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ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي العاشر عن 
االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

مقتل ما ال يقل عن 29661 طفال في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 181 بسبب 
 قسريا

ٍ
التعذيب، و5036 طفال ما زال معتقال أو مختف
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أواًل: مقدمة ومنهجية:

شــارك المئــات مــن أطفــال ســوريا فــي المظاهــرات التــي خرجــت نتيجــة الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 جنبــًا إلــى جنــب 
مــع ُأســرهم، وكانــوا رمــزًا بــارزًا عــن مــدى بــراءة وحضاريــة هــذه المظاهــرات الشــعبية، ونتيجــة الســتهداف النظــام 
الســوري للمتظاهريــن بشــكل عشــوائي بالرصــاص الحــي وحتــى االعتقــاالت، فقد طالــت االنتهاكات األطفــال، وعندما 
ــعت  تحــول الحــراك الشــعبي إلــى نــزاع مســلح داخلــي فــي تمــوز/ 2012 بحســب اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 1، وتوسَّ
ها النظــام الســوري وقــع قتلــى مــن األطفــال داخــل منازلهــم إلــى جانــب  عمليــات القصــف الجــوي العشــوائية التــي شــنَّ
آبائهــم وأمهاتهــم، وكانــوا مؤشــرًا مســتدامًا علــى اســتهداف النظــام الســوري ألحيــاء ســكنية، وهــذا يفســر إلــى حــدٍّ مــا 
وقــوع العــدد الهائــل مــن الضحايــا األطفــال فــي النــزاع الســوري، ونقــوم ســنويًا عبــر هــذا التقريــر بتســليط الضــوء علــى 

جانــب مــن األوضــاع الكارثيــة التــي وصــل إليهــا األطفــال فــي ســوريا.

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

أســوأ أشــكال العمــل.
 

ــن  ــن االختياريي ــى البروتوكولي ــة حقــوق الطفــل فــي عــام 21993 ، كمــا صادقــت عل ــى اتفاقي وقــد صادقــت ســوريا عل
الملحقيــن باتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلقيــن ببيــع األطفــال وتوريطهــم بأعمــال الدعــارة واإلباحــة وإشــراكهم 
فــي النزاعــات المســلحة فــي عــام 32002 ، وصحيــح أن جميــع أطــراف النــزاع انتهكــت حقــوق الطفــل إال أن النظــام 
 نمطــي ومنهجــي، -وخاصــة 

ٍ
ــى نحــو ــي مارســها عل ــم الت ــث كــمِّ الجرائ ــع األطــراف، مــن حي ــى جمي الســوري تفــوق عل

الحقــوق الــواردة فــي المــواد 6 و37 و38 بالحــق األصيــل فــي الحيــاة والبقــاء وحظــر التعــرض للتعذيــب والحرمــان مــن 
الحريــة وضمــان احتــرام قواعــد القانونــي الدولــي اإلنســاني ذات الصلــة بالطفــل4 -، قــد بلغــت مســتوى الجرائــم ضــد 
اإلنســانية، وتتحمــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الطفــل والمنبثقــة عــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل المســؤوليات القانونيــة 
واألخالقيــة فــي متابعــة أوضــاع حقــوق الطفــل فــي ســوريا ووضــع حــدٍّ لالنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري.

1  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، ســورية: اللجنــة الدوليــة والهــالل األحمــر العربــي الســوري يواصــالن بــذل جهــود اإلغاثــة وســط احتــدام القتــال، 17 تمــوز 2012، 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm

2    األمم المتحدة، قائمة الدول المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، 

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

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

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

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ،38 4   األمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، المادة 6 والمادة 37 والمادة

   األمم المتحدة، البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية، 

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

https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84/
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
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المنهجية:
يعتمــد التقريــر علــى أرشــيف الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الناتــج عــن عمليــات المراقبــة والتوثيــق اليوميــة منــذ 
آذار/ 2011 النتهــاكات القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب، والتجنيــد، 
وجميــع  المدنيــة،  الحيويــة  المراكــز  علــى  واالعتــداءات  األســلحة،  أنــواع  بمختلــف  والهجمــات  الجنســي،  والعنــف 
اإلحصائيــات الــواردة فيــه موثقــة وفــق منهجيتنــا وبجميــع المعلومــات والتفاصيــل التــي تمكنــا مــن الوصــول إليهــا 
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي  والتحقــق منهــا. ويســتعرض هــذا التقريــر حصيلــة االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا أطــراف النِّ
ــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق  ســوريا بحــقِّ األطفــال منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021، التــي تمكَّ
ــن التقريــر اســتعراضًا ألبــرز هــذه االنتهــاكات، بشــكل رئيــس تلــك التــي وقعــت بيــن  اإلنســان مــن توثيقهــا، ويتضمَّ

تشــرين الثانــي/ 2020 و20/ تشــرين الثانــي/ 2021.

وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننا نســتطيع توزيع حــاالت االعتقال/ االحتجاز بحســب 
المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل أيضــًا، ونحــن فــي 
ــه االعتقــال، وليــس  ــذي وقــَع في ــة حــاالت االعتقــال تبعــًا للمــكان ال ع حصيل ــوزِّ ــا ن ــر وفــي معظــم تقاريرن هــذا التقري
ــا فــي بعــض األحيــان نقــوم بتوزيــع حــاالت االعتقــال  تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، وُنشــير إلــى أننَّ
بحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك 

المحافظــة مقارنــة مــع محافظــات أخــرى، ونقــوم باإلشــارة إلــى ذلــك ضمــَن التقريــر.

يقــوم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بعمليــات التحقــق مــن االنتهــاكات الــواردة عبــر المصــادر المختلفــة 
كاإلعــالم ومواقــع التواصــل االجتماعــي والنشــطاء المتعاونيــن والشــهود والناجيــن، وجمــع األدلــة والبيانــات عنهــا 
ومقاطعتهــا وزيــارة موقــع االنتهــاك فــي حــال التمكــن مــن ذلــك، ونقــوم باالعتمــاد علــى شــهادات ناجيــن تعرَّضــوا 
ر هــذا  لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث نحــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو مــن صــوَّ
االنتهــاك، كمــا يعتمــد التقريــر علــى الروايــات واللقــاءات التــي أجريناهــا مــع شــهود عيــان أو أطفــال ناجيــن فــي مناطــق 
ســورية مختلفــة، أو ذوي ضحايــا، إمــا عبــر زيارتهــم مباشــرة أو عبــر برامــج االتصــال، ونســتعرض فــي هــذا التقريــر 10 
ــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، واســتخدمنا فــي  ــر حدي ــا عليهــا عب ــات حصلن رواي
بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظــًا علــى خصوصيــة الشــهود ومنعــًا مــن تعريضهــم لمضايقــات ومالحقــات أمنيــة، 
ولــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــالت، وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا 
بهــم بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر 
وعمليــات التوثيــق، وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا 

لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.

إضافــة إلــى تحليــل المــواد المتوفــرة فــي مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنترنــت، ووســائط اإلعــالم، وثالثــًا عبــر الحديــث 
دت ســبب الوفــاة وذلــك فــي حــوادث الهجمــات  مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج المصابيــن وعاينــت جثــث الضحايــا وحــدَّ
 مــن جميــع مقاطــع الفيديــو والصــور المذكــورة فــي هــذا 

ٍ
باألســلحة والقتــل خــارج نطــاق القانــون. ونحتفــظ بنســخ

 صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال 
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
التقريــر ضمــَن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة ســرية، ونســخ

عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة، ذلــك فــي ظــلِّ الحظــر والمالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض  ندَّ
المجموعــات المســلحة األخــرى.

وقــد أظهــرت بعــض المقاطــع المصــورة صــورًا لضحايــا وجرحــى مــن األطفــال قضــى بعضهــم تحــت األنقــاض، 
كمــا ُتظهــر مقاطــع أخــرى أطفــااًل قضــوا بســبب الجــوع والمــرض أو إثــَر هجمــات بأســلحة كيميائيــة ونحتفــظ بنســخ 

عنهــا ونعــرض ضمــن هــذا التقريــر عــددًا منهــا.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ــة، ولــم نوثِّــق  جميــع الهجمــات الــواردة فــي التقريــر والتــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع فــي ســوريا اســتهدفت مناطــق مدنيَّ
أي وجــود عســكري أو مخــازن أســلحة أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا، ولــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل القــوات 

الُمعتديــة للمدنييــن قبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.

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

 
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

الرصــد  آليــة  مــع  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تعــاون  ثانيــًا: 
واإلبــالغ فــي منظمــة اليونيســف وفريــق االختفــاء القســري فــي األمــم 

المتحــدة:

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

انتهــاكات جســيمة بحــق األطفــال فــي التقريــر الســنوي لألميــن العــام بخصــوص األطفــال والنــزاع المســلح.

تتعــاون الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع آليــة الرصــد واإلبــالغ فــي ســوريا عبــر مشــاركة شــهرية مســتمرة 
ــن فريقنــا مــن توثيقهــا ألصنــاف متعــددة مــن االنتهــاكات بحــق  لبيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التــي تمكَّ
األطفــال، مثــل قتــل وتشــويه األطفــال؛ التجنيــد، الخطــف، االعتقــال/ االحتجــاز، االعتــداء علــى المــدارس والمشــافي 

والــكادر الصحــي أو التعليمــي، العنــف الجنســي، منــع وصــول المســاعدة اإلنســانية لألطفــال.

إن هــذا التقريــر يذكرنــا أن هنــاك العديــد مــن االنتهــاكات الواقعــة ضــد األطفــال ال تــزال تمــارس 
اإلخفــاء  مثــل  اإلنســانية  ضــدَّ  جرائــم  تشــكل  مســتويات  علــى  الســوري  النظــام  قبــل  مــن 
القســري، التعذيــب، التشــريد القســري، ويؤكــد أن مئــات آالف األطفــال تعرضــوا علــى مــدى 
ســنوات ألقســى الظــروف اإلنســانية وعاشــوا ضمنهــا، ومــا زالــت الظــروف مســتمرة ألن 
أســباب النــزاع المتجســدة بشــكل أساســي فــي اســتمرار بقــاء النظــام الدكتاتــوري الحاكــم، 
واســتمرار الفشــل الدولــي الفظيــع فــي إيجــاد حــل سياســي منــذ عــام 2012 حتــى اآلن، يعنــي أنَّ 

أجيــااًل أخــرى مــن األطفــال الســوريين ســوف تالقــي مصيــرًا أســود مشــابهًا.

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أهميــة وحيويــة عمــل آليــة الرصــد واإلبــالغ فــي ســوريا، وبأنهــا ســوف 
تســتمر بالتعــاون ومشــاركة البيانــات معهــا، كمــا هــو الحــال مــع عــدد مــن الهيئــات التابعــة لألمــم المتحــدة العاملة في 
ســوريا، ونعتبــر أن ذلــك يدخــل ضمــن مســار العدالــة عبــر فضــح مرتكبــي االنتهــاكات وتشــكيل ضغــط عليهــم وعلــى 
الداعميــن لهــم، تأسيســًا لمحاســبتهم؛ ممــا يمهــد الطريــق أمــام مســار عدالــة انتقاليــة نحــو االســتقرار والديمقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان، وبالتالــي ضمــان عــدم تكــرار هــذه االنتهــاكات الفظيعــة بحــق أطفــال ســوريا فــي المســتقبل.

ــي  ــق األمــم المتحــدة العامــل المعن كمــا تراســل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل دوري ومســتمر فري
بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي. وحصلنــا علــى العديــد مــن الــردود الرســمية عبــر رســائل تظهــر الحــاالت 
التــي قــام فريــق االختفــاء القســري بمراســلة النظــام الســوري بهــا، مــن ضمــن الحــاالت التــي قمنــا بمشــاركتها مــع 
ه فريــق األمــم المتحــدة عــن االختفــاء  الفريــق، ويقــوم بإيرادهــا فــي الملحــق الخــاص المتعلــق بالتقريــر الــذي ُيعــدُّ

القســري فــي ســوريا. ونحــرص علــى إرســال حــاالت ألطفــال مختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري.

إضافــة إلــى ذلــك، نقــوم باطــالع مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات 
األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن 

مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، بهــذه الحــاالت والقضايــا.

وقــد قمنــا بتخصيــص اســتمارة علــى موقعنــا الرســمي تقــوم العائــالت بتعبئتهــا وترســل أوتوماتيكيــًا إلــى فريــق 
قســم المعتقليــن والمختفيــن قســريًا الــذي يقــوم بمتابعــة الحالــة والتواصــل مــع العائــالت إلتمــام عمليــة التوثيــق 
والتســجيل. وتردنــا علــى نحــو دوري وثائــق مــن فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري عــن عــدد 
دتــه بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وتــم الطلــب مــن النظــام الســوري الكشــف واإلبــالغ  مــن الحــاالت التــي زوَّ

عــن مصيرهــا.

وفــي هــذا المجــال تطلــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مزيــدًا مــن التعــاون مــن قبــل األهالــي مــن أجــل إيصــال 
أكبــر قــدر ممكــن مــن حــاالت االختفــاء القســري التــي تعــرض لهــا األطفــال إلــى فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت 
االختفــاء القســري، ويعمــل فريقنــا بشــكل متواصــل مــن أجــل بنــاء عالقــات واســعة مــع أهالــي المختفيــن قســريًا 
ــا الخاصــة باألطفــال وبالمختفيــن قســريًا  ــات وتخزينهــا ضمــن قاعــدة بياناتن ــر قــدر ممكــن مــن البيان ــل أكب وتحصي
منهــم وقــد قمنــا بإتاحــة كافــة طــرق التواصــل اآلمنــة علــى تطبيقــات التواصــل وخصصنــا أرقــام هواتــف خاصــة 

بعمــل فريقنــا لتســهيل عمليــة الوصــول ألهالــي الضحايــا.

https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
https://sn4hr.org/arabic/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
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الســوري  الطفــل  ــح  ترشِّ اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  ثالثــًا: 
الدوليــة لألطفــال: الســالم  لجائــزة  نــور األســمر  محمــد 

الطفــل  حقــوق  منظمــة  بيــن  والتعــاون  التنســيق  عالقــة  علــى  بنــاًء 
قامــت  ســنوات،  منــذ  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  والشــبكة  العالميــة 
الطفــل  بترشــيح  العــام  هــذا  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
الدوليــة  الســالم  جائــزة  نــور األســمر للحصــول علــى  محمــد  الســوري 
نقــل  فــي  االســتثنائية  لجهــوده  تقديــرًا  وذلــك   ،2021 لعــام  لألطفــال 
معانــاة المجتمــع الســوري وبشــكل خــاص األطفــال جــراء االنتهــاكات 
التــي تعرضــوا لهــا مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه اإليرانــي والروســي، 
وبعــد الترشــيح بعــدة أشــهر تــم قبــول محمــد نــور إلــى جانــب 162 طفــاًل 

وطفلــة مــن حــول العالــم، وقــد تمكــن مــن الوصــول إلــى المرحلــة التاليــة إلــى جانــب 28 طفــاًل آخريــن وهــو الطفــل 
العربــي الوحيــد الــذي وصــل إلــى هــذه المرحلــة، والمرشــح العربــي الوحيــد عــن فئــة الســالم لجائــزة هــذا العــام. إال أنَّ 
محمــد لــم يصــل إلــى المرحلــة النهائيــة التــي وصــل إليهــا أربعــة أطفــال مــن الهنــد والمملكــة المتحــدة، مــع ذلــك، فــإن 
ــح محمــد نــور فــي حــدِّ ذاتــه إنجــاز مهــم لقضيــة أطفــال ســوريا، وهــو طفــل ملهــم، ورمــز حــيٌّ عما يمكــن ألطفال  ترشُّ
ســوريا األبطــال تقديمــه لوطنهــم وأهلهــم، علــى الرغــم مــن كل االنتهــاكات والظــروف الوحشــية التــي تعرضــوا ومــا 
ــًا  ــا فــي تشــرين األول 2021 بيان ــر الحــدَّ األدنــى منهــا. وكنــا قــد أصدرن ــوا يتعرضــون لهــا، والتــي يعــرض هــذا التقري زال

تفصيليــًا يعــرِّف بالجائــزة، ويدعــم ترشــيح الطفــل محمــد نــور.  

وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد رشــحت فــي العــام الســابق 2020 الطفلــة أنــار الحمــراوي ونســعى 
لبــذل جهــود أوســع لترشــيح األطفــال الفاعليــن فــي مجتمعاتهــم المحليــة فــي كل عــام وذلــك ضمــن أهدافنــا فــي 

دعــم األطفــال الســوريين ومشــاركتهم الشــخصية فــي الدفــاع عــن حقــوق الطفــل.

رابعــًا: حصيلــة ألبــرز االنتهــاكات ضــدَّ األطفــال بحســب قاعــدة بيانــات 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:

يتعــرض األطفــال فــي ســوريا ألنمــاط عديــدة ومتكــررة مــن االنتهــاكات وتتفــاوت فــي شــدتها وانتشــارها وتداعياتهــا 
ــز فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى  الحاليــة والمســتقبلية علــى الطفــل الســوري بحســب كل نمــط، ونركِّ
فئــات مــن االنتهــاكات الجســيمة والمهــددة للحيــاة التــي حددهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، والتــي نعمــل 
علــى توثيقهــا وفــق منهجيتنــا، وُيعتبــر قتــل األطفــال فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات وأشــدها وطــأة فــي ســوريا الرتفــاع 
نســبة الضحايــا مــن األطفــال، ويأتــي ثانيــًا بعــَد القتــل االعتقــال/ االختطــاف الــذي يتحــول فــي الغالبيــة العظمــى مــن 
الحــاالت الختفــاء قســري، ثــم التعذيــب، كمــا نركــز علــى عمليــات تجنيــد األطفــال، واالعتــداءات علــى المراكــز التعليميــة 

ومــا يخلفــه ذلــك مــن هجــران وتخلــف عــن العمليــة التعليميــة.

 

 

International Children’s Peace Prize 2021 
Muhammad Nour Al-Asmar 

 

Nominated for the International Children’s Peace Prize 2021. 

It is the hope and the expectation of the KidsRights Foundation that being a nominee for the 2021 
International Children’s Peace Prize will inspire Muhammad Nour Al-Asmar to continue the courageous 
actions for a better world. And that by doing so more children will be inspired to fight for their rights.  

 

Lijnden, The Netherlands, October 2021 

 

 

 

 

Marc Dullaert , Chairman 
KidsRights and Founder 
of the International Children’s Peace Prize 

https://www.thekidsrightschangemakers.org/en/about-kidsrights
https://kidsrights.org/advocacy/international-childrens-peace-prize/
https://www.facebook.com/asmar2008
https://kidsrights.org/advocacy/international-childrens-peace-prize/
https://kidsrights.org/advocacy/international-childrens-peace-prize/
https://www.facebook.com/KidsRights/photos/a.280106235360579/4406437409394087/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KidsRights/photos/a.280106235360579/4406437409394087/?type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1kJCEkt0qybGhQnrHpna0dlcJ_I67WIzE/view?usp=sharing
https://sn4hr.org/arabic/2021/10/11/14305/
https://sn4hr.org/arabic/2021/10/11/14305/
https://sn4hr.org/arabic/2020/10/19/12771/
https://drive.google.com/file/d/1kJCEkt0qybGhQnrHpna0dlcJ_I67WIzE/view?fbclid=IwAR0iADaaW0vB0H9jVsQUPVhmiQiuUErejgYkg_TaIeC-nj5gTzkUrH7kr7w
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القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021 مقتــل 29661 طفــاًل علــى 

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

قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(5 :  -
22930 يتوزعــون إلــى 12883 طفــاًل ذكــرًا، و10047 طفلــة أنثــى. 

