون ِّ
سن  15عاماً يف صفوف تلك اجلماعات ،وذلك يُشكل جرمية حرب.
اثمناً :انتهاكات قوات التحالف الدويل:
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
بدأت قوات التحالف الدويل محلتها العسكرية املوجهة ضد تنظيم داعش يوم الثالاثء  /23أيلول ،2014 /وشنَّت غارات
سجلته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل
عديدة على حمافظات الرقة ودير الزور وإدلب ،خلَّفت هذه اهلجمات حبسب ما َّ
 249طفالً حىت اتريخ إعداد هذا التقرير.
اجلمعة  /27أاير 2016 /قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف املنازل السكنية يف
األجزاء الشرقية من قرية كلجربين بريف حمافظة حلب الشمايل؛ ما أدى إىل مقتل  32مدنياً ،بينهم  21طفالً ،و 3سيدات،
وإصابة  12آخرين جبراح.
قرية كلجربين كانت تتبع لتنظيم داعش يوم احلادثة وهي حالياً ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
الثالاثء  /19متوز 2016 /قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت منازل سكنية
طينية وبعض اخليام يف املناطق الشمالية من قرية التوخارَّ ،
متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق مقتل  100مدين،
بينهم  59طفالً ،و 29سيدة ،قرية التوخار كانت ختضع لسيطرة تنظيم داعش يوم احلادثة وهي حاليا ًختضع لسيطرة قوات
سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.
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ابء :استهداف املدارس ورايض األطفال:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتداء قوات التحالف الدويل على ما اليقل عن  4مدارس يف سوراي ،منذ بدء تدخلها
يف  /23أيلول 2014 /حىت حلظة إعداد هذا التقارير ومجيع هذه املدارس هي مراكز حيوية مدنية ال وجود فيها لتنظيم داعش
أو تنظيم جبهة فتح الشام.
اتسعاً :جهات مل نتمكن من حتديدها:
يتضمن توثيق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان العديد من التصنيفات كضحااي الغرق يف مراكب اهلجرة وضحااي التفجريات اليت مل
نستطع التحقق من هوية ُمنف ِّذها ،والضحااي الذين قتلوا على يد جمموعات مسلحة جمهولة ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
ضمن هذا التصنيف سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  516طفالً.
كما وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  876طفالً تعرضوا لالختطاف واالختفاء القسري منذ آذار/
 2011حىت تشرين األول.2016 /
الثالاثء  /11تشرين األول 2016 /قرابة  11:50ظهراً سقطت قذيفة هاون على مدرسة ذات النطاقني يف حي السحاري يف
منطقة درعا احملطة مبدينة درعا ،اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية؛ ما أدى إىل مقتل  6مدنيني دفعة واحدة ،بينهم  5أطفال،
وإصابة حنو  15آخرين جبراح ،مل نتمكن من التحقق من مصدر القصف حىت حلظة إعداد التقرير.

ً
عاشرا :الطفل في ظل اللجوء:

بلغ عدد األطفال السوريني الالجئني قرابة  3.8مليون طفل ،التقينا عدداً كبرياً من األطفال يف خمتلف بالد اللجوء ،داخل
وخارج املخيمات ،أبرز ما يُعانيه الطفل السوري الالجئ:
 .1كثري من األطفال الالجئني يعيشون بدون آابئهم ،فهم إما قد قتلوا أو قاموا إبخراج أطفاهلم ونسائهم خارج البالد خوفاً عليهم.
 .2إذا كان األطفال يف خميمات اللجوء يف األردن وتركيا يتمكنون من اخلروج يومياً من اخليمة ،فإن الوضع األصعب هو لالجئني
يف لبنان ،فقد ُيضي الطفل شهراً كامالً وال يستطيع اخلروج من منزله ولو ملرة واحدة ،وغالباً ما ال يقتصر املنزل على أسرة واحدة.
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ُ .3ح ِرَم أغلب األطفال الالجئني من التعليم ،وختتلف النسبة حبسب البلد اجملاور ،والنسبة املتوسطة هي أن  60%من
األطفال الالجئني خارج العملية التعليمية.
 .4ال َّ
يتمكن الطفل الالجئ من احلصول على اجلنسية ،فقد ولد يف خميمات اللجوء ما اليقل عن  160ألف طفل ،ألنه
حبسب القانون السوري فإن اجلنسية التنتقل َّإل من خالل األب ،وحىت لو كان األب موجوداً ،جيب أن حيمل وثيقة زواج،
جيب أن أنخذ ابالعتبار أن كثرياً من اآلابء فُِقدوا أو اختفوا قسرايً ،وقسم هائل ال حيمل أيّة وثيقة.
 .5اضطراابت نفسية عالية ،نتيجة تفكك األسرة أو احنالهلا ،وعدم الشعور ابألمان يف بلد غريب ،وهيمنة صور الدماء والدمار
طيلة مخس سنوات تقريباً ،فقدان األصدقاء ،الشعور بفقدان األمل ،ضغوطات اجتماعية بسبب اضطرار كثري منهم للعمل.
 .6حماوالت ابتزاز األطفال يف سوق العمل ،ويف جمال الدعارة ،وقد حتدَّثنا يف دراسة مشرتكة مع املرصد األورومتوسطي عن
عمالة األطفال السوريني يف األردن.
 .7وجود كثري من اجلرحى واملصابني ضمن األطفال الالجئني.
أحد عشر :االستنتاجات والتوصيات:

