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اجلمعة 20 تشرين الثاين 2015

حمتوايت التقرير
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: االنتهاكات من قبل القوات 
احلكومية.

اثلثاً: االنتهاكات من قبل القوات 
الروسية.

رابعاً: االنتهاكات من قبل قوات 
اإلدارة الذاتية الكردية. 

خامساً: االنتهاكات من قبل 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة. 

سادساً: االنتهاكات من قبل فصائل 
املعارضة املسلحة. 

سابعاً: االنتهاكات من قبل قوات 
التحالف الدويل. 

اثمناً: الطفل يف ظل اللجوء.
اتسعاً: التوصيات.

شكر وتقدير.

أطفال سوراي... األمل الغريق
اليوم العاملي حلقوق الطفل...سوراي األسوء يف العامل

   أواًل: امللخص التنفيذي:
سوراي،  يف  الشعيب  احلراك  بدء  منذ  اجلرائم،  أنواع  خمتلف  األطفال  حق  يف  ارتكبت 
ومازالت مستمرة حىت اآلن، فقد سجلنا ابالسم والصورة مقتل 18858 طفاًل من 
قبل القوات احلكومية، بينهم 582 طفاًل قتل برصاص قناص، واعتقل ما اليقل عن 
األطفال  من  العديد  األوىل  األشهر  منذ  احلكومية  القوات  وقتلت  طفاًل،   10413
التعذيب، وبلغ عددهم حىت اآلن ما اليقل عن 159 طفاًل، وارتكبت حبق  بسبب 
العديد من األطفال أعمال عنف جنسي،  وبسبب استهداف القوات احلكومية بشكل 
رئيس للمدارس؛ ُحرَِم ما اليقل عن 2.1 مليون طفل داخل سوراي من التعليم، وتسبب 
احلصار املستمر للغوطة الشرقية بظهور أعراض سوء التغذية على أطفال املنطقة، كما 
حتول ما اليقل عن 20 ألف طفل إىل يتيم من انحية األب، وقرابة 5 آالف طفل 

يتميم من انحية األم.

يف حني قتلت قوات اإلدارة الذاتية الكردية 46 طفاًل، واعتقلت ما اليقل عن 194 
طفاًل معظمهم هبدف التجنيد القسري.

وقد قتلت قوات التحالف الدويل 75 طفاًل منذ بدء هجماهتا يف 23/ أيلول/ 2014 
بينما قتلت القوات الروسية 86 طفاًل منذ 30/ أيلول/ 2015.

مل يسلم الطفل السوري من انتهاكات أطراف أخرى فقد قتل تنظيم داعش 229 طفاًل، 
واعتقل ما اليقل عن 595 طفاًل، كما مت جتنيد املئات من األطفال، بينما قتل تنظيم 

جبهة النصرة 46 طفاًل، واعتقل ما اليقل عن 84 طفاًل. 

أما فصائل املعارضة املسلحة فقد قتلت 603 أطفال، واعتقلت قرابة 1021 طفاًل، 
واستخدمت األطفال يف بعض الفعاليات العسكرية.

كما ولد ما اليقل عن 117 ألف طفل يف خميمات اللجوء، مل حيصل العديد منهم على 
أوراق ثبوتية، ونعاين صعوابت هائلة يف مكافحة ظاهرة احلرمان من اجلنسية.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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 اثنياً: االنتهاكات من قبل القوات احلكومية: 
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

قتلت القوات احلكومية منذ آذار/2011 وحىت حلظة طباعة هذا التقرير  18858 طفاًل، مسجلون لدى الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان ابالسم والصورة والفيديو، ومكان وزمان القتل، وذلك عرب عمليات القصف العشوائي ابلصورايخ، واملدفعية، 
والقنابل العنقودية، والغازات السامة، والقنابل الربميلية، وصواًل 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 18858 طفاًل، 582 منهم قتلوا برصاص قناص، والقناص على علم اتم أبنه يستهدف طفاًل،  كما رصد ذلك 
تقرير “صيد البشر” الصادر عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، كما أن ما اليقل عن 159 طفاًل قتلوا بسبب التعذيب 

داخل مراكز االحتجاز.

غالباً ما تكون نسبة األطفال إىل اجملموع الكلي للضحااي تفوق حاجز الـ %7 وهي نسبة مرتفعة جداً، وُتشري إىل تعمد القوات 
احلكومية استهداف املدنيني.