القوات الروسية: 2032 يتوزعون إلى 1413طفاًل ذكرًا، و619 طفلة أنثى.  -
تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(: 958 يتوزعــون إلــى 564 طفــاًل ذكــرًا، و394  -

طفلــة أنثــى.
هيئــة تحريــر الشــام6  )تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة  -

المســلحة(: 71 يتوزعــون إلــى 65 طفــاًل ذكــرًا، و6 طفلــة أنثــى.
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 237 طفــاًل يتوزعــون إلــى  -

138طفــاًل ذكــرًا، و99 طفلــة أنثــى. 
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني7 : 996 يتوزعون إلى  558 طفاًل ذكراً، و438 طفلة أنثى.  -
قوات التحالف الدولي: 925 يتوزعون إلى 622 طفاًل ذكرًا، و303 طفلة أنثى.  -
جهات أخرى: 1512 يتوزعون إلى 1006 طفاًل ذكرًا، و506 طفلة أنثى.  -

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

الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء 
ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة 
علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجد 
هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن 

يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

6 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

7 جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة: جميــع الفصائــل التــي نشــأت منــذ عــام 2011 فــي أحيــاء ومناطــق متعــددة فــي ســوريا، الكثير منها لم يعد موجــوداً، كمــا أن الكثير 

منهــا لــم يتبــع لقيــادة مركزيــة، مــع نهايــة عــام 2017 تأســس الجيــش الوطنــي وتجتمــع تحته فصائــل المعارضة المســلحة التي بقيت موجودة حتى تأسيســه.

https://drive.google.com/file/d/1ZS-qF2sg7f5qEAVKFbVuWnv6viQ14zis/view
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يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة الضحايــا مــن األطفــال أن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن قرابــة 78 % 
مــن حــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون مقارنــة ببقيــة أطــراف النــزاع. وهــذا يــدل علــى تعمــد النظــام الســوري 

اســتهداف األطفــال علــى نحــو مخطــط ومــدروس.

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، بحســب  ــد أطــراف الن ــى ي ــا مــن األطفــال عل ــة الضحاي وقــد توزعــت حصيل
األعــوام علــى النحــو التالــي:

لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة أعــاله يتَّضــح لدينــا أن عــام 2013 كان األســوأ مــن حيــث اســتهداف األطفــال 
بعمليــات القتــل، وكانــت الحصيلــة األعلــى علــى يــد قــوات النظــام الســوري، تــاله عــام 2012 ثــم 2014 ثــم 2016، 
وكان النظــام الســوري أيضــًا المســؤول عــن أزيــد مــن نصــف حــاالت القتــل التــي ســجلناها بحــق األطفــال طيلــة 

هــذه األعــوام.

https://drive.google.com/file/d/16S8GxX-1xbunvEp8hQuhLNN6_R1_DPUX/view
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توزعــت حصيلــة الضحايــا مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النزاع والقوى المســيطرة بحســب المحافظات الســورية 
علــى النحــو التالي:

تُظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى للضحايــا األطفــال كانــت فــي محافظــة حلــب تليهــا ريــف دمشــق 
ثــم إدلــب ثــم ديــر الــزور.

https://drive.google.com/file/d/1_2gVhAOY2px7Y9ozFLBVcqDqTo9jHgx0/view
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االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021 مــا ال يقــل عــن 5036 طفــاًل 
ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، 

يتوزعــون علــى النحــو التالــي: 

قوات النظام السوري: 3649 طفاًل يتوزعون إلى 3193 طفاًل ذكرًا، و456 طفلة أنثى.  -
تنظيم داعش: 319 طفاًل يتوزعون إلى 298 طفاًل ذكرًا، و21 طفلة أنثى. -
هيئة تحرير الشام: 42 طفاًل يتوزعون إلى 39 طفال ذكرًا، و3 طفلة أنثى.  -
قوات سوريا الديمقراطية: 667 طفاًل يتوزعون إلى 320 طفاًل ذكرًا، و347 طفلة أنثى.  -
ــى  268 طفــاًل ذكــرًا، و91  - جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي: 359 طفــاًل يتوزعــون إل

طفلــة أنثــى. 

يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا مــن األطفــال أن النظــام الســوري هــو 
المســؤول عــن نحــو 73 % مــن حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري مقارنــة ببقيــة أطراف النزاع. وهــذا يدل على 

تعمــد النظــام الســوري مالحقــة واعتقــال وإخفــاء األطفــال بدوافــع متعــددة، علــى نحــو مخطــط ومــدروس.

https://drive.google.com/file/d/14W4S7mbuDN0hmb_r15_pDtM5nsazGuwb/view
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وقــد توزعــت حصيلــة المعتقليــن/ المحتجزيــن أو المختفيــن قســريًا مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
المســيطرة فــي ســوريا، بحســب األعــوام علــى النحــو التالــي:

لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة أعــاله يتَّضــح لدينــا أن عــام 2014 كان األســوأ مــن حيــث اســتهداف األطفــال 
بعمليــات االعتقــال، وكانــت قرابــة 61 % مــن عمليــات االعتقــال التــي ســجلت فيــه علــى يــد قــوات النظــام 
الســوري، تــاله عــام 2012 ثــم 2013 ثــم 2015، وكان النظــام الســوري أيضــًا المســؤول عــن أزيــد مــن نصــف حــاالت 

االعتقــال التــي ســجلناها بحــق األطفــال طيلــة هــذه األعــوام.

https://drive.google.com/file/d/1p6yPqqryxHGvGsocwRNXtwC9QlOXeOVL/view
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توزعــت حصيلــة المعتقليــن/ المحتجزيــن أو المختفيــن قســريًا مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
المســيطرة بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

ــة األعلــى لحــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز التــي طالــت األطفــال  تُظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيل
كانــت فــي محافظــة ديــر الــزور تليهــا دمشــق ثــم ريــف دمشــق ثــم الرقــة.

https://drive.google.com/file/d/1yijK_twklb7vZs1DGcGe6uwueRde5FMG/view
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الضحايا بسبب التعذيب:
لنا منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021 مقتــل مــا ال يقــل عــن 181 طفــاًل قضــوا بســبب التعذيــب علــى  ســجَّ

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

قوات النظام السوري: 174  -
تنظيم داعش: 1  -
هيئة تحرير الشام: 2  -
قوات سوريا الديمقراطية: 1  -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1 -
جهات أخرى: 2  -

https://drive.google.com/file/d/1qa_QtvU0eL1HYyS_x-QSrMzhiis3q1AW/view
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وقــد توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
المســيطرة فــي ســوريا، بحســب األعــوام علــى النحــو التالــي:

لــدى تحليــل الرســم البيانــي أعــاله يتَّضــح لدينــا أن عــام 2012 كان األســوأ مــن حيــث حصيلــة الضحايــا مــن 
األطفــال بســبب التعذيــب، وكانــت جميــع الحــاالت التــي ســجلت فيــه علــى يــد قــوات النظــام الســوري، تــاله عــام 
2013 ثــم 2015 ثــم 2014، وكان النظــام الســوري أيضــًا المســؤول الوحيــد عــن جميــع -باســتثناء واحــدة- حــاالت 

الوفيــات بســبب التعذيــب مــن األطفــال طيلــة هــذه األعــوام.

https://drive.google.com/file/d/1nfgPnxe7J1uRp01KCfXGCHVFE9mZVmFS/view
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توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب مــن األطفــال علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 
بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

تُظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت الضحايــا بســبب التعذيــب مــن األطفــال كانــت فــي 
ــم إدلــب. ــم ريــف دمشــق ث حمــص تليهــا حمــاة ث

https://drive.google.com/file/d/1L44uSdyIl-08Iwev22qnRr0Te9Xa9hox/view
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استهداف المدارس:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تعــرض مــا ال يقــل عــن 1593 مدرســة فــي ســوريا العتــداءات مــن 
قبــل أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021، توزعــت بحســب الجهــة 

الفاعلــة علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 1197 -
القوات الروسية: 220 -
 تنظيم داعش: 25 -
هيئة تحرير الشام: 3 -
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 35 -
قوات سوريا الديمقراطية: 11 -
قوات التحالف الدولي: 25 -
جهات أخرى: 77  -

https://drive.google.com/file/d/1VrYxz056sEqEKmVRwDoJG2wuUAvYtVqC/view
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خامســًا: تفاصيــل وحــوادث عــن أبــرز أنمــاط االنتهــاكات بحــق األطفــال 
خــالل عــام )منــذ التقريــر الســنوي الســابق حتــى اآلن(:

1 - قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون: 
إن الســبب الرئيــس وراء قتــل هــذا العــدد المرعــب مــن األطفــال هــو القصــف العشــوائي علــى المتظاهريــن، األحيــاء 
الســكنية، حصــار مــدن ومناطــق كاملــة، القصــف المتعمــد للمــدارس وريــاض األطفــال، هــذا القصــف العشــوائي 
ــي أو مقاتــل، وبيــن طفــل  ــز بيــن مدن ــًا المتعمــد يســتهدف جميــع الســكان بمــا فيهــم األطفــال، فهــو ال يمي وأحيان
أو امــرأة، وال يقيــم أي اعتبــار ألي قانــون دولــي أو محلــي، والبراميــل المتفجــرة مثــال صــارخ علــى عمليــات القصــف 

العشــوائي، وكذلــك األســلحة الكيميائيــة.

بت عمليــات القصــف العشــوائي والموجــه فــي كثيــر مــن األحيــان بوقــوع مجــازر مروعــة وقــع ضحيتهــا  وقــد تســبَّ
األطفــال، كمــا وثقنــا العديــد مــن المجــازر التــي حملــت طابــع تطهيــر طائفــي وانتقامــي اســتخدم فــي بعضهــا الســالح 
األبيــض كالســكاكين والســواطير واســتهدف األطفــال فيهــا بعمليــات الذبــح وتركــزت هــذه المجــازر فــي محافظــة 
حمــص ومدينــة بانيــاس فــي محافظــة طرطــوس، وجديــدة الفضــل والقلمــون بريــف دمشــق، وريــف حمــاة الشــمالي 
وريــف حلــب. وكثيــرًا مــا كانــت تقــوم قــوات النظــام الســوري بعــد ارتكابهــا للمجــازر بحــرق الجثــث فــي األقبيــة والمنازل.

 
لــم تتوقــف تداعيــات عمليــات القصــف بمختلــف أنــواع األســلحة علــى قتــل األطفــال وتمزيــق أجســادهم وتحويلهــا إلى 
أشــالء بصــورة مرعبــة فقــط، بــل خلَّفــت عشــرات اآلالف مــن اإلصابــات والحــروق الشــديدة واإلعاقــات والتشــوهات، 
فــه ذلــك مــن معانــاة ال تنتهــي بالحصــول علــى العــالج إن وجــد، إضافــة إلــى تداعيــات ذلــك التــي تتجســد فــي  ومــا يخلِّ
ــا  مختلــف مناحــي الحيــاة، مثــل قــدرة الطفــل علــى التعلــم، أو اللعــب أو االندمــاج مــع أقرانــه األصحــاء، ناهيــك عمَّ
ــات  ــع تلــك التداعي ــات آالف األطفــال الســوريين. إنَّ جمي ــى مئ ــة عل ــغ القســوة والصعوب ــر نفســي بال ــه مــن أث فت خلَّ

 إلــى األمــام.
ٍ
ســوف تكــون مســتمرة لعقــود

 
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021 مقتــل مــا ال يقــل عــن 22930 
طفــاًل علــى يــد قــوات النظــام الســوري يتوزعــون إلــى 12883 طفــاًل ذكــرًا، و10047 طفلــة أنثــى، مســجلون فــي قاعــدة 
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ونحتفــظ لمعظمهــم بصــور ووثائــق عــن الهجمــات التــي قضــوا خاللهــا، 

وصورهــم وهــم ضحايــا وقبــل مقتلهــم.

الخميــس 8/ نيســان/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري متمركزة في قلعة شــلف بريف الالذقية 
الشــمالي، صاروخــًا موجهــًا )طــراز م-د( مضــاد للــدروع؛ اســتهدف ســيارة كان يســتقلها عــدد مــن المدنييــن؛ عنــد مفرق 
قريــة الناجيــة فــي ريــف إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 7 مدنيــًا، بينهــم 3 طفــاًل )2 طفلــة و1 طفــل( و2 ســيدة، تخضــع 

المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئة تحرير الشــام وقــت الحادثة.

https://drive.google.com/file/d/1CvaVQQdutjzMGSiwpE-P2G6kPkIqDTrg/view
https://drive.google.com/file/d/1CvaVQQdutjzMGSiwpE-P2G6kPkIqDTrg/view
https://drive.google.com/file/d/1JAQfc30SjosUSC4iQmo4mX7IwzFWTPHD/view
https://drive.google.com/file/d/1JAQfc30SjosUSC4iQmo4mX7IwzFWTPHD/view
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األربعــاء 20/ تشــرين األول/ 2021 قرابــة الســاعة 08:01 باشــرت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري، قصفهــا 
علــى مدينــة أريحــا بريــف إدلــب الجنوبــي، تزامنــًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي أجــواء المنطقــة، وكان ذلــك 
ــق ســقطت خاللهــا عشــر قذائــف  ــة عشــر دقائ ــى مدارســهم، اســتمرَّ القصــف قراب بالتزامــن مــع توجــه الطــالب إل
علــى مناطــق متفرقــة وســط المدينــة؛ متســببة فــي مقتــل 12 مدنيــًا، بينهــم 4 أطفــال و1 ســيدة وهــي مدرِّســة، كمــا 

أصيــَب نحــو 30 آخريــن، إضافــة إلــى أضــرار فــي 4 مراكــز حيويــة مدنيــة.

باء: االعتقال واالختفاء القسري والتَّعذيب:
يعتبــر االعتقــال/ االحتجــاز التعســفي مــن أولــى االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا األطفــال منــذ آذار/ 2011 وقــد اســتهدفت 
 مقصــود إلجبــار آبائهــم علــى تســليم أنفســهم أو ابتزازهــم ماديــًا ولتحذيــر 

ٍ
قــوات النظــام الســوري األطفــال علــى نحــو

ــأن عمليــات االعتقــال واالختفــاء القســري والتعذيــب  المجتمــع مــن عواقــب مناهضــة النظــام الســوري وترهيبــه ب
ســتطال حتــى األطفــال دون تمييــز، ثــم توســع اســتهداف األطفــال واعتقالهــم مــع أمهاتهــم أو آبائهــم لــدى مرورهــم 
علــى نقــاط التفتيــش أو خــالل عمليــات الدهــم والتفتيــش للمنــازل والمناطــق، أو كرهائــن الســتخدامهم فــي عمليــات 
تبــادل األســرى، وغالبــًا مــا يبقــى الطفــل معتقــاًل طيلــة مــدة اعتقــال أمــه، ويســتخدم كوســيلة للضغــط علــى أمــه لنزع 
اعترافــات منهــا عبــر تهديدهــا بتعذيبــه أو قتلــه أو فصلــه عنهــا ونقلــه إلــى جهــة مجهولــة، وتــزداد ظــروف االعتقــال 
وطــأة عندمــا يولــد األطفــال داخــل مراكــز االحتجــاز ويحــرم الطفــل مــن الرعايــة الصحيــة الالزمــة لــه وألمــه، وقــد ســجلنا 
مــا ال يقــل عــن 93 حادثــة والدة ألطفــال داخــل مراكــز االحتجــاز جميعهــم عانــوا مــن نقــص الرعايــة الصحيــة الالزمــة 

لهــم بعــد الــوالدة ومــن تأميــن احتياجاتهــم؛ مــا تســبَّب فــي وفــاة 7 أطفــال منهــم.

الطفل علي العبود، ُأصيب إثَر قصف مدفعية تابعة لنظام السوري على مدينة أريحا بينما كان في طريقه إلى مدرسته - 20 تشرين األول 2021 - 

بعدسة: عمر حاج قدور

https://drive.google.com/file/d/1FJWQ1oLqLz58DL_YHqxS7kF7F1_sTF3l/view
https://drive.google.com/file/d/12t5nmxe806Bac0InPhes9Ty3byV_lJG5/view
https://drive.google.com/file/d/1s_q2dcDXSIROWcomc6ZZF8oB4K3ycAKh/view
https://drive.google.com/file/d/16pWpMDtiq7WzkiwDh7k8esk4-2YFYDzS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el95ox0lVEpeyCD1yVgi93y8ryq71nSJ/view
https://drive.google.com/file/d/1JaULE03J5Iiu76HGhU2ecmbZk4FtrINo/view
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وقــد تعــرض األطفــال لظــروف االحتجــاز نفســها التــي خضــع لهــا البالغــون، وفــي الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت 
االعتقال/االحتجــاز يحتجــز األطفــال فــي الزنزانــات الخاصــة بالبالغيــن ذاتهــا، ويعامــل الطفــل معاملــة البالغيــن 
ســواء ضمــن األفــرع األمنيــة أو الســجون العســكرية والمركزيــة، كمــا أخضعهــم النظــام الســوري لمحاكــم الميــدان 
العســكرية ومحكمــة قضايــا اإلرهــاب دون تخصيــص قاضــي أحــداث خــاص بهــم باســتثناء حــاالت قليلــة معــدودة، 
وصــدرت بحقهــم العديــد مــن األحــكام القاســية بالســجن ألعــوام طويلــة وحتــى اإلعــدام. وقــد ســجلنا العديــد مــن 

الحــاالت التــي تــم فيهــا اعتقــال األطفــال وهــم فــي عقــد حياتهــم األول وأفــرج عنهــم وهــم بالغــون.
 

وغالبــًا مــا يتعــرض األطفــال للتعذيــب منــذ اللحظــة األولــى لالعتقــال كغيرهــم مــن المعتقليــن، وال تمييــز قــوات 
النظــام الســوري بيــن األطفــال والبالغيــن فــي أنمــاط وأســاليب التعذيــب التــي تمارســها، وقــد وثَّقنــا أبــرز أســاليب 
ــى مــوت  ــر خــاص وبشــكل تفصيلــي، وقــد يفضــي التعذيــب إل التعذيــب التــي يتعــرض لهــا المعتقلــون ضمــن تقري
المعتقــل -مــن األطفــال والبالغيــن- وقــد ال ُيفضــي، وتســتمر ممارســات التعذيــب منــذ اللحظــة األولــى العتقــال 

ــه. ــى بعــد اإلفــراج عن ــه الجســدية والنفســية حت ــه، وتســتمر تداعيات الطفــل، وطــوال مــدة اعتقال
 

فــي العديــد مــن الحــاالت التــي تــم فيهــا اعتقــال األطفــال بصحبــة أمهاتهــم، ســجلنا قيــام قــوات النظــام الســوري 
بفصــل الطفــل عــن أمــه ونقلــه إمــا نحــو زنزانــة أخــرى أو نحــو دور األيتــام أو نحــو جهــات مجهولــة، دون إخبــار األمهــات 
عــن الوجهــة التــي تــم النقــل إليهــا إلبقائهــم فــي حالــة قلــق وخــوف دائــم علــى مصيــر أطفالهــن، وفــي حــال نقــل الطفــل 
نحــو الميتــم يبقــى فيــه طيلــة مــدة اعتقــال أمــه وال تســمح قــوات النظــام الســوري ألوصيائــه بأخــذه مــن الميتــم 

وعــادة مــا يحــرم مــن زيــارات أســرته ويبقــى فــي وضــع أشــبه بمراكــز االحتجــاز.

يعانــي األطفــال الذيــن مــروا بتجربــة االعتقــال مــن صدمــة، وتدهــور فــي حالتهــم الصحيــة الجســدية والنفســية، وتبقــى 
هــذه األضــرار الجســمية التاليــة لتجربــة االعتقــال مالزمــة لهــم حتــى بعــد ســنوات مــن اإلفــراج عنهــم.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 3649 طفــاًل يتوزعــون إلــى 3193 طفــل ذكــر و456 
ــذ آذار/ 2011  ــدى قــوات النظــام الســوري من ــد االعتقــال التعســفي أو االختفــاء القســري ل ــون قي ــى ال يزال ــة أنث طفل
حتــى تشــرين الثانــي/ 2021. كمــا ســجلنا مــا ال يقــل عــن 174 طفــاًل قضــوا بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة 

لقــوات النظــام الســوري فــي المــدة الزمنيــة ذاتهــا.