القوات احلكومية:
ِ
ارتكبت القوات احلكومية وامليليشيات املوالية للحكومة أفعاالً تُش ّك ُل جرائم ضد اإلنسانية حبق أطفال سوراي ،عرب القتل
املنهجي الواسع ،وعرب عمليات التعذيب والعنف اجلنسيُ ،منتهكة بشكل صارخ املادة السابعة من ميثاق روما األساسي ،كما
مارست أفعاالً أخرى ترقى إىل جرائم حرب عرب عمليات التجنيد اإلجباري والتجويع واحلصار اجلماعي لألهايل مبن فيهم من
نساء وأطفال ،وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدويل اإلنساين ولقرارات جملس األمن ذات الصلة.
القوات الروسية:
ُمعظم قصف القوات الروسية ترَّكز على مناطق ومراكز آهلة ابلسكان وتسبَّب يف مقتل عشرات األطفال السوريني ،مجيع تلك
اهلجمات العشوائية ترقى إىل جرائم حرب.
قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين):
مارست تلك القوات أفعال ترقى إىل جرائم حرب عرب عمليات القصف العشوائي الذي تسبَّب يف مقتل العديد من األطفال،
وعرب عمليات التجنيد اإلجباري.
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
جنَّدت هذه التنظيمات مئات األطفال دون سن الـ  ،15كما مارست عمليات تعذيب حبق أطفال معتقلني داخل مراكز
االحتجاز التابعة هلا ،وقتلت عمليات القصف العشوائي اليت قامت هبا العديد من األطفال ،ويُشكل ذلك جرائم حرب.
قوات املعارضة املسلَّحة:
قامت فصائل خمتلفة بعمليات جتنيد لعشرات من األطفال ،كما تسبَّب القصف العشوائي الذي قامت به بعض الفصائل
مبقتل عدد من األطفال ،يُشكل كل ذلك جرائم حرب.
قوات التحالف الدويل:
تسببت بعض هجمات قوات التحالف الدويل العشوائية مبقتل عدد من األطفال السوريني ،إن القصف العشوائي عدمي التمييز
يُشكل جرمية حرب.
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التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل وجملس األمن:
ِ
• إجياد كل السبل املمكنة إلهناء النزاع يف سوراي ووقف شالل ال ّدماء اليومي حبق أبناء الشعب السوري ،وهذه
مسؤولية اترخيية وأخالقية.
• البُ َّد من إيصال املساعدات إىل األطفال احملاصرين ،والبد من إجبار النظام السوري بشكل رئيس على رفع
احلصار ،بدالً من اللجوء إىل جمرد إلقاء املساعدات من اجلو.
ِ
• مساعدة دول الطوق وتقدمي كل دعم ممكن لرفع سويّة التعليم والصحة يف هذه الدول اليت حتتضن العدد األعظم
من األطفال الالجئني.
• إجياد آليات لوقف قصف املدارس ومحايتها ،والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة ،وهذا أقل مستوايت محاية املدنيني.
تبذل جهدها يف التخفيف من تداعياهتا ،عرب دعم
• قضية أطفال سوراي هي قضية عاملية ،جيب على كل الدول أن َ
املدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوراي ،ولألطفال الالجئني.
إىل دول اجلوار:
ضمان قدرة الالجئني القادمني من سوراي على طلب اللجوء ،واحرتام حقوقهم ،ومن ضمنها حظر اإلعادة القسرية ،وجيب
على دول االحتاد األورويب وغريها أن ختفف الوطأة عن دول اجلوار ،وأن تستقبل مزيداً من الالجئني السوريني ،وعلى الدول
املاحنة زايدة مساعداهتا للمفوضية العليا لشؤون الالجئني ،وملنظمات اجملتمعات احمللية يف دول اللجوء.
املفوضية العليا لشؤون الالجئني:
• خلق بيئة مستقرة وآمنة لألطفال السوريني الالجئني وتكثيف العمل إلعادة اندماجهم يف اجملتمع عرب معاجلات
نفسية طويلة األمد.
• تعزيز االستثمار يف التعليم والصحة.
شكر

كل الشكر والتقدير لعائالت الضحااي وأقرابئهم وأصدقائهم ،وللنشطاء احملليني واإلعالميني ،الذين سامهت
مساعداهتم خبروج التقرير على هذا املستوى.
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