يوم اخلميس 5/ آذار/ 2015 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 أطفال؛ نتيجة قصف الطريان احلريب احلكومي 
مدرسة ابتدائية يف قرية بري أرمناز يف إدلب.

http://www.sn4hr.org
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يوم اجلمعة 15/ أاير/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني حرارَيني على مركز جتاري يف مدينة منبج حبلب؛ ما 
أدى إىل مقتل 3 أطفال.

بعد قصف الطريان احلريب  يوم األحد 8/ متوز/ 2015 سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 3 أطفال اختناقاً 
احلكومي قنبلة برميلية حمملة بغاز سام على حي الشيخ ايسني يف مدينة دير الزور.

 ابء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
ما اليقل عن %99 من حاالت االعتقال من قبل القوات احلكومية تتم بدون مذكرة قانونية، وال يتم إخبار أهايل الطفل 
ابلتهمة أو أين سيتم احتجازه، كما أننا سجلنا حاالت عديدة مت فيها اعتقال األب واالبن معاً، وذلك كنوع من الضغط على 
األب، حيث يتم تعذيب ابنه أمامه، ُينع األهايل من تكليف حماٍم، ومن الزايرات، يتعرض الطفل لتعذيب عنيف، دون متّييز 

تقريباً عن تعذيب الرجل البالغ، ويتحول االعتقال التعسفي إىل اختفاء قسري يف كثري من احلاالت.

اجملال  أو يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  أو يف  الشعيب،  احلراك  األطفال ألهنم شاركوا يف  ابعتقال  احلكومية  القوات  تقوم 
اإلعالمي أو اإلغاثي، كما أن هناك العشرات من حاالت اعتقال األطفال من أجل الضغط على آابئهم لتسليم أنفسهم.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 10413 طفاًل مروا بتجربة االعتقال، وتُقدر الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان أن هناك ما اليقل عن 1850 طفاًل هم يف عداد املختفني قسرايً، تُنكر السلطات السورية احتجازها لألطفال لديها، 

على الرغم من أن كافة رواايت األهايل تؤكد لنا أن القوات احلكومية هي من قامت بعمليات االقتحام واالعتقال.

اعتقلته   ،2015 12/ آذار/  12 عاماً، اخلميس  العمر  يبلغ من  الكرمي بريف محاة،  الرحيمو، من قرية  الطفل أمحد منري 
القوات احلكومية أثناء وجوده األراضي الزراعية لقرية هنر البارد بريف محاة. مايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق 

اإلنسان وألهله أيضاً.

السبت 21/ حزيران/ 2015 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال القوات احلكومية لطفل من مدينة داراي بريف 
دمشق، يبلغ من العمر 17 عاماً، من مكان إقامته بدمشق، مت اقتياده إىل الفرع 215، مايزال مصريه جمهواًل ابلنسبة للشبكة 

السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

يتعرض األطفال إىل أساليب التعذيب نفسها اليت يتعرض هلا الرجال تقريباً، وقد رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
عرب تقرير موسع ما اليقل عن 46 أسلوابً من أشهر أساليب التعذيب اليت استخدمتها األفرع األمنية يف سوراي، تسبب ذلك 

التعذيب الوحشي مبقتل ما اليقل عن 159 طفاًل، أغلبهم قُتلوا داخل األفرع األمنية.

    جيم: احلصار:
استخدمت القوات احلكومية سياسة فرض احلصار على املناطق الواقعة حتت سيطرة املعارضة املسلحة كسالح حرب، وكوسيلة 
للضغط على املدنيني ولعل األطفال هم الفئة األكثر تضرراً من تلك السياسة اليت تسببت بنشر حاالت من سوء التغذية 
واجلفاف، إضافة إىل انتشار عدد من األوبئة بسبب التلوث البيئي الناتج عن تراكم النفاايت، وتضرر شبكات الصرف الصحي 

كما هو احلال يف الغوطة الشرقية بريف دمشق.

http://www.sn4hr.org
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وقد وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ بداية احلراك الشعيب مقتل 202 طفاًل بسبب نقص الغذاء والدواء يف العديد 
من املناطق احملاصرة.