الطفــل محمــود عبــد هللا حجــازي، مــن أبنــاء حــي القــدم بمدينــة دمشــق، ويقيــم فــي بلــدة صحنايــا غــرب محافظــة ريــف 
دمشــق، مــن مواليــد عــام 1997، يعمــل فــي محــل لبيــع األلبســة بمنطقــة الحريقــة بمدينة دمشــق، اعتقلته قــوات النظام 

الســوري يــوم األحــد 15/ كانــون األول/ 2013 إثــر حملــة دهــم واعتقــال فــي بلــدة صحنايــا، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

تحدثنــا مــع والــدة الطفــل محمــود الســيدة خديجــة عــز الديــن عــوض8  وأخبرتنــا: “ابنــي محمــود يعمــل فــي محــل لبيــع 
ــون  ــا بريــف دمشــق، فــي 15/ كان األلبســة فــي منطقــة الحريقــة بمدينــة دمشــق، ونحــن نقيــم فــي بلــدة صحناي
ــا اســتمرت مــدة  األول/ 2013 كانــت عناصــر النظــام الســوري تشــن حملــة اعتقــاالت واســعة فــي بلــدة صحناي
ثالثــة أيــام، وكانــت تعتقــل أي شــخص مــن مناطــق داريــا أو القــدم أو ســبينة بريــف دمشــق مــن المقيميــن فــي 
بلــدة صحنايــا، وذلــك مــن خــالل مداهمــة المنــازل أو عبــر الحواجــز، وفــي ذلــك اليــوم كان ابنــي محمــود عائــد مــن 
العمــل مــن دمشــق وهــو مــن مواليــد حــي القــدم، وبينمــا كان علــى موقــف الطيــارة فــي البلــدة قامــت قــوات 
النظــام باعتقالــه، وشــاهَد ابنــي الثانــي كيــف تــم اعتقــال محمــود، وقــال إنهــم وضعــوا محمود في طبون الســيارة 

8  تواصلنا معه عبر الهاتف في 12/ أيار/ 2021

https://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
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مــع عــدد مــن األطفــال اآلخريــن. وبعــد مــرور ســتة أشــهر علــى اختفائــه شــاهدته ابنــة عمــه فــي مدينــة دمشــق 
فــي أثنــاء اقتيــاده مــن القصــر العدلــي وهــو مقيــد بسلســلة )جنزيــر( مــع ســتة أشــخاص آخريــن ويصعــدون إلــى 
البــاص التابــع لقــوات األمــن. قمــت بمراجعــة ســجن القابــون بمدينــة دمشــق عشــرات المــرات دون أن أحصــل 
علــى نتيجــة أو أن أعــرف أيــة معلومــة عــن مصيــره” أضافــت الســيدة خديجــة أنهــا اســتصدرت نهايــة عــام 2020 بيــان 
قيــد عائلــي مــن دائــرة الســجل المدنــي، وذلــك لتتأكــد مــن أن محمــود مــازال علــى قيــد الحيــاة “لــم يذكــر فــي البيــان أن 

محمــود قــد توفــي ولكنــي لــم أتمكــن مــن الحصــول علــى أيــة معلومــات عــن مصيــره حتــى اللحظــة”.

الطفــل محمــد عبــد الرحمــن البرمــاوي، طالــب فــي المرحلــة اإلعداديــة، مــن 
أبنــاء مدينــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1996، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري 
يــوم الجمعــة 3/ كانــون الثانــي/ 2014، إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي الســبيل 

بمدينــة درعــا، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أنــس عبــد الرحمــن البرمــاوي9 وهــو شــقيق الطفــل محمــد 
وأخبرنــا: “فــي تمــام الســاعة الســابعة صباحــًا قامــت عناصــر النظــام الســوري بمداهمــة منزلنــا قــرب مدرســة 
الــرازي فــي حــي الســبيل بمدينــة درعــا، واعتقلــت أخــي محمــد البالــغ مــن العمــر 17 عامــًا أمــام أعيــن والديــه 
وإخوتــه، ثــم تــم اقتيــاده إلــى مــكان مجهــول ولــم نحصــل علــى أيــة معلومــة عنــه أو عــن مــكان احتجــازه منــذ ذلــك 
 أو البحــث عنــه فــي األفــرع األمنيــة” أضــاف أنــس 

ٍ
الوقــت رغــم جميــع المحــاوالت التــي قمنــا بهــا مــن توكيــل محــام

أنهــم لــم يســتطيعوا حتــى تحديــد تهــم أو أســباب اعتقــال شــقيقه.

ــزور  ــر ال ــف دي ــة بري ــة القوري ــاء مدين الطفــل محمــود صــالح المــال، مــن أبن
الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1995، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري 
الخميــس 10/ أيــار/ 2012، مــن إحــدى المشــافي بمدينــة المياديــن بريــف 
ديــر الــزور، بينمــا كان يتلقــى العــالج، وذلــك بعــد إســعافه للمشــفى جــراء 
إصابتــه بطلــق نــاري فــي المدينــة ذاتهــا، مصــدره عناصــر قــوات النظــام 

الســوري، وتــم اقتيــاده إلــى جهــة مجهولــة.

الطفل محمد عبد الرحمن البرماوي

الطفل محمود صالح المال

9  تواصلنا معه عبر البريد اإللكتروني في نيسان/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1XCTgKKN7SrCzS-vFYfrdRIJGOPFct7zU/view
https://drive.google.com/file/d/1-GcV0iC4bq__Yduf5Qn2FmWVApM0Bw3n/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد القــادر مــال10  وهــو عــم الطفــل محمــود وأخبرنــا: “أصيب 
محمــود فــي أحــد شــوارع مدينــة القوريــة، بطلــق قنــاص فــي ســاقه، والقنــاص مــن عناصــر قــوات النظــام 
الســوري، ولــم يعــد قــادرًا علــى الوقــوف، فقامــت مجموعــة مــن المــارة بإســعافه إلــى المشــفى الوطنــي بمدينــة 
المياديــن، فقامــت عناصــر قــوات النظــام الســوري فــي المشــفى باعتقالــه واقتيــاده إلــى أحــد األفــرع األمنيــة فــي 
مدينــة دمشــق” أضــاف عبــد القــادر أن الطفــل محمــود شــوهد فــي 10/ تشــرين الثانــي/ 2012 مــن قبــل أحــد المفــرج 
، حتــى تاريــخ 

ٍ
عنهــم فــي ســجن عــدرا المركــزي بمحافظــة ريــف دمشــق “لكننــا لــم نتمكــن مــن زيارتــه أو توكيــل محــام

اليــوم ال نعلــم عــن مصيــره أيــة معلومــة”.

الطفــل محمــد أحمــد ياســر الحجــي، طالــب فــي الصــف الحــادي عشــر فــي 
الثانويــة الصناعيــة، مــن أبنــاء مدينــة حلــب ويقيــم فــي مدينــة ســلقين بريف 
ــه قــوات النظــام  ــد عــام 1995، اعتقلت ــي، مــن موالي ــب الغرب محافظــة إدل
الســوري يــوم الســبت 7/ نيســان/ 2012 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط 
التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة الالذقيــة، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد هللا عنتــر11  وهــو صديــق عائلــة الطفــل محمــد وأخبرنــا 
عــن تفاصيــل الحادثــة: “خــالل عمليــة القصــف المكثــف لقــوات النظــام الســوري علــى مدينــة ســلقين بريــف إدلب، 
نــزح محمــد مــع عائلتــه هربــًا مــن مدينــة ســلقين إلــى مدينــة الالذقيــة، ولــدى وصولهــم المدينــة أوقفتهــم عناصــر 
قــوات النظــام الســوري علــى أحــد الحواجــز، واعتقلــت الطفــل محمــد وتــم اقتيــاده إلــى جهــة مجهولــة” وأضــاف 
أيضــًا: “نرجــح أن عمليــة اعتقالــه كانــت بســبب قدومــه مــن المناطــق التــي تتعــرض للقصــف، وخــالل ســنوات 

 والبحــث عنــه فــي األفــرع األمنيــة ولكــن لــم نحصــل علــى أيــة نتيجــة”.
ٍ
اعتقالــه قمنــا بتوكيــل محــام

ــه قــوات النظــام الســوري  ــة حمــاة، يبلــغ مــن العمــر 12 عامــًا، اعتقلت ــاء مدين ــح، مــن أبن ــد الرحمــن الصال الطفــل عب
برفقــة والدتــه منــى الصالــح قــرب بلــدة كويــرس بريــف محافظــة حلــب بينمــا كانــوا فــي طريــق ســفرهم نحــو مدينــة 
البــاب فــي ريــف حلــب الشــرقي، فــي 28/ أيلــول/ 2021، وأفــرج عنهمــا فــي 21/ تشــرين األول/ 2021. تحدثنــا إلــى الســيدة 

منــى12  وأخبرتنــا عــن ظــروف اعتقالهــا وطفلهــا:
“منــذ خمــس ســنوات وأنــا فــي مدينــة حمــاة وال أســتطيع الســفر إلــى زوجــي المقيــم فــي مدينــة البــاب بســبب 
عــدم وجــود طرقــات وعــدم ســماح النظــام لألهالــي بالســفر إلــى تلــك المناطــق، وعنــد محاولتــي الســفر تــم 
اعتقالــي مــن قبــل فــرع األمــن الجــوي فــي مطــار كويــرس وتــم نقلــي مــع طفلــي إلــى مقــر األمــن الجــوي فــي مدينــة 
حلــب، وقــد تعرضنــا منــذ اللحظــة األولــى للســبِّ والشــتم والتهديــد بالقتــل كمــا تــم ضــرب طفلــي ضربــًا مبرحــًا 
علــى مختلــف أنحــاء كامــل جســده ألنــه حــاول الدفــاع عنــي أمــام العناصــر، وطــوال مــدة اعتقالنــا كان الوضــع 
ســيئًا، وضعــوا طفلــي فــي زنزانــة مجــاورة لزنزانتــي ولــم أره حتــى اليــوم الــذي أطلــق ســراحنا فيــه”. أضافــت منــى 
أنهــا لــم تعــرض علــى أيــة محاكمــة، وقــد قــام ضابــط التحقيــق الــذي أمــر باإلفــراج عنهــا بتهديدهــا باالعتقــال مجــددًا 

فــي حــال حاولــت الســفر نحــو مدينــة البــاب.

الطفل محمد أحمد ياسر الحجي

9  تواصلنا معه عبر البريد اإللكتروني في تموز/ 2020.

10 تواصلنا معه عبر البريد اإللكتروني في تموز/ 2020.

11 تواصلنا معه عبر البريد اإللكتروني في تموز/ 2020.

12 تواصلنا معها عبر الهاتف في 2/ تشرين الثاني/ 2021.

https://drive.google.com/file/d/1gjyLRk8TvLEzllwCdhWQUZzXK5elde3U/view
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األربعــاء 6/ كانــون الثانــي/ 2021 اعتقلــت عناصــر الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري أربعــة أطفــال مــن 
ــى إحــدى نقــاط التفتيــش  ــدى مرورهــم عل ــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقة شــرق محافظــة ريــف دمشــق، ل ــاء مدين أبن
التابعــة لهــا فــي منطقــة مــزارع الملعــب علــى أطــراف مدينــة دومــا، فــي أثنــاء عملهــم -بهــدف كســب المــال- علــى نقــل 
كميــة مــن “النحــاس واألســالك الكهربائيــة” إلــى داخــل مدينــة دومــا، واقتادتهــم إلــى أحــد مراكــز نقــاط التفتيــش التابعــة 

لهــا فــي مدينــة دومــا بالقــرب مــن “محطــة الكيالنــي”، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم يــوم الســبت 9/ كانــون الثانــي/ 2021.

الســبت 1/ أيــار/ 2021، اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري 30 مدنــي بينهــم 3 أطفــال فــي مدينــة طرطــوس، وهــم 
مــن أبنــاء قريــة كناكــر جنــوب غــرب محافظــة ريــف دمشــق، وذلــك فــي أثنــاء محاولتهــم الهجــرة بشــكل غيــر شــرعي 
إلــى دولــة قبــرص مــن الســواحل الســورية فــي المدينــة، واقتادتهــم إلــى فــرع األمــن العســكري فــي مدينــة طرطــوس، 

ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم فــي 26/ أيــار/ 2021 بعــد تعرضهــم للتعذيــب الشــديد داخــل فــرع األمــن العســكري.

الســبت 4/ أيلــول/ 2021 اعتقلــت عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة 
لقــوات النظــام الســوري ســيدة وشــقيقها وأطفالهــا الخمســة، مــن حــي 
المطــار فــي منطقــة درعــا المحطــة، وهــم مــن أبنــاء مدينــة درعــا، وذلــك 
علــى خلفيــة انضمــام زوج الســيدة إلــى صفــوف أحــد فصائــل المعارضــة 
المســلحة فــي مدينــة درعــا، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم فــي 8/ أيلــول/ 2021.

اإلثنيــن 20/ أيلــول/ 2021 اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري 5 مدنيــًا بينهــم 1 طفــاًل، لــدى مرورهــم علــى إحــدى 
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا عنــد المدخــل الجنوبــي لمدينــة ديــر الــزور، فــي أثنــاء توجههــم مــن مدينــة ديــر الــزور إلــى 

مدينــة دمشــق، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الطفــل عمــر الكــردي، مــن أبنــاء مدينــة بصــرى الشــام شــرق محافظــة درعــا، يبلــغ مــن العمــر لــدى اعتقالــه 17 عامــًا، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري مــع شــقيقه محمــود ووالــده علــي محمــود فــي مدينــة بصــرى الشــام فــي عــام 2012، 
ــكار النظــام الســوري احتجازهــم أو الســماح  ــًا وهــم فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلن ومنــذ ذلــك الوقــت تقريب
ــى وفاتهــم،  ــى معلومــات ُتشــير إل ــران/ 2021، حصــل ذووهــم عل ــًا بزيارتهــم. الخميــس 17/ حزي ــو كان محامي ألحــد ول
 

ٍ
ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنهــم كانــوا بصحــة جيــدة حيــن اعتقالهــم؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل
كبيــر وفاتهــم بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، نؤكــد أن قــوات النظــام 

الســوري لــم تســلم جثامينهــم لذويهــم.

تاء: العنف الجنسي:
ارتكبــت قــوات النظــام الســوري عمليــات العنــف الجنســي تجــاه األطفــال كونهــم أكثــر ضعفــًا وهشاشــة مــن غيرهــم 
وبدافــع االنتقــام منهــم أو تحطيمهــم والنيــل مــن ُأســرهم وقــد حدثــت عمليــات العنــف الجنســي ضمــن مراكــز 
االحتجــاز وفــي أثنــاء المداهمــات وعمليــات التفتيــش، كمــا ســجلنا عــدة حــاالت لعنــف جنســي ارتكبتهــا القــوات غيــر 

النظاميــة ضمــن مقراتهــا أو خارجهــا، بعضهــا انتهــى بقتــل الطفــل بعــد اغتصابــه.

صورة ألحد األطفال األصغر سنًا

https://drive.google.com/file/d/1sJIxugHiXnsC09_K_0grOikD-6C89f42/view
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مــورَس العنــف الجنســي بعــدة أنمــاط، أوســعها التحــرش فــي أثنــاء التفتيش واإلجبــار على التعري واالبتزاز الجنســي، 
وضــرب األعضــاء التناســلية، والعنــف الجنســي اللفظــي، كتوجيــه الشــتائم ذات الــدالالت الجنســية أو تهــم ممارســة 
ــاث معتقــالت  ــع للنظــام الســوري طفــالت إن لنا فــي عــدة حــاالت إظهــاَر اإلعــالم الرســمي التاب الجنــس، وقــد ســجَّ
وهــَن يدليــَن باعترافــات عــن ممارســتهن الجنــس مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، ثــمَّ ُأخفيــَن قســريًا بعــد 

ظهورهــن.
بت عمليــات العنــف الجنســي بتداعيــات جســدية ونفســية طويلــة األمــد علــى األطفــال الضحايــا، ويرفــض  تســبَّ
الطفــل الضحيــة التصريــح عــن العنــف الــذي تعــرَّض لــه حتــى لذويــه؛ خوفــًا مــن العــار الــذي قــد يلحــق بــه أو خشــية 

ــًا مــا ينعــزل الطفــل عــن مجتمعــه. ــه، وغالب ــي االنتهــاك من انتقــام مرتكب
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 539 حادثــة عنــف جنســي ألطفــال منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ 

تشــرين الثانــي/ 2021.
 

ثاء: الحرمان من التَّعليم وانتشار الفقر وظاهرة عمالة األطفال:
اســتهدفت قــوات النظــام الســوري عبــر عمليــات القصــف العشــوائي والمتعمــد المــدارس وريــاض األطفــال، 
وأســفرت العديــد مــن الحــوادث عــن مجــازر بحــق األطفــال، بينمــا هــم علــى مقاعــد الدراســة أو فــي ســاحات لعبهــم، أو 
بينمــا كانــوا فــي طريقهــم نحــو مدارســهم، وهــذا خلــق حالــة مــن الرعــب بيــن أبنــاء المجتمــع واألهــل دفعــت الكثيريــن 
ــد النظــام الســوري خلــق هــذه الحالــة  منهــم إلــى عــدم إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس خوفــًا مــن اســتهدافها. وقــد تعمَّ
مــن الرعــب ليحــرم المجتمعــات فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته مــن كل حقوقهــا ودعامــات اســتقرارها، وأولهــا 
مــدراس األطفــال ورياضهــم، التــي أدى قصفهــا إلــى خــروج مئــات آالف األطفــال مــن العمليــة التعليميــة، وبالتالــي 
فــإن هــؤالء األطفــال ســينخرطون فــي العمــل أو فــي ســاحات القتــال، ألنهــم ســيكونون عرضــة إلغــراء التنظيمــات 

المتشــددة بااللتحــاق فــي صفوفهــا.

بت عمليــات القصــف المســتمرة منــذ آذار/ 2011 حتــى اآلن فــي تدميــر كلــي أو جزئــي لمــا ال يقــل عــن 1197 مدرســة  تســبَّ
و29 مــن ريــاض األطفــال؛ ممــا أدى إلــى خــروج غالبيتهــا عــن الخدمــة.

وبحســب إحصائيــة صــادرة عــن اليونيســف فــي عــام 2019 فــإن هنــاك مــا ال يقــل عــن 2.1 مليــون طفــل خــارج العملية 
التعليميــة، ونعتقــد أن هــذه الحصيلــة قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر؛ نظــرًا لتشــريد مئــات آالف الســوريين منــذ صدورهــا 

ومــن بينهــم عشــرات آالف األطفــال.

الخميــس 14/ كانــون الثانــي/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري مدرســة الشــهيد محمــد 
الصبــاغ فــي مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة. تخضــع مدينــة 

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

https://www.unicef.org/syria/media/4231/file/UNICEF%20Facts%20and%20Figures%20Education%20Q2%202019.pdf?fbclid=IwAR2nezblInG006rt6OMBuRJjGPVoQ3nxtpzR274T1GthvMrHE88-fgywyoc
https://www.unicef.org/syria/media/4231/file/UNICEF%20Facts%20and%20Figures%20Education%20Q2%202019.pdf?fbclid=IwAR2nezblInG006rt6OMBuRJjGPVoQ3nxtpzR274T1GthvMrHE88-fgywyoc
https://drive.google.com/file/d/1SGyHLzwP73I9ARqt-e65hr3GOoj7Gog2/view
https://drive.google.com/file/d/1LhlIgR5AUCW0ecNYZN8_-b2Ei8KHl7Cf/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ee0o1258bw9IqzbqHwZJhFYBFuL9zSHSIiSP8SXwpMBDuw?e=xGYmg0
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EfsHrhJZ9ztMsgHLh56GJjQBt-fuJAKBAa6IiHohpslWIQ?e=fBmTTQ
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الســبت 3/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 14:45 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري 
قذائــف عــدة علــى مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ســقطت بعــض القذائــف علــى مدرســة تشــرين فــي 
الحــي الغربــي فــي المدينــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة أربعــة مدنييــن بجــراح، إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي ســقف أحــد صفــوف 
المدرســة، وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم أرضي سوري على مدرسة الشهيد محمد الصباغ في مدينة أريحا/ إدلب في 14/ كانون الثاني/ 2021

مقطع مصور يستعرض األضرار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على مدرسة تشرين في مدينة أريحا/ إدلب – 3/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1NAQwV0iu5XSHb2nWZBemv8D_sX7jyzYT/view
https://drive.google.com/file/d/1KOuEbvGaQE-BFL9okI8wpJwXIrhy46rQ/view
https://drive.google.com/file/d/1RSP-J9iOTqNtUDyU5bwtcvSXSdbN9Mmq/view
https://drive.google.com/file/d/1NAQwV0iu5XSHb2nWZBemv8D_sX7jyzYT/view
https://drive.google.com/file/d/1_rgbMg0vqyLRtBQZu-TDR2_-xp96Xi5t/view
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NKvpMr7EHEU&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
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األربعــاء 21/ تمــوز/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة البــارة فــي جبــل 
ــي  ــم األساســي الت ــى مدرســة إســماعيل الطــة للتعلي ــي، ســقطت إحداهــا عل ــب الجنوب ــف محافظــة إدل ــة بري الزاوي
يجاورهــا بنــاء معهــد إعــداد المدرســين )ضمــن ســور واحــد(؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة وإصابــة أثاثهــا 
ــة  ــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئ ــارة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائ ــة الب ــة متوســطة. تخضــع قري بأضــرار مادي

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الجمعــة 27/ آب/ 2021 قصفــت راجمــة قــوات النظــام الســوري بالصواريــخ الثقيلــة كّلًا مــن مدرســتي الصفصــاف 
وعيــن كارم المجاورتيــن لبعضهمــا البعــض والتابعتيــن لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطنيين )األنــروا( فــي 
حــي مخيــم درعــا فــي مدينــة درعــا؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المدرســتين ومــواد إكســائهما بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع 

المنطقــة عســكريًا لمقاتليــن فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة وفقــًا التفــاق محلــي روســي معهــا.

الثالثــاء 31/ آب/ 2021 قصفــت قــوات النظــام الســوري بقذائــف المدفعيــة الثقيلــة وراجمــات الصواريــخ مدرســة حــي 
البحــار للتعليــم االبتدائــي فــي منطقــة درعــا البلــد بمدينــة درعــا؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة وســورها، 
وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المنطقــة عســكريًا لمقاتليــن فــي المعارضــة المســلحة وقــت 

الحادثــة وفقــًا التفــاق محلــي روســي معهــا.

الخميــس 2/ أيلــول/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة عيــن الروز فــي 
جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ســقطت قذيفــة قــرب مدرســة راســم العمــر -تحــوي بنائيــن أحدهمــا 
للتعليــم اإلعــدادي والثانــي للتعليــم الثانــوي ضمــن ســور واحــد-، مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي ســور المدرســة، وإصابــة 
أثاثهــا بأضــرار ماديــة بســيطة. تخضــع قريــة عيــن الروز لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

األربعــاء 20/ تشــرين األول/ 2021 قرابــة الســاعة 08:05 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام 
الســوري تزامنــًا مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء قذيفتيــن قــرب مدرســة عبــد الحميــد غنيمــي 
المعروفــة -بمدرســة بنــات أريحــا- والواقعــة بالقــرب مــن دوار الحــزب فــي مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، 
وكان ذلــك بالتزامــن مــع توّجــه الطــالب إلــى مدارســهم، ســقطت القذيفــة األولــى مقابــل محــل لبيــع الفــروج مالصــق 
للمدرســة، فيمــا ســقطت القذيفــة الثانيــة علــى بعــد 30م شــرق القذيفــة األولــى؛ أســفر القصــف عــن خســائر بشــرية 
بينهــم أطفــال مــن طــالب المــدارس، إضافــة إلــى إصابــة بنــاء المدرســة وســورها بأضــرار ماديــة بســيطة. تخضــع 
ــر الشــام وقــت الحادثــة. وقــد  مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحري

أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا مفصــاًل عــن هــذا الهجــوم

https://bit.ly/3jLsPQQ
https://bit.ly/3jLsPQQ
https://drive.google.com/file/d/19W4jEoNzbFC0hEyZn2u7ZHpfkz4gWwmI/view
https://drive.google.com/file/d/1K0fn9EnztgJ8GpdFOmR4A757Tl44Y9sE/view
https://drive.google.com/file/d/1-ZEcmSkp5bd_BfpunH0cu__1-bZ3Eh5t/view
https://drive.google.com/file/d/1yhoPztfgZEM1qn8aomy-prVh8eBoOj3M/view
https://drive.google.com/file/d/1-RI9-_Ob5pOXxSAkwYD6bILcngxPfUZj/view
https://drive.google.com/file/d/1vZwdpQVDwHu34cLuNQ5-om0L23feqmlc/view
https://drive.google.com/file/d/1cDogN0_2rkK5lJMEXcBrHcCA-2LuKw8A/view
https://bit.ly/3pTauFa
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUrCSWzKcQhBixQsTKFyacgBPBnpGIL3Xoaz6ODBjJ8wdw?e=7KkIOZ
https://drive.google.com/file/d/116Ke53haPU0ERBQyr62oCEi1pQa4XePe/view
https://drive.google.com/file/d/1Lmfzmkxc9tPdQEFv4VnJYVvF5WF8qJti/view
https://sn4hr.org/arabic/?p=14390
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كمــا وثقنــا قيــام قــوات النظــام الســوري وحلفائــه بتحويــل عشــرات المــدارس إلــى مقرات عســكرية ونهــب محتوياتها 
بطريقــة بربريــة وتخريبهــا وبشــكل رئيــس فــي المناطــق التــي أعــادت الســيطرة عليهــا وقــد أصبحــت هــذه القــوات 

مصــدر تهديــد رئيــس وخطــر علــى التعليــم والمنشــآت المدرســية.

صور انتشرت على اإلنترنت في 15/ شباط/ 2021 ُتظهر استيالء عناصر من لواء البعث التابع لقوات النظام السوري على مدرسة عبد 

المجيد حاج بكري للتعليم األساسي في مدينة خان شيخون بريف إدلب، وتحويلها إلى مقر عسكري.

موقع سقوط إحدى القذائف مقابل محل لبيع الفروج مالصق لمدرسة عبد الحميد غنيمي في مدينة أريحا/ إدلب في 20/ تشرين األول/ 2021

https://drive.google.com/file/d/11ZRRmLrwTfjJjSs2RnXz1Di9OzK-zAoa/view
https://drive.google.com/file/d/1boer4FblPtlqXUxb2hym3Ui2ggdylYj0/view
https://drive.google.com/file/d/18JqyIJbyoUxgeRud1thLfhSbUeBVCI_M/view


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي العاشر 27

عن االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

صورة انتشرت في كانون الثاني/ 2021 تظهر استخدام ميليشيات النظام السوري إلحدى المدارس في ريف مدينة معرة النعمان 

كمقر عسكري )ميليشيا الطراميح يظهر في الصورة حيدر نعسان وهو من بلدة قمحانة(.

بت عمليــات النــزوح والتشــريد القســري لمــرات عــدة بســبب الهجمــات واالعتــداءات التــي تقــوم بهــا قــوات  تســبَّ
النظــام الســوري وحلفــاؤه وتدهــور النظــام التعليمــي فــي تســرب عشــرات آالف األطفــال مــن التعليــم، ومــع تفشــي 
الفقــر المدقــع كل ذلــك أدى إلــى انتشــار عمالــة األطفــال لعــدم تحمــل األهــل نفقــات التعليــم أو لكــون الطفــل معيــاًل 
ألســرته بعــد فقــدان المعيــل الرئيــس بســبب القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري، 
وأصبــح األطفــال عرضــة لالســتغالل فــي ســوق العمــل، وتكليفهــم بمهــام خطيــرة ال تتناســب وبنيــة أجســادهم، 
وزجهــم فــي أعمــال تهــدد حياتهــم كالعمــل فــي حراقــات الوقــود والنفــط وتهريــب البضائــع؛ مــا تســبب فــي فقــدان 
حقهــم فــي الحصــول علــى التعليــم الــذي ضمنتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وأحــكام 
ــت علــى حمايــة نظــام التعليــم والطــالب والمرافــق التعليميــة وحظــر اســتهدافها  القانــون الدولــي اإلنســاني، التــي نصَّ

وضمــان اســتمرار عملهــا. 

تعتبــر ظاهــرة أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال مــن الظواهــر األكثــر اتســاعًا وانتشــارًا فــي كافــة المناطق، وبات مشــهد 
وجــود األطفــال كباعــة جواليــن أو بيــن مكبــات القمامــة مشــهدًا معتــادًا مــع اســتمرار تدهــور الواقــع المعيشــي لكافة 
األســر الســورية ووصــول مئــات آالف العائــالت إلــى مــا دون خــط الفقــر، وارتفــاع أعــداد األطفــال المشــردين، والذيــن 

بــال مــأوى المعرضيــن لكافــة أشــكال االســتغالل وهــذا كلــه يهــدد مســتقبل األجيــال القادمــة ومســتقبل ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1pRqYH-lw3KCXdXZ6WGW4dMcct0ZQ0eCT/view
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صور تظهر مجموعة من األطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 - 14 عامًا وهم يعملون ضمن حراقات النفط البدائية في ريف محافظة 

حلب - مطلع عام 2021

https://drive.google.com/file/d/1MHHHU-sxKNLoRzI4dSqO4PfiJV5LQFxv/view
https://drive.google.com/file/d/1EMXjUYSigRGx0AYMuwNJDdw8_CttcnTQ/view
https://drive.google.com/file/d/1mi6y8OUW9TAsgkOptOewDU6vEcoFBOyG/view
https://drive.google.com/file/d/1lAjTHLAtxyie7j0hKYqAgTHobVMoYNBV/view
https://drive.google.com/file/d/1r9KkBIit5TpLmOkYDwHUYTmF1KPH1ZzZ/view
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جيم: التجنيد:
اســتخدمت قــوات النظــام الســوري األطفــال ضمــن عمليــات التجنيــد، وقــد بــدأت فــي هــذا منــذ وقــت مبكــر عقــب 
مــع  تنظيمــًا ومنهجيــة  أكثــر  أخــذت طابعــًا  العمليــات  هــذه  أنَّ  إال  الديمقراطيــة،  نحــو  الشــعبي  الحــراك  انــدالع 
تشــكيلها قــوات الدفــاع الوطنــي13 ، وذلــك لتعويــض النزيــف البشــري الحاصــل فــي صفوفهــا، وينتســب األطفــال 
إلــى المجموعــات غيــر النظاميــة كقــوات الدفــاع الوطنــي وكتائــب وألويــة الميليشــيات األجنبيــة والمحليــة. وأنشــأت 
قــوات النظــام الســوري معســكرات تدريــب خاصــة باألطفــال عــادة مــا تكــون مــدارس أو صــاالت رياضيــة أو مقــرات 
القــوات والميليشــيات غيــر النظاميــة التــي تقاتــل إلــى جانبهــا بعــد خضوعهــم لــدورات قصيــرة حــول حمــل الســالح، 

ــًا يتــم ضمهــم مباشــرة مــن دون تدريــب. وأحيان

ل النظــام الســوري عمليــات تجنيــد األطفــال فــي صفــوف الميليشــيات األجنبيــة العراقيــة واإليرانيــة  كمــا ســهَّ
ــرف  واللبنانيــة والفلســطينية، فلــم يقــم بأيــة تحقيقــات أو مســاءلة عــن أيــة عمليــة تجنيــد لألطفــال، بــل غــضَّ الطَّ
عمــا تقــوم بــه الميليشــيات المحليــة التابعــة لــه مــن نشــر اإلعالنــات التــي تشــجع علــى القتــال والتطــوع فــي صفوفها.
تــوكل إلــى األطفــال بعــد تجنيدهــم مختلــف المهــام القتاليــة وغيــر القتاليــة دوّن تمييــز بينهــم وبيــن البالغيــن، وعــادة 
مــا تــوكل إليهــم مهــام نقــل الذخيــرة والتنظيــف والتحصيــن والحراســة ضمــن المجموعــة التــي انضمــوا إليهــا، وعنــد 
هــم، ومعظــم األطفــال المجنديــن  المعــارك والهجمــات يشــتركون كغيرهــم مــن البالغيــن فــي القتــال وعمليــات الدَّ

لنا مقتلهــم ضمــن صفــوف قــوات النظــام الســوري كان قــد زجَّ بهــم مباشــرة فــي األعمــال الحربيــة. الذيــن ســجَّ

تداعيــات النــزاع علــى الوضــع االقتصــادي، وانتشــار الفقــر، وتدهــور األوضــاع المعيشــية، دفــع باألطفــال باتجــاه 
االنتســاب إلــى القــوات غيــر النظاميــة المحليــة أو األجنبيــة؛ ألن ذلــك يعنــي حصولهــم علــى دخــل مــادي منتظــم بشــكل 
شــهري، ُيضــاف إلــى ذلــك رغبــة الطفــل نفســه فــي التجنيــد وحمــل الســالح لشــعوره بالســلطة والتغلــب علــى 
أقرانــه، كمــا ســاهم الترويــج وبــثُّ روح الثــأر واالنتقــام عبــر اإلعــالم التابــع للنظــام الســوري فــي التأثيــر علــى معتقــدات 
الطفــل وتوجيهــه نحــو اختيــار التجنيــد بدافــع الدفــاع عــن وطنــه ومحاربــة اإلرهــاب. كما قدمــت قوات النظام الســوري 
امتيــازات للطفــل المجنــد عنــد بلوغــه ســن التكليــف الرســمي للتجنيــد ضمــن قواتهــا كأن يبقــى ضمــن منطقتــه ومــع 

مجموعتــه ذاتهــا. 

بعــد ســيطرة النظــام الســوري علــى مناطــق واســعة لــم تكــن لســنوات تحــت ســيطرته، رصدنــا ارتفاعــًا فــي وتيــرة 
تجنيــد األطفــال فــي المناطــق التــي خضعــت لتســويات ومصالحــات محليــة، وبشــكل رئيــس فــي محافظــات ريــف 
دمشــق ودرعــا وحلــب. وفــي معظــم الحــاالت تــمَّ تجنيــد هــؤالء األطفــال فــي صفــوف المليشــيات المحليــة، وأســندت 

إليهــم مهــام قتاليــة دون إخضاعهــم لــدورات تدريبيــة.
بت عمليــات تجنيــد األطفــال مــن قبــل قــوات النظــام فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 62 طفــاًل فــي مياديــن القتــال  تســبَّ
منــذ آذار/ 2011 حتــى 20 تشــرين الثانــي/ 2021. وتقــدر الشــبكة الســورية لحقــوق األطفــال أن هنــاك مــا ال يقــل عــن 
1374 طفــاًل مجنــدًا حاليــًا ضمــن قــوات النظــام الســوري. كمــا ســجلنا مــا ال يقــل عــن 78 طفــاًل تــم تجنيدهــم ضمــن 
ميليشــيات إيرانيــة أو مدعومــة مــن قبــل إيــران، جنــدوا بشــكل رئيــس مــن قبــل لــواء فاطميــون ولــواء القــدس، قتــل 
منهــم 23 طفــاًل فــي أثنــاء اشــتراكهم فــي األعمــال القتاليــة وبشــكل خــاص فــي الباديــة الســورية، وبشــكل أساســي 

فــي أثنــاء االشــتباكات مــع تنظيــم داعــش. 

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

واأللويــة  فــي كافــة المحافظــات الســورية كالجــان الشــعبية وغيرهــا وضمــت المتطوعــون بأعمــار مختلفــة ومنهــم األطفــال واليافعيــن.
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الطفــل محمــود الطويــل مــن أبنــاء مدينــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 14 عامــًا، جنــد فــي صفــوف قــوات النجبــاء العراقيــة 
فــي ريــف حلــب فــي مطلــع عــام 2020 وال يــزال مجنــدًا فيهــا حتــى اليــوم وقــد أبلغتنــا والدتــه14 بالتالــي:

“تــرك ابنــي مدرســته والتحــق بلــواء النجبــاء فــي المدينــة بعــد أن تعــرف هــو وأصدقــاء لــه علــى قائــد فــي اللــواء، 
وقــد أغراهــم بالمــال وأن بإمكانهــم عــدم االلتحــاق بالجيــش النظامــي فــي حــال انتســبوا إليهــم، وأعطــوا ابنــي 
ســالح ومالبــس عســكرية وبطاقــة عســكرية، وقــد حاولــت إقناعــه بتركهــم والعــودة إلــى مدرســته، خاصــة أن 
عمــه معتقــل لــدى النظــام منــذ ســنوات ونحــن عائلــة ال نحــب التــورط مــع أي طــرف، لكنــه لــم يســتمع إلــي، ومنــذ 
تجنيــده وهــو يخــرج معهــم فــي مهــام ويعطونــه مبلــغ إضافــي علــى راتبــه مــع كل مهمــة يقــوم بهــا كأن يخرجــوا 

لتمشــيط الريــف الشــرقي وغيرهــا”.

حاء: مخلفات األسلحة القابلة لالنفجار تهدد حياة األطفال:
تعتبــر مخلفــات األســلحة التــي اســتخدمها النظــام الســوري وحلفــاؤه فــي قصــف المناطــق غيــر الخاضعة لســيطرته 
بشــكل واســع ودون تمييــز مــن أبــرز المخاطــر التــي تهــدد حيــاة المدنييــن وبشــكل خــاص األطفــال، وتشــكل خطــرًا 
جســيمًا بكافــة أشــكالها وأنواعهــا وأحجامهــا وســوف يعانــي منهــا أطفــال ســوريا حتــى الســنوات القادمــة، ويأتــي 
فــي مقدمــة تلــك المخلفــات الذخائــر العنقوديــة ذات الطبيعــة العشــوائية والتــي تنتشــر علــى مســاحات واســعة 
ل تهديــدًا بانفجارهــا  بعــد ســقوطها وتنفجــر ويبقــى قرابــة 10 - 40 % منهــا علــى شــكل قنابــل غيــر منفجــرة وُتشــكِّ
فــي أي وقــت. كمــا تنتشــر ضمــن األبنيــة واألنقــاض واألراض الزراعيــة والمخيمــات التــي تعرضــت للقصــف ويصعــب 
جمعهــا وتحديــد مواقعهــا بدقــة بســبب عــدم االســتقرار وتكــرار عمليــات القصــف وقلــة الخبــرات المتوفــرة وعــدم 

وجــود خرائــط شــاملة حتــى اآلن عــن أماكــن حقــول األلغــام وانتشــار الذخائــر العنقوديــة.

ل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ أول اســتخدام موثَّــق للذخائــر العنقوديــة فــي تمــوز/ 2012 حتــى  ســجَّ
بت تلــك  تها قــوات النظــام الســوري، تســبَّ 20/ تشــرين الثانــي/ 2021 مــا ال يقــل عــن 250 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة شــنَّ
الهجمــات فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 436 طفــاًل فــي هجمــات اســتخدم فيهــا النظــام الســوري ذخائــر عنقوديــة أو إثــَر 

انفجــار مخلفــات قديمــة ضمــن مناطــق قصفهــا النظــام بالذخائــر العنقوديــة ســابقًا.

بت مخلفــات  وتأتــي األلغــام األرضيــة التــي زرعتهــا كافــة أطــراف النــزاع كتهديــد ثانيــًا بعــد الذخائــر العنقوديــة، وقــد تســبَّ
األســلحة بارتفــاع أعــداد الضحايــا المدنييــن وخاصــة األطفــال كونهــم األكثــر عرضــة للخطــر لعــدم قدرتهــم علــى تمييــز 
المخلفــات، وقــد تعــرض المصابــون جــراء انفجارهــا لحــاالت مختلفــة مــن البتــر وفقــدان أحــد أعضــاء أجســادهم 

وإحــداث إعاقــات دائمــة لهــم ســتصاحبهم مــدى الحيــاة. 

الســبت 21/ آب/ 2021 قضــى الطفــل عبــد الحــي غــازي النصيــرات، مــن أبنــاء بلــدة إبطــع بريــف درعــا، يبلــغ مــن العمــر 
15 عامــًا وأصيــب طفــل آخــر، جــراء انفجــار ذخيــرة عنقوديــة مــن مخلفــات قصــف ســابق لقــوات النظــام الســوري فــي 

محيــط بلــدة إبطــع.

ــة مــن مخلفــات قصــف ســابق لقــوات الحلــف الســوري  ــرة عنقودي ــون األول/ 2020 انفجــرت ذخي الخميــس 31/ كان
الروســي علــى مدينــة ســرمين بريــف إدلــب الشــمالي، وتســببت فــي إصابــة 3 أطفــال أشــقاء، وذلــك بينمــا كانــوا 
يعلبــون بالمخلفــة علــى ســطح منزلهــم الواقــع فــي الحــي الجنوبــي مــن المدينــة، يــوم الجمعــة 1/ كانــون الثانــي/ 2021 
توفــي الطفــل غيــث حســن العلــو “العســاني”، متأثــرًا بجراحــه، ويبلــغ مــن العمــر 10 أعــوام. تخضــع المدينــة لســيطرة 

مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام.