   دال: احلرمان من التعليم:

العمل،  قرابة نصفها عن  4017 مدرسة، توقف  للقوات احلكومية ما اليقل عن  املتعمد  أو  العشوائي  القصف  استهدف 
يرد  واضح«،  ملدرائهم »اليوجد هدف  يقولون  لطيارين  تسجيالت صوتية  على  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  حصلت 
الضابط أبن »اقصف أي جتمع للسكان«، وهذا هو السبب الرئيس وراء إحجام األهايل عن إرسال أطفاهلم إىل املدارس، عدا 
عن التشرد بسبب النزوح بعد أن دمرت األبنية، وأيضاً بسبب الفقر الشديد، بسبب تدمري احملالت التجارية وأماكن العمل، 
أو اعتقال أو قتل معيل األسرة؛ ما دفع األطفال للعمل، وأصبح كثريون منهم معيلون ألسرهم، وُتشري التقديرات األولية إىل 

توقف ما اليقل عن 2.1 مليون طفل داخل سوراي عن التعليم.

  هاء: التجنيد:
قامت احلكومة السورية بعمليات تسليح واسعة للميليشيات السورية اليت تقاتل إىل 
جانب القوات احلكومية، تركز ذلك بشكل واضح يف حمافظة الالذقية وطرطوس 
وريف محاة الشمايل، وريف محص، وإن كان استخدام األطفال بشكل رئيس يف 
نقاط التفتيش، لكن هناك أدلة تشري إىل استخدامهم يف عمليات االستطالع 

واملراقبة، وأيضاً يف االشرتاك املباشر ابلعمليات القتالية.
من خالل متابعتنا لبعض مواقع التواصل االجتماعي التابعة للميليشيات السورية 
واليت يتم عليها نعي بعض املقاتلني الذين قتلوا، الحظنا يف السنة األخرية كثرة 
األطفال القتلى واملصابني يف صفوف هذه امليليشيات، ما يُعدُّ مؤشراً على ارتفاع 

وترية استعانة القوات احلكومية هبم.

http://www.sn4hr.org
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ترتاوح  9 أطفال  قرابة  ابعتقال  احلكومية  القوات  قامت  دمشق،  مبدينة  عيشة  هنر  2015، يف حي  /16 شباط/  اإلثنني 
أعمارهم بني 15 إىل 17 عاماً، واقتادهتم إىل جبهات القتال يف غوطة دمشق حيث قاموا حبفر خنادق لقوات اجليش، أُفرج 

عنهم بعد يومني من العمل القسري يف مناطق القتال.

   و- العنف اجلنسي:
منذ بداية عام 2015 وحىت هناية تشرين األول/ 2015، سجلنا قيام القوات احلكومية ابرتكاب ما اليقل عن 436 حالة 

عنف جنسي حبق األطفال.
رغم ذلك فإن احلجم احلقيقي للعنف اجلنسي مازال خمفياً، بسبب طبيعته احلساسة وعدم تفضيل اجملتمع السوري احلديث عنه.

 رصدان العديد من حاالت زواج يبدو أنه قسري ألطفال إانث مت تزوجيهن لعناصر اتبعني للقوات احلكومية.
السبت 28 شباط/ 2015، أظهر تسجيل فيديو ُبثَّ على موقع »يوتيوب« عدداً من العناصر التابعة للقوات احلكومية 
وترتدي اللباس العسكري، وهم حيتفلون بزواج قسري لقائد جمموعة مسلحة يف ميليشيا الدفاع الوطين ويُدعى »معني ديوب 

- أبو ميزر«من فتاة ال يتجاوز عمرها 18 عاماً يف إحدى قرى حلب.

 األحد 22/ آذار/ 2015 أظهر تسجيل فيديو ُبثَّ على موقع يوتيوب، قيام مخسة عناصر من القوات احلكومية يف ريف 
محص الشمايل، ابحتجاز طفل ال يتجاوز عمره 13 عاماً، مث قاموا بتعذيبه وضربه وتوجيه عبارات العنف اجلنسي اللفظي 
له، مث إهانته وتعريته وقاموا ابلتحرش به وضربه على أعضائه التناسلية، مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من معرفة 

مصري الطفل بعد ذلك.

     اثلثاً: االنتهاكات من قبل القوات الروسية:

تستهدف  ضرابهتا  أن  أعلنت  وقد   2015 أيلول/   /30 األربعاء  منذ  اجلوية  العسكرية  هبجماهتا  الروسية  القوات  بدأت 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة )تنظيم داعش - تنظيم جبهة النصرة - تنظيم جند األقصى( وقد سجلت الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان مقتل 86 طفاًل نتيجة قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي، وهذه حصيلة مرتفعة جداً يف شهر واحد، ومؤشر 

على أن القوات الروسية تستهدف املدنيني.

الثالاثء 13/ تشرين األول/ 2015 سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 أطفال يف قصف طريان حريب يُزعم أنه 
روسي مسجداً يف بلدة حيان مبحافظة حلب. 

اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 33 طفاًل بعد قصف طريان حريب يُزعم 
أنه روسي صاروخاً على مبىن سكين اختذته عائلة من آل عساف ملجًأ هلا.

   رابعاً: االنتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية:

انضمت القوات الكردية إىل اجلهات الفاعلة الرئيسة يف سوراي منذ متوز/ 2012 حينما ظهرت قوات محاية الشعب »اجلناح 
املسلح حلزب االحتاد الديقراطي« وانضم احلزب وقواته فيما بعد إىل قوات اإلدارة الذاتية »الكردية«، اليت أعلن عن أتسيسها 
يف كانون الثاين/ 2014، وسيطرت على بعض املناطق يف مشال وشرق سوراي، ويشكل حزب االحتاد الديقراطي الكردي 

وقواته النواة الرئيسة ملا أُطلق عليه الحقاً اسم اإلدارة الذاتية.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عدة انتهاكات ارتكبتها تلك القوات يف املناطق اليت تسيطر عليها  كالقتل خارج 

نطاق القانون والتجنيد اإلجباري.

http://www.sn4hr.org
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   ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 46 طفاًل على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية منذ بداية أتسيسها حىت اآلن.

السبت 23/ أاير/ 2015، قُتل الطفل هيثم عيسى الشمايل، من مواليد 2012، برصاص قناصة اتبعة لقوات اإلدارة الذاتية 
الكردية يف قرية أبو شاخات.

األحد 21/ حزيران/ 2015، قتل الطفل عالء أمحد األمحد، مواليد 2001، برصاص قوات اإلدارة الذاتية الكردية يف قرية 
اجلوادية، وذلك أثناء هروبه من حماولتهم اعتقاله.

    ابء: االعتقال واالحتجاز التعسفي والتعذيب: 
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال 194 طفاًل من قبل قوات اإلدارة الذاتية الكردية منذ بداية أتسيسها حىت 

اآلن.

الثالاثء 26/ أاير/ 2015 قامت عناصر مسلحة اتبعة لقوات اإلدارة الذاتية ابعتقال الطفلة جيالن أكرم عمر، من مدينة 
القامشلي مبحافظة احلسكة، تبلغ من العمر 14 عاماً، أفرج عنها بتاريخ 29/ أاير/ 2015. 

السبت 20/ حزيران/ 2015، قامت قوات اإلدارة الذاتية الكردية، ابقتحام قرييت األحيمر وخربة األحيمر فجراً، واعتقلت 
5 أشخاص، بينهم الطفل ايور يوسف السامل العبو.

    جيم: التجنيد اإلجباري:
سجلنا قيام قوات اإلدارة الذاتية الكردية بتجنيد ما اليقل عن 1876 طفاًل 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 2012 حىت اآلن وبشكل كثيف.

السبت 4/ نيسان/ 2015 قامت عناصر مسلحة اتبعة لقوات اإلدارة الذاتية الكردية ابعتقال الطفلة ديلرب أمحد حجي، تبلغ 
من العمر 16 عاماً، من مدينة عني العرب مبحافظة حلب، هبدف التجنيد القسري. 

   خامساً: االنتهاكات من قبل تنظيمات إسالمية متشددة: 

1. تنظيم داعش )ُيطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:
 ألف- القتل خارج نطاق القانون: 

استمر تنظيم داعش بشن العديد من اهلجمات يف بداية عام 2015، ضد مدن وبلدات يف حمافظة الرقة ودير الزور واحلسكة 
وريف حلب، وبسط سيطرته على مناطق واسعة، كما قصف مناطق خاضعة لسيطرة القوات احلكومية.

http://www.sn4hr.org
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العشوائي واالشتباكات، أو اإلعدام مقتل 229 طفاًل، مسجلني لدينا ابالسم والصورة ومكان  خلَّفت عمليات القصف 
وزمان الوفاة.

أثناء  تنظيم داعش  السورية حلقوق اإلنسان مقتل طفلني على يد عناصر  الشبكة  2015 وثقت  آذار/   /30 اإلثنني  يوم 
اقتحامهم قرية املبعوجة يف ريف محاة. 