14  تواصلنا معها عبر الهاتف في 6/ تشرين األول/ 2021.

https://drive.google.com/file/d/1UDC2cPIEyzlrC35KxiYgN4AIv3HWsiBg/view
https://drive.google.com/file/d/11VCTKUaAnZMQYRsSFsoyfTrx8UpnKXVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VCTKUaAnZMQYRsSFsoyfTrx8UpnKXVR/view?usp=sharing
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ج: المخيمات ال تشكل بيئة أمنة لألطفال وتضاعف من معاناتهم:
بحســب المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن فــإن هنــاك مــا ال يقــل عــن 2.5 مليــون طفــل نــازح فــي ســوريا، يعيــش 
معظمهــم داخــل مخيمــات أو خيــم تمتــد علــى مســاحات واســعة فــي معظــم المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات 
النظــام الســوري، وتتركــز علــى الحــدود التركيــة الســورية، ويعانــي النازحــون فيهــا مــن أســوأ الظــروف المعيشــية 
مــن انعــدام أبســط مقومــات الحيــاة مــن النظافــة والخصوصيــة والحمامــات والمســكن اآلمــن، وتعرضهــم بشــكل 
دائــم لظــروف الطقــس مــن االرتفــاع أو االنخفــاض الشــديد للحــرارة وهطــول األمطــار والريــاح، مــا تســبب فــي مئــات 
مــن حــوادث إغــراق الخيــم وجرفهــا أو تضررهــا وســقوطها، بســبب غيــاب تدابيــر الســالمة واألمــان والمــواد العازلــة 
للحــرارة التــي يجــب أن تتوفــر عنــد بنــاء المخيمــات وخاصــة وأن المخيمــات أصبحــت مســكنًا دائمًا لألســر بعــد نزوحهم 
وتهجيرهــم لســنوات طــوال، وتــزداد الظــروف المأســاوية فــي المخيمــات العشــوائية التــي تفتقــر ألبســط مقومــات 
البقــاء والحيــاة الكريمــة. وقــد أدت قلــة المراكــز الصحيــة والتعليميــة فــي المخيمــات إلــى تدنــي مســتويات الصحــة 
وتكبيــد الطفــل معانــاة التنقــل إلــى أماكــن أخــرى لتلقــي الرعايــة الصحيــة، وحرمانــه مــن االلتحــاق بالتعليــم؛ مــا تســبب 

فــي انتشــار األمــراض واألميــة بيــن األطفــال النازحيــن.

بت الظــروف القاســية فــي المخيمــات بعشــرات الحــوادث التــي وقــع ضحيتهــا األطفــال كانهيــار الخيــام نتيجــة  تســبَّ
العوامــل الطبيعيــة وضعــف اإلمكانــات، أو احتراقهــا نتيجــة اســتعمال المدفــأة أو الطبــخ، كمــا ســجلنا العديــد مــن 
وفيــات األطفــال بســبب تعرضهــم للبــرد القــارس أو حــرارة الشــمس المرتفعــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود المنظمــات 
اإلنســانية واإلغاثيــة إال أن هــذه المأســاة تشــهدها المخيمــات بشــكل ســنوي، وقــد أصدرنــا تقريــرًا مفصــاًل عــن 
نمــوذج واحــد مــن المخيمــات وهــو مخيــم الهــول، وأشــرنا فيــه إلــى مــدى معانــاة األطفــال داخلــه، وقــد أصبــح أقــرب 

إلــى مركــز احتجــاز.

فــي 23/ تشــرين األول/ 2021 اندلــع حريــق ناجــم عــن مــاس كهربائــي حصــل فــي بطاريــة شــحن للطاقــة الكهربائيــة 
فــي إحــدى خيــام النازحيــن فــي مخيــم جابــر عثــرات الكــرام الواقــع شــرق قريــة أطمــة بريــف إدلــب الشــمالي؛ مــا أدى إلــى 

وفــاة طفــل، إضافــة إلــى احتــراق الخيمــة بشــكل كامــل.

2 - القوات الروسية:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
مارســت القــوات الروســية منــذ اليــوم األول لتدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015 عمليــات القصــف 
مســتخدمة أســلحة متنوعــة أشــدَّ فتــكًا وأكثــر تطــورًا مــن تلك التي اســتخدمتها قوات النظام الســوري، واســتهدفت 
المناطق المأهولة بالســكان واألســواق والمدارس والمخيمات والمراكز الحيوية واتبعت االســتراتيجية العســكرية 
ذاتهــا التــي اتبعهــا النظــام الســوري عبــر اســتخدام القــوة العســكرية بشــكل واســع وعشــوائي لتهجيــر المدنييــن 
وإعــادة إخضــاع المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته، واســتخدمت روســيا األراضــي والشــعب الســوري كســاحة 
لتجريــب أســلحتها وتطويرهــا والترويــج لهــا، وقــد أعلــن النظــام الروســي غيــَر مــرة عــن تجــارب ألســلحة روســية 
فــي ســوريا مــن ضمنهــا، طائــرات حربيــة ومروحيــة وروبوتــات وقذائــف متنوعــة، وقــد أصدرنــا 92 تقريــرًا مواضيعيــًا 
تناولنــا فيهــا أبــرز االنتهــاكات الروســية، وحللنــا فــي العديــد منهــا نمــاذج مــن أبــرز األســلحة التــي اســتخدمتها فــي 
ســوريا، وتســبَّب القصــف الروســي بمختلــف أنــواع األســلحة فــي مقتــل 2032 طفــاًل يتوزعــون إلــى 1413 طفــاًل ذكــرًا 
و619 طفــالت إنــاث منــذ تدخلهــا العســكري حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021 بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان.

https://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people
https://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people
https://sn4hr.org/arabic/?p=12794
https://news.sn4hr.org/ar/?p=98096
https://arabic.rt.com/world/1046757-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1/?fbclid=IwAR2KLf9-CF3Wdg85jWbA-nE3NrGoL1Adq_q2sE_b6NnoFIS3p7wBw3PcBZg
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
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ــف فــي معظــم الهجمــات التــي نفذتهــا علــى  لجــأت القــوات الروســية إلــى اســتخدام الذخائــر العنقوديــة بشــكل مكثَّ
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، ونشــير إلــى أنهــا والنظــام الســوري الوحيديــن اللــذان 
ــخ  ــات وراجمــات الصواري ــر إطالقهــا مــن المدفعي ــك إمــا عب ــزاع الســوري، وذل ــة فــي الن ــر العنقودي اســتخدما الذخائ
أو عبــر إلقائهــا مــن الطائــرات، واســتهدفت المناطــق المكتظــة بالســكان والمخيمــات، وقــد الحظنــا توســع وازديــاد 
ــر العنقوديــة منــذ بــدء التدخــل الروســي فــي ســوريا فــي العمليــات العســكرية التــي تشــترك فيهــا  اســتخدام الذخائ
القــوات الروســية وقــوات النظــام الســوري معــًا، مــا يــدل علــى أن روســيا تقــوم بتزويــد النظــام الســوري بمزيــد مــن 
ــع القــوات الروســية فــي  األســلحة المحملــة بالذخائــر العنقوديــة حديثــة الصنــع، ومنــذ مطلــع عــام 2018 ســجلنا توسُّ
ل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  اســتخدام الذخائــر العنقوديــة األرضيــة فــي عملياتهــا العســكرية، وســجَّ
تها القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي 30/ أيلــول/ 2015  مــا ال يقــل عــن 237 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة شــنَّ

بت تلــك الهجمــات فــي مقتــل 67 طفــاًل. حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021. تســبَّ

الخميــس 15/ تمــوز/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري بالتزامــن مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء، قذيفــة اســتهدفت ورشــة عمــال لقطــع الحجــر، 
بالقــرب مــن مســبح المنــار العائلــي علــى أطــراف قريــة الفوعــة فــي ريــف محافظــة إدلــب الشــمالي الشــرقي، مــا أدى 
ــر الشــام  ــة تحري ــة الفوعــة لســيطرة مشــتركة بيــن هيئ ــى مقتــل 6 عمــال مدنييــن، بينهــم 3 أطفــال، تخضــع قري إل

وفصائــل المعارضــة المســلحة.

باء: المدارس ورياض األطفال هدف مركزي في القصف الروسي:
بت فــي تدميرهــا بشــكل جزئــي أو كلــي  اســتهدفت القــوات الروســية فــي هجماتهــا المــدارس وريــاض األطفــال وتســبَّ
لنا اســتهداف قــوات نعتقــد أنهــا روســية مــا ال يقــل عــن 220  فــت تلــك الهجمــات ضحايــا مــن األطفــال، وقــد ســجَّ وخلَّ

مدرســة منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا 30/ أيلــول/ 2015 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021.

3 - هيئــة تحريــر الشــام )تجمُّــع مكــوَّن مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )النصــرة ســابقًا( وفصائــل فــي 
المســلحة(: المعارضــة 

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
تها؛ ممــا  اتبَّعــت هيئــة تحريــر الشــام اســتراتيجية القصــف العشــوائي فــي الكثيــر مــن الهجمــات العســكرية التــي شــنَّ
خلــف ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن مــن بينهــم أطفــال، وذلــك خــالل المعــارك التــي خاضتهــا مــع بقيــة أطــراف 
النــزاع، أو فــي أثنــاء اقتحــام مناطــق خاضعــة لســيطرتها، وقــد تســبَّب ذلــك بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان فــي مقتــل مــا ال يقــل 71 طفــاًل منــذ تأســيس جبهــة النصــرة )هيئــة تحريــر الشــام حاليــًا( فــي كانــون 

الثانــي/ 2012 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021، يتوزعــون إلــى 65 طفــاًل ذكــرًا و6 طفلــة أنثــى. 

الطفلــة ســيرين ريــان القصيبــي، مــن أبنــاء قريــة ناعــور جوريــن بريــف حمــاة الغربــي، ُقتلــت فــي 1/ أيلــول/ 2021، 
جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام قذائــف عــدة علــى منــازل ســكنية فــي قريــة ناعــور جوريــن. تخضــع 

المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

https://drive.google.com/file/d/11Ttq5-La9S7T1O6oNm8NcQk0fcTWYEln/view
https://drive.google.com/file/d/1MnTyt0YZ79sX-n4RiOsaET4pgRUQaAV7/view
https://drive.google.com/file/d/1o9eo4_7wfn3HctYHQA3wTU56r82v5AaC/view
https://drive.google.com/file/d/1kbjRIRdBHXvty1r4Nq-EGQ4PpatM0url/view
https://drive.google.com/file/d/1g-ckbwNmo_EcQlaHdexfzjjCHjgqHqQ5/view
https://drive.google.com/file/d/1g-ckbwNmo_EcQlaHdexfzjjCHjgqHqQ5/view
https://drive.google.com/file/d/1TdGKX4XQLRxwLzbExSYx8W1zXLye-LM_/view
https://drive.google.com/file/d/1yiENZnEJF-UFKVIZbOMPWBKMdONCqFSo/view
https://drive.google.com/file/d/1yiENZnEJF-UFKVIZbOMPWBKMdONCqFSo/view
https://drive.google.com/file/d/1Go7OdgDH2y4ddLASo5swwBT4cqWj579N/view
https://news.sn4hr.org/ar/2021/09/02/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%85/
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باء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
ــذت هيئــة تحريــر الشــام عمليــات احتجــاز تعســفي/اختطاف لألطفــال فــي مناطــق ســيطرتها، وذلــك بذرائــع عــدة،  نفَّ
منهــا، مخالفتهــم التعاليــم التــي تفرضهــا الهيئــة، كمنــع االختــالط فــي مناطــق معينــة، أو ســبِّ الــذات اإللهيــة، كمــا 
رصدنــا فــي حــوادث عــدة احتجــاز الهيئــة أطفــااًل إثــر مشــاركتهم فــي تظاهــرات مناهضــة لهــا، أو علــى نقــاط التفتيــش 
لــدى مجيئهــم مــن مناطــق خاضعــة لســيطرة جهــات أخــرى، وبشــكل خــاص القادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام 
عــت الهيئــة أنَّ لديهــم صــالت بعناصــر تنظيــم  الســوري، كمــا ســجلنا حــاالت احتجــاز تعســفي/ خطــف ألطفــال ادَّ
داعــش. وإضافــة إلــى ذلــك نفــذت الهيئــة عمليــات احتجــاز ألطفــال؛ بهــدف اتخاذهــم رهائــن، وذلــك فــي أثنــاء هجماتهــا 

ضــدَّ المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها.

لــم ُتخصــص الهيئــة مراكــز احتجــاز خاصــة باألطفــال، وال حتــى أقســامًا أو زنازيــن، بــل احتجــزوا مــع البالغين فــي الزنازين 
ذاتهــا، ومــع محتجزيــن بمختلــف التًّهــم الجنائيــة، مــن قتــل وســرقة، وفــي كثيــر مــن الحــاالت يبقــى الطفــل محتجــزًا 

ألشــهر طويلــة أو ســنوات ومــن دون محاكمــة.

يتعــرَّض األطفــال خــالل مــدة احتجازهــم ألســاليب تعذيــب شــبيهة بالتــي يتعــرض لهــا البالغــون كالضــرب المبــرح 
والجلــد والفلقــة والشــبح، كمــا يفصــل الطفــل عــن أمــه فــي حــال اعتقالــه معهــا، ويحــرم مــن التواصــل معهــا، 
ويقــوم عناصــر الهيئــة بحلــق شــعر األطفــال وإهانــة كرامتهــم اإلنســانية أمــام حشــود مــن النــاس؛ عقوبــة لهــم علــى 

مخالفتهــم تعاليمهــا.

ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثانــي/ 2012 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021 مــا ال يقــل  وثَّ
عــن 42 طفــاًل يتوزعــون إلــى 39 طفــاًل ذكــرًا و3 طفــالت إنــاث ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى هيئــة 

تحريــر الشــام. كمــا ســجلنا مقتــل 2 طفــاًل بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.

فــي 30/ أيلــول/ 2021 احتجــزت هيئــة تحريــر الشــام ثالثــة أطفــال، لــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لها 
فــي قريــة أطمــة بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، وهــي نقطــة تفتيــش تفصــل بيــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
الهيئــة ومناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي، وقــد تــم احتجازهــم علــى خلفيــة محاولتهــم إدخــال علــب ســجائر إلــى 
مناطــق ســيطرة الهيئــة عبــر إخفائهــا تحــت مالبســهم، وقــد قامــت عناصــر نقطــة التفتيــش بتصويرهــم، وأفرجــت 

عنهــم فــي اليــوم ذاتــه.

حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى معلومــات األطفــال، اثنــان منهــم شــقيقان يتيمــان، والطفــل 
الثالــث ُمعيــل ألســرته، وهــم مــن أبنــاء قريــة جــوزف جنــوب محافظــة إدلــب، ويقيمــون فــي مخيــم ديــر بلــوط للنازحيــن 
الواقــع فــي قريــة ديــر بلــوط التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال محافظــة حلــب، وقــد أخبرنــا نشــطاء محليــون أن األطفال 

لجــؤوا للعمــل فــي التهريــب بســبب حالــة الفقــر المدقــع التــي يعيشــونها.

وقــد أظهــرت صــورة حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان األطفــال الثالثــة لــدى وجودهــم فــي 
 علــى مالمحهــم، ونعتقــد أن عناصــر الهيئــة التــي أوقفتهــم هــي التــي قامــت بالتصويــر، 

ٍ
نقطــة التفتيــش، والخــوف بــاد

ونشــرت هــذه الصــورة بهــدف إظهارهــم بهــذا المظهــر المهيــن للكرامــة اإلنســانية، مــن أجــل تخويــف بقيــة أطفــال 
المجتمــع وأســرهم.

https://news.sn4hr.org/ar/2021/10/01/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a3/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/10/01/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a3/
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الطفــل حســين محمــد العلــوش، مــن أبنــاء قريــة إبليــن بريــف محافظــة 
إدلــب الجنوبــي، ويقيــم فــي مدينــة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، 
يبلــغ مــن العمــر 16 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم األربعاء 
إلــى أحــد مراكــز  2021، فــي مدينــة ســرمدا، واقتادتــه  20/ كانــون الثانــي/ 
االحتجــاز التابعــة لهــا، وتــّم تعذيبــه حتــى المــوت، األربعــاء 3/ شــباط/ 2021 

تــم تســليم جثمانــه لذويــه، وعليــه آثــار تعذيــب.

تاء: التجنيد:
منــذ اإلعــالن عــن تأســيس جبهــة النصــرة فــي كانــون الثانــي/ 2012 عملــت علــى تجنيــد األطفــال فــي صفوفهــا؛ لترفــع 
مــن تعــداد عناصرهــا، وأنشــأت هيئــة تحريــر الشــام معســكرات تدريــب خاصــة باألطفــال وألحقتهــم بــدورات شــرعية 
ــت بهــم علــى  للتأثيــر علــى معتقداتهــم وتوجيههــم لحمــل الســالح والقتــال فــي محــاكاة لنهــج تنظيــم داعــش، ثــم زجَّ
خطــوط الجبهــات، وفــي حــاالت أخــرى أوكلــت إليهــم مهــام الحراســة أو نقــل الذخائــر أو التمركــز علــى نقــاط التفتيــش، 
ــة الفقــر التــي ُيعانــي منهــا األهالــي فــي مناطــق ســيطرتها، وقدمــت لمــن يلتحــق فــي صفوفهــا مــن  مســتغلة حال

األطفــال رواتــب ماليــة زهيــدة. 
ــد النظام الســوري  وعبــر عمليــات الرصــد والمراقبــة الحظنــا أن الهيئــة كانــت تقــوم بحمــالت تجنيــد واســعة كلمــا صعَّ

وحلفــاؤه مــن عملياتــه العســكرية نحــو المناطــق الخاضعة لســيطرتها.

محمــد نــور حســين عبــد القــادر، مــن أبنــاء قريــة البشــيرية بريــف محافظــة 
إدلــب، مــن مواليــد عــام 2005، فــي آب/ 2021 تــم تجنيــده فــي صفــوف هيئــة 
تحريــر الشــام، الثالثــاء 24/ آب/ 2021 قضــى إثــر انفجــار قذيفــة مدفــع هاون 
فــي معســكر تابــع لهيئــة تحريــر الشــام علــى أطــراف بلــدة رام حمــدان 
ــر  ــة تحري ــام عناصــر هيئ ــب الشــمالي، وذلــك خــالل قي بريــف محافظــة إدل
الشــام بالتدريــب داخــل المعســكر، ممــا أدى إلــى مقتــل عشــرة عناصــر 
ــة 12 آخريــن، وهــي منطقــة تدريــب ألفــواج المدفعيــة التابعــة  وجــرح قراب

لهيئــة تحريــر الشــام.

ثاء: استهداف المدارس ورياض األطفال:
ســيطرت هيئــة تحريــر الشــام علــى العديــد مــن المــدارس فــي مناطــق ســيطرتها وحولتهــا إلــى مقــرات مدنيــة أو 
لنا حــوادث قامــت فيهــا الهيئــة بإيقــاف العمليــة التعليميــة فــي المدرســة وتحويلهــا  عســكرية تابعــة لهــا، وقــد ســجَّ
إلــى معهــد شــرعي، وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد ســجلنا اعتــداء الهيئــة علــى 3 

مــدارس حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021.

الطفل حسين محمد العلوش

صورة الطفل بعد وفاته

https://drive.google.com/file/d/1bc2NLk1RTMDn3JAGUWuZwNPpKHqZtsVS/view
https://drive.google.com/file/d/1SsMEZ-0_IcElRexRJpbEPs8IGbP3d9Yn/view
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4 - قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:  
نفــذت قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ تأسيســها -منــذ تأســيس قــوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب االتحــاد 
الديمقراطــي الكــردي- فــي كانــون الثانــي/ 2014 عمليــات قصــف عشــوائي علــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها، 
كمــا خاضــت اشــتباكات فــي مناطــق مأهولــة بالســكان، ورصدنــا فــي كثيــر مــن األحيــان إطــالق الدوريــات التابعــة لهــا 
الرصــاص بشــكل عشــوائي مــن نقــاط التفتيــش أو فــي األســواق أو فــي أثنــاء المداهمــات، كمــا وثقنــا ضحايــا قتلــوا 
جــراء عمليــات قنــص كانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مســؤولة عنهــا، كل ذلــك تســبَّب فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 
237 طفــاًل يتوزعــون إلــى 138 طفــاًل ذكــرًا، و99 طفلــة أنثــى قــد تــم توثيقهــم فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 

ــي/ 2021. ــى 20/ تشــرين الثان ــي/ 2014 حت ــون الثان ــذ كان لحقــوق اإلنســان من

األربعــاء 18/ آب/ 2021 قتــل ثالثــة مدنييــن بينهــم 1 طفــل و1 ســيدة، إثــر قصــف راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة شــارع المــازوت غــرب مدينــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي. تخضــع المدينــة لســيطرة الجيــش الوطنــي 

وقــت الحادثة.