يوم اإلثنني 1/ حزيران/ 2015 قتل تنظيم داعش 3 أطفال نتيجة قصفه ابملدفعية الثقيلة بلدة أم حوش يف ريف حلب.

   ابء: االعتقال واالختفاء القسري:
اعتقل تنظيم داعش يف املناطق اليت سيطر عليها ما اليقل عن 595 طفاًل، أغلبهم أطفال لعائالت قامت مبعارضة سياسة 

التنظيم، وال تتوفر لدينا أو لدى أهلهم معلومات حول كثري منهم.

   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 من خالل محالت لتدربيهم على ذلك، 
اسم  عليها  وأطلق  القتالية  األعمال  من  وغريه  السالح  محل  على  األطفال  لتدريب  معسكرات  عدة  التنظيم  افتتح  حيث 
املدارس إىل مقرات  الكثري من  الباب يف حلب، وقد حول  الرقة ومدينة  »معسكرت األشبال« كما هو احلال يف حمافظة 

ومعسكرات تدريب.
واستغل التنظيم الوضع املعيشي املرتدي فاستقطب مئات األطفال مقابل مبالغ مالية زهيدة، وهذا أحد أبرز أسباب انضمام 

األطفال للتنظيم.

   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 18 عاماً، كانت غالبيتهن من األيزيدايت املختطفات من العراق بعد إجبارهن 
الرقة  الشرقي، وريفي  الشمايل  نفسه يف ريف حلب  التنظيم  لعناصر من  اإلسالم وقد مت »بيعهن وتزوجيهن«  اعتناق  على 

واحلسكة. 
كما سجلنا حالة اغتصاب واحدة لطفل يف إحدى معسكرات تدريب األطفال التابعة لتنظيم داعش مبدينة الرقة، قام هبا أحد 

قيادي تنظيم داعش يف مدينة الرقة. 

الطفل أمحد.ع، من مدينة الرقة يبلغ من العمر 14 عاماً، نزح مع عائلته من مدينة الرقة يف بداية عام 2013 حنو مدينة كلس 
الواقعة جنوب تركيا، يف كانون الثاين/ 2015، قام الطفل أمحد.ع ابهلروب من منزل عائلته حنو مدينة الرقة لالنضمام إىل 
تنظيم داعش مع اثنني من أصدقائه، وقام تتظيم داعش بتدريبه يف معسكرات العكريشي، وأسامة بن الدن، وأشبال اخلالفة، 

وأشبال الزرقاوي، ملدة ثالثة أشهر.

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 8

   هاء: احلرمان من التعليم:
أدت سيطرة تنظيم داعش على بعض املناطق إىل تدهور الوضع التعليمي ويعود ذلك ابلدرجة األوىل إىل احتالل املدارس وحتويل 
بعضها إىل مقرات ومراكز تدريب، وابلدرجة الثانية إىل الوضع األمين املرتدي يف ظل حتول املنطقة إىل ساحة حرب، وقد فرض 

التنظيم شروطاً معينة يف املنهج التدريسي كحذف بعض املواد وإدخال أخرى، وعزل الذكور عن اإلانث.

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

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 46 طفاًل على يد تنظيم جبهة النصرة منذ بدء اإلعالن عنه يف كانون الثاين/ 
.2012

يوم األربعاء 10/ حزيران/ 2015 قتل عناصر تنظيم جبهة النصرة طفلني نتيجة إطالق انر عشوائي يف قرية قلب اللوزة 
إبدلب.

   ابء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
نُقدر أعداد املعتقلني األطفال من قبل تنظيم جبهة النصرة يف املناطق اخلاضعة لسيطرته بـ 84 طفاًل.

  جيم: التجنيد:
املناطق  مدارس  بعض  يف  التدريسية  املناهج  ضمن  ذلك  وأدخلت  لألطفال،  واسعة  جتنيد  بعمليات  النصرة  جبهة  قامت 
واملعسكرات اليت تسيطر عليها، وألبست األطفال الزي العسكري داخل املدارس، وقد أجرب اآلابء املنضمون إىل جبهة النصرة 

آبناءهم على االلتحاق بتلك املعسكرات واملدارس.

    سادساً: انتهاكات فصائل خمتلفة يف املعارضة املسلحة:

     ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 603 أطفال على يد فصائل خمتلفة تتبع للمعارضة املسلحة، سقط معظمهم 
القصف  احلكومية، وبشكل خاص  القوات  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  املعارضة على  قوات  تنفذه  الذي  العشوائي  ابلقصف 

ابستخدام قذائف اهلاون.
يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015 سجلنا مقتل طفل نتيجة قصف أحد فصائل املعارضة املسلحة ساحة السبع حبرات يف مدينة 

دمشق. 