الطفــل أســامة عدنــان الحامــد، مــن أبنــاء قريــة الجامــوس بريــف محافظــة الحســكة الشــرقي، ُقتــل يــوم األربعــاء 21/ 
تمــوز/ 2021 إثــر إصابتــه برصــاص عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي أثنــاء مداهمتهــم أحــد المنــازل فــي قريــة 

الجامــوس.

الثالثــاء 15/ تمــوز/ 2021 جــراء قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة قذائــف عــدة علــى حــي الزياديــة 
فــي مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي الغربــي، مــا أدى إلــى مقتــل مدنييــن اثنيــن أحدهمــا رضيــع، وإصابــة 

12 آخريــن بجــراح.

الطفلــة آيــة عدنــان العمــر، تبلــغ مــن العمــر 13 عامــًا، قتلــت األربعــاء 18/ آب/ 2021 إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة قذائــف عــدة علــى قريــة الكريديــة التابعــة لمدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي.

باء: االعتقال واالختفاء القسري:
قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعمليــات االحتجــاز والخطــف بحــق األطفــال فــي مناطــق ســيطرتها علــى نطــاق 
واســع؛ وذلــك بهــدف رئيــس وهــو تجنيدهــم قســريًا ضمــن صفــوف قواتهــا، حيــث يتــم اقتيادهــم إلــى معســكرات 
التدريــب عبــر خطفهــم مــن الطرقــات والمــدراس وفــي أثنــاء لعبهــم أمــام منازلهــم، كمــا احتجــزت/ اختطفــت األطفــال 
فــي أثنــاء مداهماتهــا للضغــط علــى ذويهــم لتســليم أنفســهم، أو لجعــل هــؤالء األطفــال رهائــن ضمــن المفاوضــات 
لنا عــددًا مــن عمليــات االحتجــاز بذريعــة انتمــاء الطفــل لتنظيــم داعــش فــي المناطــق التي ســيطرت  العشــائرية، وســجَّ
عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعــد انســحاب التنظيــم منهــا. رصدنــا أيضــًا تنفيــذ عمليــات احتجــاز لألطفــال مــن 
قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي أثنــاء مشــاركة قــوات التحالــف الدولــي عبــر عمليــات اإلنــزال الجــوي والدعــم إلــى 
جانــب قــوات ســوريا الديمقراطيــة. كمــا ســجلنا فــي العديــد مــن الحــوادث احتجــاز أطفــال علــى نقــاط التفتيــش التابعــة 

لهــا؛ إثــَر مجيئهــم مــن مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع األخــرى، ثــم اإلفــراج عــن عــدد منهــم مقابــل مبالــغ ماليــة.

https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/18/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/24/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d8%b4%d8%b1%d9%82-2/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/16/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab-8/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/19/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7-2/
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وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثانــي/ 2014 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021 مــا ال يقــل 
عــن 667 طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
يتوزعــون إلــى 320 طفــاًل ذكــرًا و347 طفلــة أنثــى. وقــد ســجلنا مقتــل 1 طفــل بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة 

الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.

ــج  ــة منب ــع للمجلــس العســكري فــي مدين ــي/ 2021 اعتقــل/ احتجــز جهــاز االســتخبارات التاب ــون الثان األربعــاء 6/ كان
بمحافظــة ريــف حلــب الشــرقي والتابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تســعة أشــخاص مــن عائلــة إيبــو مــن منزلهــم 
فــي مدينــة منبــج بينهــم والــد نضــال إيبــو المطلــوب لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ووالدتــه وأشــقاؤه الثالثــة وزوجتــه 
وأطفالــه الثالثــة، وهــم علــى الترتيــب محمــود نضــال إيبــو )66 عــام(، الســيدة هيفــاء هوشــو، وأحمــد ومحمــد وريــزان 
إيبــو، وأميــرة مطــران )23 عــام(، واألطفــال محمــود والزكيــن وآريــن نضــال إيبــو وتتــراوح أعمارهــم بيــن 3 – 6 ســنوات. 

وتــم اقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة، وأصبحــوا رهائــن للضغــط علــى نضــال لتســليم نفســه. 
نضــال محمــود إيبــو، مــن أبنــاء مدينــة عيــن العــرب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، يبلــغ من العمــر 30 عــام، وعمل في 
قســم الماليــة والرقابــة بمجلــس إدارة مدينــة منبــج منــذ عــام 2016 وبعــد تكليفــه برئاســة لجنــة لمكافحــة الفســاد في 
مجلــس إدارة منبــج وكشــفه ملفــات الفســاد ونشــرها بمقاطــع فيديــو علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي، تعــرض 
نضــال للتهديــد بالقتــل مــن قبــل األشــخاص الذيــن تــم ذكــر أســمائهم فــي الفيديوهــات المصــورة، وبتاريــخ 20/ كانــون 
األول/ 2020 قــام نضــال إيبــو بتقديــم اســتقالته وتــم رفضهــا. فــي هــذه األثنــاء رفــض مجلــس منبــج العســكري 
التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تأميــن الحمايــة لــه ممــا اضطــره لالختفــاء ومــن ثــم الخــروج مــن المنطقــة بتاريــخ 
2/ كانــون الثانــي/ 2021، ثــم قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة باإلفــراج عــن والــدة نضــال فــي 1/ آذار/ 2021، فيمــا تــم 

اإلفــراج عــن بقيــة أفــراد العائلــة نهايــة حزيــران/ 2021.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الطبيــب الزكيــن محمــود إيبــو15 وهــو أحــد أفــراد العائلــة التــي 
تعرضــت لالعتقــال وأخبرنــا التالــي: “أحــد أفــراد أســرتنا نضــال إيبــو كان يعمــل منــذ 4 ســنوات موظــف مدنــي فــي 
مجلــس إدارة منبــج - قســم الماليــة والرقابــة. وفقــًا لشــهادة نضــال إيبــو فإنــه تــم تكليفــه برئاســة لجنــة فســاد 
وتــم فتــح الكثيــر مــن ملفــات الفســاد، وقــد قــام نضــال إيبــو بذكرهــم وباألســماء فــي فيديوهــات انتشــرت علــى 
وســائل التواصــل االجتماعــي. وحســب نضــال فــإن هــذه المجموعــات هددتــه بالقتــل إذا لــم يتوقــف عمــل 
هــذه اللجنــة. بتاريــخ 20/ كانــون األول/ 2020 قــدم نضــال اســتقالته التــي تــم رفضهــا. فــي هــذه األثنــاء رفــض 
مجلــس منبــج العســكري تأميــن الحمايــة لــه؛ ممــا اضطــره لالختفــاء، ومــن ثــم الخــروج مــن المنطقــة بتاريــخ 2/ 

الطفل محمود نضال إيبو، يبلغ من العمر 
6 سنوات

الطفل الزكين نضال إيبو، يبلغ من العمر 
4 أعوام

الطفلة آرين نضال إيبو، تبلغ من العمر 
3 أعوام

15  تواصلنا معه عبر الهاتف في 29/ حزيران/ 2021.

https://drive.google.com/file/d/1rQ8tUWRL6ZARnq1V98tFqlD28SjTMoul/view
https://drive.google.com/file/d/1ayINLh639L-Lv3QyyQaQPB5fK_XFXCZE/view
https://drive.google.com/file/d/1WVTU35krsIUTcy_qg-7BFcOY-Wb0xCyH/view
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كانــون الثانــي/ 2021، عندمــا علمــت اســتخبارات مجلــس منبــج العســكري باختفــاء نضــال، قامــت بشــكل غيــر 
قانونــي باعتقــال تســعة أشــخاص مــن عائلتــي بينهــم نســاء وأطفــال، وتــم احتجازهــم كرهائــن للضغــط علــى 
نضــال لتســليم نفســه. ثــم أفرجــوا عنهــم بعــد اعتقــال دام قرابــة 6 أشــهر. تــم اإلفــراج عنهــم علــى دفعــات، فــي 
البدايــة تــم اإلفــراج عــن والدتــه ومــن ثــم عــن أشــقائه ثــم عــن زوجــة نضــال وأطفالــه الثالثــة” وأضــاف الطبيــب 
محمــود “طيلــة مــدة احتجــاز أفــراد العائلــة لــم نســتطع التواصــل معهــم أو معرفــة مــكان احتجازهــم وعلمنــا 
بعــد اإلفــراج عنهــم أنــه تــم اقتيادهــم إلــى ســجن الماليــة فــي مدينــة منبــج بريــف محافظــة حلــب، وطيلــة مــدة 
احتجازهــم لــم يتــم التحقيــق معهــم ولــم يوجــه لهــم أي ســؤال، وعنــد اإلفــراج عنهــم لــم يتــم عرضهــم علــى 

 أو محكمــة”.
ٍ

قــاض

بريــف  أبنــاء مدينــة الشــحيل  الخالــد، مــن  العــواد  الطفــل زمــن محمــد 
محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا، اعتقلته/احتجزتــه 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم األحــد 21/ شــباط/ 2021 إثــر مداهمــة 
منزلــه فــي حــي الشــبكة بمدينــة الشــحيل، بتهمــة االنتمــاء لخاليــا تنظيــم 

داعــش، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد محمد الخالد16 وهو ابن عم الطفل زمن وأخبرنا التالي:
“قرابــة الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل داهمــت عــدة ســيارات 
ســوريا  لقــوات  التابــع   )HAT  - اإلرهــاب  مكافحــة  )قســم  لـــ  تابعــة 
الديمقراطيــة منزلنــا ومنــازل أبنــاء عمومتــي فــي حــي الشــبكة بمدينــة 
الشــحيل بحثــًا عــن أيــة أســلحة أو ذخائــر وفــي أثنــاء بحثهــم عــن ذلــك 
عثــروا علــى بندقيــة فــي منــزل عمــي محمــد العــواد ومعهــا مخزنــي 
رصــاص )ذخيــرة(، وكان فــي البيــت ابــن عمــي الطفــل زمــن ووالدتــه 
ردت  البندقيــة،  هــذه  لمــن  ســؤالهم  وعنــد  فقــط،  الصغــار  وإخوتــه 
زوجــة عمــي بأنهــا ســالح فــردي نســتخدمه فــي حمايــة البيــت، عندهــا 
قالــوا ســنأخذ )زمــن( إلــى مركــز األســايش فــي مدينــة البصيــرة بريــف 
ديــر الــزور، ونفــرج عنــه بعــد التحقيــق بعــدة ســاعات، وتــم تقييــده وزجــه 
فــي إحــدى الســيارات، كمــا ســرقوا مبالــغ ماليــة مــن منــازل أعمامــي 

)قرابــة مليــون ليــرة ســورية(، وفــي اليــوم التالــي توجــه أعمامــي
 إلــى مركــز األســايش فــي البصيــرة مــن أجــل )زمــن( لكــن تفاجأنــا بقولهــم أنــه غيــر موجــود فــي البصيــرة” أضــاف 
الســيد محمــد أنهــم بعــد عــدة اتصــاالت حصلــوا علــى معلومــات تفيــد أن زمــن موجــود فــي أحــد ســجون قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة فــي محافظــة الحســكة ولكنهــم لــم يتمكنــوا مــن زيارتــه أو اإلفــراج عنــه حتــى اليــوم رغــم جميــع الطــرق 

والوســائل التــي اتبعوهــا بهــا.

الطفل زمن محمد العواد الخالد

صورة الطفل زمن محمد العواد الخالد التي 
نشرتها قوات سوريا الديمقراطية وتعرض 

معه بدلة عسكرية وأسلحة

16  تواصلنا معه عبر الهاتف في 2/ تشرين األول/ 2021.

https://drive.google.com/file/d/1Rykr7JEDOWCPvK7SGrLTaZkVFDunpToC/view
https://drive.google.com/file/d/1d3xuVUe5RotJ4Hd0FfM505UNR-uubX_r/view
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الطفــل عبــد الرحمــن محــل المحيســن، مــن أبنــاء قريــة الحجنــة بريــف 
محافظــة ديــر الــزور الشــمالي، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا، اعتقلتــه/ احتجزتــه 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم األربعــاء 5/ أيــار/ 2021 إثــر مداهمــة منزلــه 

فــي قريــة الحجنــة، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد محمــد المحيســن17  وهــو عــم المختفــي الطفــل عبــد 
الرحمــن وأخبرنــا بالتالــي:

“قرابــة الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر داهمــت ســيارتان تابعتــان لقــوات ســوريا الديمقراطيــة منــزل أخــي )محــل 
المحيســن( فــي قريــة الحجنــة وقامــوا بتفتيــش المنــزل بشــكل كامــل وتخريــب أثاثــه بحثــًا عــن أيــة أســلحة 
أو أدوات لهــا عالقــة بخاليــا تنظيــم داعــش، فــي تلــك اللحظــة كان فــي المنــزل زوجــة أخــي وبناتهــا وابنهــا 
الطفــل “عبــد الرحمــن”، عندهــا قامــوا باعتقــال عبــد الرحمــن وأخبــروا والدتــه أنهــا إجــراءات أمنيــة، وســيتم 
اإلفــراج عنــه بعــد التحقيــق معــه بخصــوص نشــره إشــاعات ترويجيــة لخاليــا التنظيــم فــي القريــة. حــاول بعــض 
أقربائنــا مالحقــة الســيارتين لكــي نعــرف إلــى أيــن تــم اعتقالــه حيــث ســلكوا طريــق مدينــة الصــور بريــف ديــر 
الــزور الشــمالي وتوقعنــا أن فــي ســجن مدينــة الصــور، فــي اليــوم التالــي توجــه أحــد إخوتــي وأحــد وجهــاء القريــة 
إلــى مدينــة الصــور لمقابلــة أحــد مســؤولي قســد هنــاك، فتــم إخبارهــم أنــه تــم تحويــل عبــد الرحمــن إلــى مدينــة 
الشــدادي بريــف الحســكة، وتهمتــه هــي الترويــج للتنظيــم عبــر بــثِّ اإلشــاعات فــي القريــة، ومــن ثــم حاولنــا عــن 
طريــق العديــد مــن الوجهــاء والوســطاء فــي المنطقــة أن يتــم اإلفــراج عنــه، وقمنــا بدفــع مبالــغ ماليــة كبيــرة، 
ولــم نحصــل ســوى علــى وعــود، وحتــى هــذه اللحظــة لــم نســتطع أن نعــرف مــكان اعتقالــه أو معرفــة مصيــره”. 
وأضــاف الســيد محمــد أنــه تبيــن بعــد البحــث أن أحــد األشــخاص قــد كتــب تقريــرًا كيديــًا بالطفــل بعــد أن ســمع عبــد 
الرحمــن يقــول أمــام أحــد المحــالت التجاريــة فــي القريــة “أن الدولــة اإلســالمية ســتقتل كل مــن يتعــاون مــع قســد”، 

ورجــح أنــه الســبب الرئيــس العتقالــه.

الشــقيقان الطفــالن باســل وماهــر عبيــد مطيــران، مــن أبنــاء قريــة التخــت التابعــة لبلــدة تــل بــراك بريــف الحســكة 
الشــرقي، يبلغــان مــن العمــر 11 عامــًا و13 عامــًا )حســب الترتيــب(، يــوم األحــد 11/ نيســان/ 2021 اعتقلتهمــا قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي قريــة التخــت مدعومــًة بطائــرة مروحيــة تابعــة لقــوات التحالــف الدولي، 

واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.

الطفل عبد الرحمن محل المحيسن

17  تواصلنا معه عبر الهاتف في 10/ تشرين األول/ 2021.

https://drive.google.com/file/d/10ZvBd9_a4_EOyG_Cpy6_VKV_3Kvs0o5V/view
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الطفــل عدنــان بــدر الخلــف، مــن أبنــاء بلــدة الشــعفة بريــف محافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر تابعــة قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 17/ أيــار/ 2021 فــي مدينــة الشــدادي 
ــي، علــى خلفيــة مشــاركته فــي مظاهــرة مناهضــة  بريــف الحســكة الجنوب
لهــا تطالــب بخفــض أســعار المحروقــات، وتــم اقتيــاده إلــى أحــد مراكــز 

االحتجــاز التابعــة لهــا.

الطفــل بنــدر عدنــان الســكران، مــن أبنــاء قريــة العزبــة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــمالي، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا، 
اعتقلته/احتجزتــه عناصــر ُمســلحة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء 3/ أيلــول/ 2021، إثــر مداهمــة منزلــه 

فــي قريــة العزبــة، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

اإلثنيــن 11/ كانــون الثانــي/ 2021 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــًة بطائــرة مروحيــة تابعــة لقــوات التحالــف 
الدولــي بحملــة دهــم واعتقال/احتجــاز فــي قريــة الســجر التابعــة لناحيــة البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 15 مدنيــًا، بينهــم 3 طفــاًل، واقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لهــا فــي مدينــة البصيــرة.

األحــد 11/ نيســان/ 2021 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــًة بطائــرة مروحيــة تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي 
بحملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة التخــت التابعــة لبلــدة تــل بــراك بريــف محافظــة الحســكة الشــرقي، وثقــت 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 6 مدنيــًا مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 2 طفــاًل، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولة.

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

تدريبهــم والتأثيــر علــى معتقداتهــم ووالئهــم لحــزب العمــال الكردســتاني.

تعتبــر منظمــة جوانــن شورشــكر18  “الشــبيبة الثوريــة” ووحــدات حمايــة المــرأة ووحــدات حمايــة الشــعب مــن أبــرز 
هــم في معســكرات التدريب والوحــدات القتاليــة التابعة لقوات  الجهــات المســؤولة عــن عمليــات تجنيــد األطفــال وزجِّ
ســوريا الديمقراطيــة، وقــد الحظنــا ازديــاد حــاالت وحــوادث خطــف األطفــال اإلنــاث والذكــور مــن قبــل هــذه الجهــات 
مــع بدايــة عــام 2020، وقــد أبلغنــا العديــد مــن األهالــي مــن ذوي األطفــال المجنديــن أنهــم قامــوا بالبحــث والســؤال 
عــن أطفالهــم لــدى مقــرات ســوريا الديمقراطيــة لكنهــم لــم يحصلــوا علــى اســتجابة أو إجابــة علــى استفســاراتهم، 

وعــدد منهــم تعــرَّض للتهديــد فــي حــال صــرح عــن تجنيــد طفلــه.

الطفل عدنان بدر الخلف

ــة منظمــة مســلحة تعمــل ضمــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وضمــن رعايتهــا  18  منظمــة جوانــن شورشــكر أو مــا يعــرف بالشــبيبة الثوري

وتتلقــى تعليماتهــا مــن حــزب العمــال الكردســتاني

https://drive.google.com/file/d/13aBRFMUhf_znUcS2CdtTAalv4t5-gDgp/view
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وعلــى الرغــم مــن توقيــع اإلدارة الذاتيــة الكرديــة علــى خطــة عمــل مشــتركة مــع األمــم المتحــدة فــي حزيــران/ 2019 
لوقــف عمليــات تجنيــد األطفــال فــي صفــوف قواتهــا وتســريح مــن تم تجنيــده منهــم، وتوقيع وحدات حماية الشــعب 
ووحــدات حمايــة المــرأة علــى صــكِّ التــزام مــع منظمــة نــداء جنيــف فــي حزيــران 2014 لحظــر اســتخدام األطفــال فــي 
 بــل علــى العكــس ارتفعــت بشــكل غيــر مســبوق عــن الســنوات الســابقة، 

ِ
الحــروب، إال أن عمليــات التجنيــد لــم تنتــه

وقــد قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بإنشــاء مكتــب حمايــة الطفــل مــن النزاعــات المســلحة فــي 30/ آب/ 2020 
لتلقــي الشــكاوى الخاصــة بتجنيــد األطفــال فــي مناطــق ســيطرتها إال أن العديــد مــن أهالــي األطفــال المجنديــن لــم 
ــد تقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة حــول “األطفــال والنــزاع  يتلقــوا أي ردٍّ أو معلومــة حــول مصيــر أطفالهــم، وقــد أكَّ
المســلح” عــن عــام 2019، الصــادر فــي حزيــران 2020 أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة كانــت أســوأ أطــراف النــزاع فــي 

عمليــات تجنيــد األطفــال.

ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 136 حالــة تجنيــد ألطفــال قامــت بهــا قــوات ســوريا  وثَّ
ــَل قرابــة 29 طفــاًل منهــم فــي مياديــن القتــال.

ِ
الديمقراطيــة منــذ تأسيســها، ُقت

الطفــل شــهباز ســيدو، واالســم الحركــي لــه جــان فــدان حســكة، مــن أبنــاء 
ــة الجامــوس بريــف محافظــة الحســكة، يبلــغ مــن العمــر حيــن  ــة خرب قري
تجنيــده 13 عامــًا، اختطفتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 3/ 
ــم تســليم  ــار/ 2021 ت ــة الجامــوس، الجمعــة 7/ أي ــة خرب آذار/ 2017 فــي قري
جثمانــه لذويــه وإبالغهــم بمقتلــه فــي جبــل قنديــل شــمال العــراق، إثــر 

غــارة جويــة مــن الطيــران التركــي.

الطفــل محمــد إبراهيــم الصــادق، مــن أبنــاء قريــة حربيســان التابعــة لمدينــة 
عيــن العــرب “كوبانــي” بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، مــن مواليد عــام 2005، 
قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء 25/ أيــار/ 2021 بتجنيــده 

وإلحاقــه بأحــد معســكرات التدريــب التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة.

الطفل شهباز سيدو

الطفل محمد إبراهيم الصادق

https://news.un.org/en/story/2019/07/1041672
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1406258492897417
https://sn4hr.org/arabic/?p=12533
https://drive.google.com/file/d/1Hjcrh8HtQD-BeUYq9jjka2_iNBQh4kv2/view
https://drive.google.com/file/d/12z1Nkhn_c2_SI8MyRA3-zaoQz26r7FYY/view
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الطفــل وائــل عدنــان إبراهيــم، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة، مــن مواليــد عــام 2007، اختطفتــه 
عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 24/ تمــوز/ 2021، بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز التجنيد 

التابعــة لهــا فــي مدينــة القامشــلي.

الطفــل أحمــد عبــد الباقــي رمــو، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي، مــن مواليــد 
عــام 2005، قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الخميــس 12/ آب/ 2021، بتجنيــده وإلحاقــه فــي أحــد معســكرات 

التدريــب التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة.

الطفلــة عهــد عبــد الغنــي أميــن، مــن أبنــاء حــي طــي بمدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي، مــن 
مواليــد عــام 2005، قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 2/ آب/ 2021، بتجنيدهــا وإلحاقهــا بأحــد معســكرات 

التدريــب التابعــة لهــا فــي مدينــة القامشــلي.

الطفل وائل عدنان إبراهيم صورة عن دفتر العائلة للطفل وائل عدنان إبراهيم

الطفل أحمد عبد الباقي رمو صورة عن دفتر العائلة للطفل أحمد عبد الباقي رمو

الطفلة عهد عبد الغني أمين

https://drive.google.com/file/d/1ymOsicr6_Fi6TnbDB3A-GXTVTx50P875/view
https://drive.google.com/file/d/1A831P0KyowGUZBcUXtP8t5ylIhHsupkN/view
https://drive.google.com/file/d/1jonZMZxwipTJcAbALM_M9RhKLqP0VVr9/view
https://drive.google.com/file/d/1ip7WIixZHVdFp8uy3UFx8EoGBvZu8OgX/view
https://drive.google.com/file/d/1T1Mt0au0U-pFjgWQCqVByOHpwkVeETKC/view
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الطفلــة فاطمــة إدريــس نعســان، مــن أبنــاء قريــة قوجمــان التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، 
وتقيــم فــي منطقــة الشــهباء بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2006، اختطفهــا عناصــر تابعــة 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 13/ آب/ 2021، بهــدف التجنيــد القســري، فــي منطقــة الشــهباء، واقتادتهــا 

إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

 
الطفلــة دانــا عمــاد ســليمان، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة 
الحســكة الشــمالي الشــرقي، مــن مواليــد عــام 2006، اختطفهــا عناصــر 
تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الخميــس 26/ آب/ 2021، فــي 
مدينــة القامشــلي بهــدف التجنيــد القســري، واقتادوهــا إلــى أحــد مراكــز 

ــد التابعــة لهــا. التجني

الطفلــة رامــا علــي عثمــان، مــن أبنــاء بلــدة عقيبــة التابعــة لمدينــة عفريــن 
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2007، اختطفهــا عناصــر 
 ،2021 10/ حزيــران/  يــوم الخميــس  تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

الطفلة راما علي عثمان

الطفلة فاطمة إدريس نعسان صورة عن دفتر العائلة للطفلة فاطمة إدريس نعسان

الطفلة دانا عماد سليمان

الطفلة راما علي عثمان

https://drive.google.com/file/d/1kWLqsMGTmPWrWbEtoC6PesrvCUfWWlfV/view
https://drive.google.com/file/d/13MKmWTQcIltoQY30FBaU0HbOP6yq6q3C/view
https://drive.google.com/file/d/1G8UEho-Qde3-uWpL8OILABmDKcVmTlaM/view
https://drive.google.com/file/d/1f8pEwYftAu-uDDd9dUknWtA0jVttLJXC/view
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حاالت تسريح أطفال بعد تجنيدهم؛ مما يثبت تورط القوات في تجنيدهم سابقًا:
لقــوات قــوات ســوريا  التابــع  المســلحة  النزاعــات  الطفــل فــي  ســلم مكتــب حمايــة   2021 13/ شــباط/  الســبت 
الديمقراطيــة فــي محافظــة الحســكة 6 أطفــال قاصريــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 14 - 16 عامــًا إلــى ذويهــم في محافظة 

الحســكة بعــد أن تــم تجنيدهــم فــي صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة لعــدة أشــهر.

فــي 3/ تمــوز/ 2021 أعلــن مكتــب حمايــة الطفــل فــي النزاعــات المســّلحة بمحافظــة الحســكة والتابــع لقــوات ســوريا 
ــى ذويهــم فــي المحافظــة، وذلــك بعــد انضمامهــم  ــاء محافظــة الحســكة إل ــة، إعــادة 12 طفــاًل مــن أبن الديمقراطي
لصفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتبلــغ أعمارهــم بيــن 17-15 عامــًا. وأضــاف الرئيــس المشــارك لمكتــب حمايــة 

الطفــل أنــه تــم اســتبعاد 70 طفــاًل مــن القــوات العســكرية منــذ تاريــخ 20/ تشــرين األول/ 2020 حتــى تمــوز/ 2021.

ثاء: استهداف المدارس ورياض األطفال:
تســببَّت عمليــات القصــف العشــوائي التــي مارســتها قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي تضــرر مبانــي مراكــز تعليميــة، 
كمــا اســتولت قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى العديــد مــن المــدراس فــي مناطــق ســيطرتها وحولتهــا إلــى مقــرات 
عســكرية لقواتهــا، ســجلنا اعتــداء قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى مــا ال يقــل عــن 11 مدرســة حتــى 20/ تشــرين 

ــي/ 2021. الثان

اإلثنيــن 30/ آب/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة قذائــف عــدة علــى مدينــة عفريــن بريــف 
محافظــة حلــب الشــمالي، ســقطت قذيفــة قــرب مدرســة االتحــاد العربــي فــي المدينــة؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي 

ســور المدرســة. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

5 - فصائل في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني19: 

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
مارســت فصائــل المعارضــة المســلحة عمليــات القتــل عبــر القصــف العشــوائي علــى مناطــق تخضــع لســيطرة 
أطــراف النــزاع األخــرى، كمــا وقعــت حــوادث قتــل لألطفــال فــي أثنــاء اشــتباكات وقعــت بيــن الفصائــل فيمــا بينهــا، 
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021 مقتــل مــا ال يقــل عــن 996 طفــاًل علــى يــد 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة يتوزعــون إلــى 558 طفــاًل ذكــرًا و438 طفلــة أنثــى.

الثالثــاء 3/ آب/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي قريــة الصفاويــة التابعــة لناحيــة عيــن عيســى 
ــى مقتــل 4 مدنييــن مــن عائلــة واحــدة بينهــم 3 أطفــال،  بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي بقذائــف هــاون، مــا أدى إل

وإصابــى 4 آخريــن 

باء االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
ــى  ــد هجماتهــا عل ــات الخطــف، وبشــكل خــاص عن ــل فــي المعارضــة المســلحة األطفــال بعملي اســتهدفت فصائ
مناطــق خــارج ســيطرتها، ولــدى مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا، كمــا لجــأت إلــى عمليــات اختطــاف واحتجاز 
األطفــال وإطــالق ســراحهم مقابــل دفــع ذويهــم مبالــغ ماليــة طائلــة، وقــد مارســت فصائــل فــي المعارضــة عمليــات 
احتجــاز وإخفــاء قســري حمــل بعضهــا صبغــة عرقيــة، بشــكل خــاص فــي منطقــة عفريــن فــي ريــف محافظــة حلــب 

الشــمالي.

19 جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة: جميــع الفصائــل التــي نشــأت منــذ عــام 2011 فــي أحيــاء ومناطــق متعددة في ســوريا، الكثير منها لــم يعد موجوداً، كمــا أن الكثير 

منهــا لــم يتبــع لقيــادة مركزيــة، مــع نهايــة عــام 2017 تأســس الجيــش الوطنــي وتجتمــع تحته فصائل المعارضة المســلحة التي بقيت موجودة حتى تأسيســه.

https://drive.google.com/file/d/1eeT_OPspBL2cjeloco0meZQpyMyTkQrr/view
https://drive.google.com/file/d/1JbIOgcNcVNhYuYEhs1sFzXKJRYwMu8xb/view
https://drive.google.com/file/d/1IXIx-ELcKzXs7JDEeNsRJ4nKGuc-_HCI/view
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/06/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/06/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82/


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي العاشر 44

عن االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021 مــا ال يقــل عــن 359 طفــاًل يتوزعــون 
إلــى 268 طفــاًل ذكــرًا، و91 طفلــة أنثــى ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االحتجــاز لــدى جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ 

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

مارســت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة عمليــات تعذيــب بحــق األطفــال، تعــرض األطفــال بشــكل رئيــس 
للضــرب المبــرح والفلقــة والتعليــق، كمــا أجبــروا علــى القيــام بأعمــال الســخرة كالتنظيــف ونقــل الطعــام ضمــن مراكــز 

االحتجــاز التابعــة لفصائــل فــي المعارضــة.

األربعــاء 3/ شــباط/ 2021 قامــت قــوات الجيــش الوطنــي بحملــة دهــم واعتقــال فــي مدينــة رأس العيــن بريــف 
محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي، علــى خلفيــة انفجــار عبوتيــن ناســفتين مصدرهمــا مجهــول وســط مدينــة 
رأس العيــن فــي اليــوم ذاتــه، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 10 مدنييــن بينهــم 3 أطفــال و5 
ــة لــدى مرورهــم فــي المنطقــة بالتزامــن مــع وقــوع االنفجــار،  ــرات المراقب ســيدات، لظهورهــم فــي تســجيالت كامي
وتــم اقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للجيــش الوطنــي فــي مدينــة رأس العيــن، ثــم أفــرَج عــن األطفــال 

والســيدات فــي اليــوم التالــي الخميــس 4/ شــباط. 
تواصلنــا مــع الســيد عبــد العزيــز الخليفــة20  -ناشــط إعالمــي وصديــق لعــدد مــن المعتقليــن- وأخبرنــا: “فــي 3/ شــباط/ 
2021 حصــل انفجــار قــرب دوار مركــز البريــد وســط مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة، فقامــت 
الشــرطة المدنيــة بمراجعــة كاميــرات المراقبــة الموجــودة فــي هــذه المنطقــة واعتقــال كل مــن ظهــر فــي 
الشــريط المســجل خــالل فتــرة حــدوث االنفجــار بمــن فيهــم األطفــال والنســاء، وكان مــن بيــن المعتقليــن 3 
أطفــال و5 ســيدات تــم اإلفــراج عنهــم فــي اليــوم التالــي، وجميــع هــؤالء المعتقليــن كانــوا فــي طريقهــم إلخــراج 
بطاقــات تعريفيــة مــن المجلــس المحلــي لهــم وألطفالهــم” أضــاف عبــد العزيــز “إن المنطقــة التــي حــدث فيهــا 
االنفجــار هــي مركــز مدينــة رأس العيــن وتمتــد مــن دوار الجــوز حتــى دوار مركــز البريــد ويســتحيل علــى أي شــخص 

يــزور مدينــة رأس العيــن إال أن يمــر مــن هــذه المنطقــة، لقــد اعتقلــوا عــددًا كبيــرًا مــن األشــخاص”.

ميرفــان محمــد علــي شــيخو، مــن أبنــاء قريــة حــاج خليــل التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، يبلــغ 
مــن العمــر 14 عامــًا، اعتقلته/احتجزتــه عناصــر الجيــش الوطنــي يــوم اإلثنيــن 26/ تمــوز/ 2021 بذريعــة اتهامــه ســابقًا 
فــي عــام 2018 بإحــراق منــازل فــي قريــة حــاج خليــل بريــف ناحيــة راجــو التابعــة لمدينــة عفريــن، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه 

فــي 4/ آب/ 2021.

تاء: التجنيد:
جنــدت فصائــل المعارضــة المســلحة/قوات الجيــش الوطنــي األطفــال ضمــن صفــوف قواتهــا مســتغلة األوضــاع 
المعيشــية الصعبــة التــي يعيشــها الطفــل، بمــا فيهــا فقــدان المعيــل، وأشــركت األطفــال فــي مهــام الحراســة 
ــت بهــم فــي المعــارك وقــد ســجلنا مقتــل 9 أطفــال  ونقــل الذخيــرة، والتنظيــف، والتمركــز فــي نقــاط التفتيــش، كمــا زجَّ
خــالل مشــاركتهم فــي مياديــن القتــال إلــى جانــب فصائــل فــي المعارضــة المســلحة. كمــا زجــت بعــدد منهــم فــي 

العمليــات العســكرية التــي شــاركت بهــا فــي ليبيــا وأذربيجــان.

20  عبر الهاتف في 12/ شباط/ 2021
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األحــد 10/ كانــون الثانــي/ 2021، أدى هجــوم مباغــت لقوات النظام الســوري 
وحلفائــه )يعتقــد أن عناصــر مــن مرتزقــة فاغنــر الروســية شــاركت فــي 
الهجــوم( علــى مواقــع التمــاس مــع فصائــل الجيــش الوطنــي فــي قريــة 
العنــكاوي شــمال غــرب محافظــة حمــاة إلــى مقتــل عــدد مــن المقاتليــن 
فــي قــوات الجيــش الوطنــي، وتبيــن لنــا أن مــن بيــن القتلــى الطفــل محمــد 
ــة شــهرناز بريــف محافظــة حمــاة،  ــاء قري صفــوك الســلوم، وهــو مــن أبن
ــل “جيــش النصــر” أحــد  ــدى فصي ــد ل ــغ مــن العمــر 16 عامــًا، وهــو مجن يبل
فصائــل المعارضــة المســلحة المشــكلة للجيــش الوطنــي منــذ منتصــف 

عــام 2019.

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

ــي/ 2021.  2011 حتــى 20/ تشــرين الثان

سادســًا: تقاريــر األميــن العــام حــول األطفال والنزاع المســلح تُظهر أن 
ســوريا أســوأ ومــن أســوأ بلــدان العالــم فــي عــدة أنماط مــن االنتهاكات:

م األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى مجلــس األمــن الدولــي تقريــَره عــن األطفــال والنــزاع المســلح فــي ســوريا،  قــدَّ
وهــو التقريــر الثالــث مــن نوعــه، ويغطــي التقريــر الــذي صــدر فــي نيســان المنصــرم 2021 المــدة منــذ 1/ تمــوز/ 2018 
إلــى 30/ حزيــران/ 2020، ويســلِّط الضــوء علــى اتجاهــات وأنمــاط االنتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع 
ضــدَّ األطفــال فــي ســوريا وُيحــدد المســؤولين عــن الهجمــات حيثمــا أمكــن ذلــك. وتقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان بمراجعــة التقريــر علــى اعتبــار أنهــا مصــدر أساســي عــن االنتهــاكات بحــقِّ األطفــال فــي ســوريا، وذلــك مــن 

خــالل التعــاون والشــراكة مــع آليــة الرصــد واإلبــالغ فــي منظمــة اليونيســف.

نــت . 1 جــاء فــي التقريــر أن األمــم المتحــدة قــد تحققــت مــن وقــوع 4724 انتهــاكًا جســيمًا ضــد األطفــال21  تضمَّ
القتــل والتشــويه، والتجنيــد، واالغتصــاب والعنــف الجنســي، والهجمــات علــى المــدارس والمشــافي، واالختطــاف 
ومنــع وصــول المســاعدات، وتضــرر منهــا مــا ال يقــل عــن 4474 طفــاًل، وذلــك فــي المــدة التــي يغطيهــا التقريــر، 

ومــن خــالل تحليلنــا لمــا جــاء فــي التقريــر الحظنــا التالــي: 
ر النظــام الســوري وحلفــاؤه مرتكبــي االنتهــاكات المرتبطــة بالقتــل والتشــويه، والهجــوم علــى المــدارس، . 2 تصــدَّ

ــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ثانيــًا فيمــا يتعلــق بالهجمــات علــى  ومنــع المســاعدات اإلنســانية. فيمــا حلَّ
المــدارس ومنــع المســاعدات اإلنســانية. 

تصــدرت هيئــة تحريــر الشــام بقيــة أطــراف النــزاع علــى صعيــد تجنيــد واســتخدم األطفــال، تلتهــا قــوات ســوريا . 3
الديمقراطيــة.

فيمــا تصــدرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بقيــة أطــراف النــزاع مــن حيــث الحرمــان مــن الحريــة، واســتخدام . 4
ــت قــوات النظــام الســوري ثانيــًا فــي هذيــن االنتهاكيــن. المــدارس ألغــراض عســكريةـ وحلَّ

علــى صعيــد تجنيــد واســتخدم األطفــال تصــدرت هيئــة تحريــر الشــام بقيــة أطــراف النــزاع، تلتهــا قــوات ســوريا . 5
الديمقراطيــة.

محمد صفوك السلوم
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اســتخدم التقريــر تركيــب “القــوات الجويــة الحكوميــة والمواليــة للحكومــة”، ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق . 6
اإلنســان نعتقــد أنــه كان مــن األفضــل تحديــد القــوات الروســية، حيــث إنــه مــن المعلــوم أنَّ القــوات الروســية هــي 
الحليــف الوحيــد للنظــام الســوري الــذي يملــك ســالح الطيــران. وهــذا مثبــت فــي عشــرات التقاريــر الصــادرة عــن 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، كمــا أنَّ روســيا ذاتهــا اعترفــت غيــَر مــرة عبــر مئــات التصريحــات الرســمية 

ــذت مئــات آالف الطلعــات الجويــة فــي ســوريا. بأنهــا نفَّ

وفيما يلي أبرز االنتهاكات التي أوردها التقرير: 

أواًل: التجنيد واالستخدام:  
ــم التحقــق مــن  ــد األطفــال واســتخدامهم مــورس علــى نحــو منهجــي وواســع النطــاق، وقــد ت ــر إنَّ تجني قــال التقري
ــر الشــام هــي أســوأ أطــراف  ــة 1388 طفــاًل قــد قامــوا بــدور قتالــي. وكانــت هيئــة تحري 1423 حالــة22 ، وأضــاف أن قراب
النــزاع مــن حيــث حــاالت تجنيــد األطفــال واســتخدامهم بـــ 507 حالــة، تليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة )وحــدات حماية 
الشــعب/ وحــدات الحمايــة النســوية/ قــوات األمــن الداخلــي الخاضعــة لســلطة اإلدارة الذاتيــة فــي شــمال وشــرق 

ســوريا( بـــ 488. 
وفيمــا يخــص حرمــان األطفــال مــن الحريــة بســبب ارتباطهــم المزعــوم بالجماعــات المســلحة23 ، تحقــق التقريــر 
مــن 258 حالــة ألطفــال حرمــوا مــن الحريــة، ونســَب 246 منهــا لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، و8 للقــوات الحكوميــة. 