يوم اإلثنني 15/ حزيران/ 2015 قتلت املعارضة املسلحة 4 أطفال عرب قصف بقذائف املدفعية على منازل سكنية يف شارع 
النيل مبدينة حلب.

    ابء: االعتقال واالحتجاز التعسفي والتعذيب: 
سجلنا قيام فصائل من املعارضة املسلحة ابعتقال ما اليقل عن 1021 طفاًل.  

 اخلميس 27/ آب/ 2015 اعتقلت عناصر من فصائل املعارضة املسلحة اتبعة لفصيل لواء ثوار الرقة الطفل أمني معيوف 
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اجلاسم مواليد 1999، من قرية دغيليب بريف الرقة، مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد مصريه أو مكان 
اعتقاله حىت اللحظة.

   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.
أخربان عدد من قادة بعض الفصائل املسلحة أهنم يقبلون ابنضمام األطفال ومشاركتهم يف العديد من األعمال داخل الكتيبة، 

وأن ذلك أفضل بكثري من تركهم عرضة للتشرد والرذيلة، واالستغالل يف العمل.
 وعلى الرغم من أن اجلماعات املسلحة طرف غري دويل، وابلتايل فهي غري ملزمة مبقتضى الربتوكول االختياري الذي حُيدد سن 
18 عاماً كحد أدىن للمشاركة املباشرة يف التجنيد، إال أهنا مبوجب القانون الدويل اإلنساين ملزمة بسن الـ 15 عاماً، ومن 

املؤكد لدينا وجود مئات األطفال دون سن 15 عاماً، وذلك ُيشكل جرية حرب.

    سابعاً: االنتهاكات من قبل قوات التحالف الدويل: 
بدأت قوات التحالف الدويل محلتها العسكرية املوجهة ضد تنظيم داعش يوم الثالاثء 23/ أيلول/ 2014، وشنت غارات 
عديدة على حمافظات الرقة ودير الزور وإدلب، خلفت هذه اهلجمات حبسب ما سجلته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 

75 طفاًل حىت اتريخ إعداد هذا التقرير.

يوم اجلمعة 1/ أاير/ 2015 قصف الطريان احلريب التابع لقوات التحالف صواريخ موجهة استهدفت منازل سكنية يف قرية 
بري حملي يف حمافظة حلب؛ ما أدى إىل مقتل 31 طفاًل.

يوم األحد 6/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب التابع لقوات التحالف صواريخ حرارية على منازل سكنية يف قرية دايل 
حسن مبحافظة حلب؛ ما تسبب مبقتل 6 أطفال.

    اثمناً: الطفل يف ظل اللجوء:
بلغ عدد األطفال السوريني الالجئني قرابة 2.9 مليون طفل، التقينا عدداً كبرياً من األطفال يف خمتلف بالد اللجوء، داخل 

وخارج املخيمات، أبرز ما يُعانيه الطفل السوري الالجئ:
1. كثري من األطفال الالجئني يعيشون بدون آابئهم، فهم إما قد قتلوا أو قاموا إبخراج أطفاهلم ونسائهم خارج البالد خوفاً 

عليهم.
2. إذا 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 كاماًل وال يستطيع اخلروج من منزله ولو ملرة واحدة، وغالباً ما اليقتصر املنزل على 

أسرة واحدة.
%45 من  أن  املتوسطة هي  والنسبة  اجملاور،  البلد  النسبة حبسب  التعليم، وختتلف  األطفال من  الالجئني  أغلب  3. حرم 

األطفال الالجئني خارج العملية التعليمية.
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4. ال يتمكن الطفل الالجئ من احلصول على اجلنسية، فقد ولد يف خميمات اللجوء ما اليقل عن 117000طفل، ألنه 
حبسب القانون السوري فإن اجلنسية التنتقل إال من خالل األب، وحىت لو كان األب موجوداً، جيب أن حيمل وثيقة زواج، 

جيب أن أنخذ ابالعتبار أن كثرياً من اآلابء فقدوا أو اختفوا قسرايً، وقسم هائل ال حيمل أية وثيقة.
الدماء  بلد غريب، وهيمنة صور  الشعور ابألمان يف  نتيجة تفكك األسرة أو احنالهلا، وعدم  5. اضطراابت نفسية عالية، 
والدمار طيلة أربع سنوات تقريباً، فقدان األصدقاء، الشعور بفقدان األمل، ضغوطات اجتماعية بسبب اضطرار كثري منهم 

للعمل.
6. حماوالت ابتزاز األطفال يف سوق العمل، ويف جمال الدعارة.
7. وجود كثري من اجلرحى واملصابني ضمن األطفال الالجئني.

   اتسعاً: التوصيات:

إىل اجملتمع الدويل واألمم املتحدة:
أزمة  أن  ونرى  االنتهاكات يف سوراي،  ألوان  تقارير ودراسات حول خمتلف  اإلنسان عدة  السورية حلقوق  الشبكة  أصدرت 
األطفال يف سوراي هي فرع عن األزمة الرئيسة، واليكن أن حُتل بدوهنا، لذا فإن كل أتخري يف حل األزمة السورية سيضاعف 

بشكل راديكايل من أزمة الطفولة، واليت بدورها سوف متتد لسنوات بعيدة.
األزمة يف سوراي هي أزمة إنسانية، وأزمة انتهاكات حقوق إنسان ابلدرجة األوىل، وإن كان يتم تصويرها على أهنا أزمة جيو-

سياسية، فهذا من أجل اهلروب من مواجهة حقيقة األزمة السورية.
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إبمكان اجملتمع الدويل أن خيفف من وطأة األزمة، على األقل عرب تنفيذ قرارات جملس األمن اليت جاءت متأخرة كثرياً، وهذا 
هو احلد األدىن.

حىت فيما يتعلق ابلقرارات اخلاصة إبيصال املساعدات اإلنسانية، قرار جملس األمن رقم 2139، ورقم 2165، اليت متثل 
احلد األدىن من املساعدة املطلوب حتقيقها، نالحظ أن األطفال داخل املناطق احملاصرة )الغوطة الشرقية وداراي(، مازالوا يوتون 

بسبب اجلوع والربد، وقد دخلنا يف ظل شتاء جديد.
يتوجب على املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن توسع تقاريرها فيما يتعلق ابالنتهاكات حبق األطفال داخل سوراي، كما 
يتوجب على املقررين اخلواص املعنيني حبالة حقوق اإلنسان يف سوراي الرتكيز بشكل أكرب على عمليات االختفاء القسري 
والتعذيب واعتقال وقتل األطفال، وغري ذلك مما ورد يف هذا التقرير، وحنن على استعداد للتعاون بشكل كامل يف مجيع احلاالت 

الواردة يف هذا التقرير.
تعترب كافة الدول اليت تساعد ومتد احلكومة السورية ابألموال والسالح وامليليشيات متورطة بشكل كامل يف اجلرائم الواردة يف 

هذا التقرير، وكذلك الدول اليت تدعم مجاعات مسلحة قد ثبت تورطها يف ارتكاب جرائم حرب.
البد للمجتمع الدويل من إعادة تفعيل الوصول إىل حل سياسي، يوقف شالل الدماء اليومي، ويضمن حماسبة اجملرمني.

تصل كثري من االنتهاكات الواردة يف هذا التقرير إىل حد جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتدعو الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان إىل حماكمة كل املتورطني واملشتبه هبم، البد من إحالة ملف األوضاع يف سوراي إىل املدعي العام يف احملكمة اجلنائية 
الدولية، ويبدو أن روسيا والصني مصرين على إفالت اجملرمني من العقاب، لذا البد على األمم املتحدة من أن تسرع يف تشكيل 

حمكمة خاصة لسوراي.

إىل دول اجلوار:
ضمان قدرة الالجئني القادمني من سوراي على طلب اللجوء، واحرتام حقوقهم، ومن ضمنها حظر اإلعادة القسرية، وجيب 
على دول االحتاد األوريب وغريها أن ختفف الوطأة عن دول اجلوار، وأن تستقبل مزيداً من الالجئني السوريني، وعلى الدول 

املاحنة زايدة مساعدهتا للمفوضية العليا لشؤون الالجئني، وملنظمات اجملتمعات احمللية يف دول اللجوء.

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير لعائالت الضحااي وأقرابئهم وأصدقائهم، وللنشطاء احملليني واإلعالميني، الذين سامهت مساعداهتم خبروج 

التقرير على هذا املستوى.
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