ووقعــت 211 مــن هــذه الحــوادث فــي محافظــة الحســكة.

ثانيًا: القتل والتشويه: 
ســجل التقريــر مقتــل 1557 طفــاًل وتعــرض 1160 طفــال للتشــويه24، وذكــر أنَّ 1152 مــن هــذه الحــوادث قــد وقعــت فــي 
محافظــة إدلــب، وكانــت القــوات الحكوميــة أســوأ أطــراف النــزاع مــن حيــث حــاالت القتــل والتشــويه. ووفقــًا للتقريــر 
د أن 98 % مــن هــذه الغــارات وقعــت فــي  فــإن 36 % مــن حــاالت القتــل والتشــويه نتجــت عــن غــارات جويــة، وحــدَّ
منطقــة شــمال غــرب ســوريا25، وأضــاف أنَّ 27 % مــن حــاالت القتــل والتشــويه نتجــت عــن انفجــار ذخائــر مــن مخلفــات 
الحــرب، وبذلــك كانــت الســبب الرئيــس الثانــي بعــد الغــارات الجويــة، فــي حــاالت القتــل والتشــويه، حيــث تضــرر منهــا 

724 طفــاًل )27 %(26.

ثالثًا: الهجمات على المدارس والمشافي: 
ــق التقريــر مــن 236 هجومــًا علــى المــدارس27 ، 210 منهــا كانــت علــى يــد القــوات الحكوميــة والقــوات المواليــة لهــا  تحقَّ
)15 للقــوات الحكوميــة و195 للقــوات المواليــة(، بينهــا 121 هجومــًا نســبها التقريــر للقــوات الجويــة الحكوميــة والقــوات 
المواليــة لهــا28. ونشــير هنــا إلــى أنَّ القــوات الروســية هــي الحليــف الوحيــد للنظــام الســوري الــذي يملــك ســالح الطيــران. 

وكانــت 94 % مــن هــذه الهجمــات فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا. تلتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة بـــ 5 هجمــات.
وعلــى صعيــد اســتخدام المــدارس ألغــراض عســكرية29 ، قــال القريــر إنــه تــم التحقــق مــن 67 حادثــة اســتخدمت فيهــا 
المــدارس ألغــراض عســكرية، وقــع معظمهــا فــي الحســكة )23( والرقــة )21( وحلــب )13(. وكانــت 34 حادثــة منهــا 

علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، تلتهــا قــوات النظــام الســوري بـــ 15 حادثــة. 
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وســجل التقريــر 38 حادثــة تدخلــت فيهــا أطــراف النــزاع فــي التعليــم مــن خــالل تدابيــر متعــددة30 ، وأشــار إلــى ســيطرة 
اإلدارة الذاتيــة علــى معظــم المــدارس فــي شــمال شــرق ســوريا، وفرضهــا منهجــًا محليــًا. وكنــا فــي الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان قــد أصدرنــا فــي شــباط 2019 تقريــرًا تحدثنــا فيــه عــن أنَّ السياســات والقــرارات التــي تفرضهــا قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة علــى مؤسســات التعليــم تهــدد مســتقبل قرابــة نصــف مليــون تلميــذ فــي محافظــات الرقــة 

والحســكة وديــر الــزور.

فيما ســجل التقرير 135 هجوماً على المرافق الطبية واألشــخاص المشــمولين بالحماية31 ، كان 90 % منها في منطقة 
ر النظــام الســوري وحلفــاؤه بقيــة أطــراف النــزاع فــي هــذا الجانــب بـــ 101 هجومــاً 32)هجومــان  شــمال غــرب ســوريا، وتصــدَّ
للنظــام الســوري و99 للقــوات المواليــة(، كان 83 منهــا عبــر ســالح الجــو. وأضــاَف أنــه تــم تســجيل 5 حــوادث اســتخدمت 
فيهــا المشــافي ألغــراض عســكرية33، كانــت 3 منهــا علــى يــد فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، و2 علــى يــد قــوات ســوريا 

الديمقراطية. 

رابعًا: االختطاف: 
ســجل التقريــر اختطــاف 70 طفــاًل 34، مشــيرًا إلــى أن محافظــة الســويداء شــهدت الحصيلــة األعلــى مــن الحــوادث بـــ 
18 حادثــة، تلتهــا الحســكة )14(، ثــم إدلــب )12(. وكان تنظيــم داعــش أســوأ أطــراف النــزاع مــن حيــث عمليــات اختطــاف 
األطفــال بـــ 28 حادثــة، تلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة بـــ 19 حادثــة، كانــت 13 منهــا مرتبطــة بالتجنيــد العســكري 

بحســب التقريــر، وجــاءت ثالثــًا هيئــة تحريــر الشــام بـــ 9 حــوادث.

خامسًا: منع وصول المساعدات: 
تحققــت األمــم المتحــدة مــن 137 حادثــة مــن حــاالت منــع إيصــال المســاعدات اإلنســانية35، ونســب التقريــر 67 منهــا 
للقــوات الحكوميــة والقــوات المواليــة لهــا )3 للقــوات الحكوميــة و64 للقــوات المواليــة(، بينهــا 32 عبــر ســالح الجــو 

ــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ثانيــًا بـــ 19 حادثــة.  التابــع لــه وحلفائــه. فيمــا حلَّ

ســوريا أســوأ ومــن أســوأ بلــدان العالــم فــي تقريــر األميــن العــام عــن األطفــال والنــزاع المســلح لعــام 2020 فــي 
عــدة أنمــاط مــن االنتهــاكات:

م األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلى مجلس األمــن الدولي تقريَره الســنوي حول “األطفال  فــي أيــار المنصــرم 2021 قــدَّ
والنــزاع المســلح” عــن عــام 2020، ولقــد ســلَّط التقريــر الضــوء علــى االتجاهــات المتعلقــة بأثــر النــزاع المســلح علــى 
ــن االنتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل أطــراف النــزاع مــن قــوات حكوميــة وجماعــات مســلحة أخــرى  األطفــال، وتضمَّ
تابعــة للحكومــة، أو مناهضــة لهــا، بحــقِّ األطفــال فــي عــدة دول مــن بينهــا ســوريا فــي عــام 2020. وتحــدث التقريــر 
أنَّ األمــم المتحــدة قــد تحققــت مــن وقــوع 2388 انتهــاك جســيم فــي ســوريا ضــدَّ 2250 طفــاًل36 ، علــى رأســها القتــل 

والتشــويه ثــم االحتجــاز والحرمــان مــن الحريــة، يليهــا التجنيــد.

https://undocs.org/ar/S/2021/398 ،31 30 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/398 ،34 33  األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/398 ،32 31  األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/398 ،36 34  األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/398 ،33 32  األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/398 ،40 35  األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،178 36 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

https://sn4hr.org/arabic/?p=13189
https://sn4hr.org/arabic/?p=13189
https://undocs.org/ar/S/2021/437
https://undocs.org/ar/S/2021/437
https://undocs.org/ar/S/2021/437
https://undocs.org/ar/S/2021/398
https://undocs.org/ar/S/2021/398
https://undocs.org/ar/S/2021/398
https://undocs.org/ar/S/2021/398
https://undocs.org/ar/S/2021/398
https://undocs.org/ar/S/2021/398
https://undocs.org/ar/S/2021/437


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي العاشر 48

عن االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

وقد الحظنا أن التقرير قد صنَّف سوريا وفقًا ألنواع من االنتهاكات على أنها:
األسوأ في العالم من حيث الحرمان من الحرية واستخدام المدارس والمشافي ألغراض عسكرية.. 1
ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه.. 2
ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام األطفال.. 3
رابع أسوأ بلد في العالم من حيث منع المساعدات اإلنسانية والهجمات على المدارس والمشافي.. 4

واحد: األسوأ في العالم من حيث الحرمان من الحرية واستخدام المدارس والمشافي ألغراض عسكرية:
ــق التقريــر مــن أنَّ 870 طفــاًل قــد حرمــوا مــن حريتهــم فــي ســوريا فــي عــام 372020 ، ممــا  الحرمــان مــن الحريــة: تحقَّ
ــد قــوات ســوريا  ــى ي ــة العظمــى مــن الحــاالت عل ــت الغالبي ــب. وكان ــم فــي هــذا الجان ــد األســوأ فــي العال جعلهــا البل

الديمقراطيــة.
تحويــل المــدارس والمشــافي ألغــراض عســكرية: ســجل التقريــر فــي ســوريا 35 حادثــة تــم فيهــا اســتخدام المدارس 
ألغــراض عســكرية، و4 تــم فيهــا اســتحدام مرافــق طبيــة للغــرض ذاتــه38 ، لتكــون بذلــك أســوأ بلــد فــي العالــم فــي 
هــذا الجانــب، تلتهــا اليمــن. وكانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة )وحــدات حمايــة الشــعب/وحدات الحمايــة النســوية( 
أســوأ أطــراف النــزاع مــن حيــث حــاالت تحويــل المــدارس ألغــراض عســكرية. كمــا جــاءت ســوريا رابــع أســوأ بلــد مــن 
حيــث الهجمــات علــى المــدارس والمشــافي فقــد ســجل التقريــر 90 حادثــة )61 علــى مــدارس، 29 علــى مشــافي( فــي 

عــام 392020 . 

اثنان: ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه:
عمليــات القتــل والتشــويه: ســجل التقريــر تعــرض 8422 طفــاًل للقتــل والتشــويه فــي عــام 402020 ، وأوضــَح أنَّ 1229 
ــم بعــد  ــد فــي العال ــي أســوأ بل ــل منهــم 518، وتعــرَّض 711 للتشــويه41 ، ممــا جعلهــا ثان ــوا فــي ســوريا، قت منهــم كان
أفعانســتان مــن حيــث عمليــات القتــل والتشــويه. وكانــت قــوات النظــام الســوري هــي أســوأ أطــراف النــزاع مــن حيــث 

حــاالت القتــل والتشــويه بـــ 568 طفــاًل.

ثالثة: ثالث أسوأ بلد في العالم في تجنيد واستخدام األطفال:
ر حميــع االنتهــاكات التــي ســجلها بـــ  عمليــات تجنيــد األطفــال: جــاء فــي التقريــر أنَّ تجنيــد واســتخدام األطفــال تصــدَّ
8521 طفــاًل 42، وجــاءت ســوريا فــي المرتبــة الثالثــة بعــد الكونغــو الديمقراطيــة والصومــال، حيــث تــم تجنيــد 837 طفــاًل 
فــي ســوريا فــي عــام 432020. وتصــدرت هيئــة تحريــر الشــام بقيــة أطــراف النــزاع مــن حيــث تجنيــد واســتخدام األطفــال، 

فيمــا حلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة )وحــدات حمايــة الشــعب/وحدات الحمايــة النســوية( ثانيــًا.

أربعة: رابع أسوأ بلد في العالم من حيث منع المساعدات اإلنسانية:
منــع وصــول المســاعدات: أورَد التقريــر أنــه تحقــق مــن وقــوع نحــو 4156 مــن الحــوادث التــي تــم فيهــا منــع وصــول 
المســاعدات اإلنســانية إلــى األطفــال44 ، وجــاءت ســوريا رابــع أســوأ بلــد علــى مســتوى العالــم فــي هــذا الجانــب بـــ 48 
حادثــة تحقــق منهــا التقريــر45، وكانــت قــوات النظــام الســوري وهيئــة تحريــر الشــام أســوأ أطــراف النــزاع بـــ 9 حــوادث 

لــكل منهمــا.

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،180 37 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،183 39 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،181 41 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،179 43 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،184 38 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،4 40 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،4 42 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،4 44 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة

https://undocs.org/ar/S/2021/437 ،186 45 األمم المتحدة، تقرير األمين العام عن حالة األطفال والنزاع المسلح، الفقرة
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سابعًا: االستنتاجات والتوصيات: 

ــة حقــوق األطفــال فــي جميــع األوقــات،  ــى حماي ــة حقــوق الطفــل46 ماهيــة حقــوق الطفــل وتهــدف إل تعــرِّف اتفاقّي
ــة47  ــن ال يشــاركون فــي األعمــال العدائي ــة عامــة، بوصفهــم مدنيي ــي اإلنســاني لألطفــال حماي ــون الدول ــح القان ويمن
ــر مســلحين48 ، وتنــصُّ القاعــدة 49135   ــات المســتضعفة وغي ــة خاصــة بوصفهــم أفــرادًا مــن الفئ ، ويمنحهــم حماي
مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي علــى أن “يتمتــع األطفــال المتأثــرون بالنــزاع المســلح باحتــرام خــاص وحمايــة 

خاصــة” فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.

كمــا ُتقــرُّ اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949 وبروتوكوالهــا اإلضافيــان لســنة 1977 علــى أنــه “يجــب أن يكــون األطفال موضع 
ــاء. ويجــب أن تهيــئ لهــم أطــراف  ــة صــورة مــن صــور خــدش الحي ــة ضــد أي ــرام خــاص، وأن تكفــل لهــم الحماي احت
النــزاع العنايــة والعــون اللذيــن يحتاجــون إليهمــا، ســواء بســبب ســنهم، أم ألي ســبب آخــر”50 ، المــادة 3 المشــتركة51 
تنــصُّ علــى أن األطفــال بصفتهــم أشــخاصًا غيــر مشــتركين فــي األعمــال العدائيــة يجــب فــي جميــع األحــوال أن يعاملــوا 
معاملــة إنســانية، دون أي تمييــز ضــار، وتركــز أحــكام االتفاقيــات علــى حمايــة األطفــال مــن األعمــال العدائيــة، والتأكــد من 

موافاتهــم بالعنايــة الضروريــة واإلغاثــة والحمايــة خاصــة لألطفــال الموجوديــن فــي مناطــق النزاعــات المســلحة.
وقــد نــال الحظــر علــى تجنيــد األطفــال أقــل مــن 15 ســنة صفــة القانــون الدولــي العرفــي، وهــذا الحظــر، الــذي ُنــص 
عليــه فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة تــم توســيع نطاقــه ليشــمل النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، ويوضــح النظــام 
ــر  ــي ُيعتب ــر الدول ــزاع المســلح غي ــي والن ــزاع المســلح الدول ــي الن ــه فــي حالت ــة، أن ــة الدولي األساســي للمحكمــة الجنائي
ــد األطفــال تحــت ســّن الخامســة عشــرة وإلحاقهــم بالقــوات المســلحة أو فــي جماعــات مســلحة أو  ــار أو تجني إجب

اســتخدامهم فــي النزاعــات مــا هــو إال جريمــة حــرب52 .

وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 25 أيــار/ 2000 بروتوكــوًلا اختيارّيــًا ملحقــًا باتفاقيــة حقــوق الطفــل 
بشــأن اشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة، يرفــع الســن التــي يســمح فيهــا بالمشــاركة فــي القوات المســلحة 
مــن 15 إلــى 18 عامــًا ويضــع حظــرًا علــى التجنيــد اإلجبــاري دون ســن 18 ســنة53 ، لكــن المحاكمــة الجنائيــة مازالــت 

مقتصــرة علــى تجنيــد األطفــال أقــل مــن 15 ســنة.

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ،46 األمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل

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

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

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

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

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135 ،49 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي

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

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

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1 ،3 51 اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف األولى 1949، المادة

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

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

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

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

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx


في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي العاشر 50

عن االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

وعلــى المجموعــات المســلحة خــارج نطــاق الدولــة االلتــزام بقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك 
ــزاع مســلح  المــادة 1-4 مــن البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بمشــاركة األطفــال فــي ن
والتــي تنــصُّ علــى أنــه “ال يجــوز أن تقــوم المجموعــات المســلحة المتميــزة عــن القــوات المســلحة أليــة دولــة فــي 

أي ظــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام األشــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة فــي األعمــال الحربيــة” 54.

علــى الرغــم مــن ترســانة القوانيــن الســابقة، لكــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا لــم تتوقــف منــذ قرابــة عشــر 
ســنوات، ولــم تحتــرم أيٌّ مــن أطــراف النــزاع تلــك القوانيــن، والنظــام الســوري قــد صــادق علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
لكنهــا ظلــت مجــرد حبــر علــى ورق، ولــم تردعــه55 عــن ارتــكاب انتهــاكات بحــق األطفــال يرقــى بعضهــا إلــى مســتوى 
الجرائــم ضــد اإلنســانية عبــر القتــل خــارج نطــاق القانــون، اإلخفــاء القســري، التعذيــب، وجرائــم حــرب عبــر عمليــات 
التجنيــد اإلجبــاري، كمــا أنَّ كثيــرًا مــن االنتهــاكات التــي مارســتها بقيــة أطــراف النــزاع بحــق األطفــال قــد تشــكل جرائــم 
حــرب إن ارتكبــت علــى خلفيــة النــزاع، وانتهــاكات واســعة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان إذا تــم ارتكابهــا بحــق 
األطفــال الخاضعيــن لهــذه القــوات، وتأتــي عمليــات االحتجــاز التعســفي والتعذيــب فــي مقدمــة تلــك االنتهــاكات 

يليهــا التجنيــد اإلجبــاري.
 

التوصيات:
إلى كافة أطراف النزاع:

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

ــد قصف المــدارس ورياض 	  علــى الحلــف الســوري الروســي والميليشــيات اإليرانيــة وملحقاتهــا، التَّوقــف عــن تعمُّ
األطفــال، والمناطــق الســكنية المأهولــة باألطفــال وذويهــم، وقتل وتشــويه األطفال.

علــى جميــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن األطفــال المحتجزين، وبشــكل خاص علــى خلفية النزاع المســلح، 	 
وااللتــزام بالقوانيــن الدوليــة الخاصــة باحتجــاز األطفــال، والســيما الفتيــات، بمــا يتضمــن الطعــام المناســب 

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

ذلــك القاعدتيــن 8-د و85 مــن القواعــد الدنيــا النموذجيــة لمعاملــة الســجناء56 ، والمــادة 10-2-ب مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية57 .

اعتمــاد قواعــد بكيــن58  عنــد مقاضــاة األطفــال والتــي توضــح المبــادئ المتعلقة بالمســؤولية الجنائيــة للقاصرين 	 
والمبــادئ التــي تحكــم العقوبــات التــي تفــرض ضّدهــم، وقــد تّمــت تكملــة هــذه المبــادئ باعتمــاد قواعــد األمــم 

المتحــدة لحمايــة األحــداث المجرديــن مــن حريتهــم59 .
إيقــاف عمليــات التجنيــد لألطفــال بشــكل نهائــي، وتســريح كافــة األطفــال الذيــن هــم دون ســنِّ الـــ 15 مــن جميــع 	 

التشــكيالت والمهــام العســكرية.

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

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

55 الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، اتفاقيــة حقــوق الطفــل ولجنتهــا تعجــز بــدون آليــات رادعــة عــن حمايــة فاعلــة لحقــوق الطفــل فــي ســوريا وفــي مختلــف بلدان 

https://sn4hr.org/arabic/?p=13928 ،العالــم، فضل عبد الغنــي

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf ،56 األمم المتحدة، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx ،57 األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

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

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

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

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

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://sn4hr.org/arabic/2021/07/25/13928/
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx
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إلى المجتمع الدولي ومجلس األمن:
تأميــن حمايــة ومســاعدة لألطفــال المشــردين قســريًا مــن نازحيــن والجئيــن، وخصوصــًا الفتيــات منهــن ومراعــاة 	 

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

ــذل كل جهــد ممكــن للتخفيــف منهــا  ــة بحــق أطفــال ســوريا، وب النظــام الســوري وفضــح ممارســاته اإلجرامي
وإيقافهــا.

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

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

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

العــدد األعظــم مــن األطفــال الالجئيــن.
إيجــاد آليــات لوقــف قصــف المــدارس وريــاض األطفــال وحمايتهــا، والعمــل علــى خلــق بيئــة تعليميــة آمنــة، وهــذا 	 

أقــل مســتويات حمايــة المدنييــن.
قضيــة أطفــال ســوريا هــي قضيــة عالميــة، يجــب علــى كل الــدول أن تبــذَل جهدهــا فــي التخفيــف مــن تداعياتهــا، 	 

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

األمم المتحدة:
إلى منظمة الشؤون اإلنسانية:

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

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

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

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

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

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

تخصيــص مــوارد أكبــر لليونيســف بشــكل عــام وآلليــة الرصــد واإلبــالغ بشــكل خــاص، واالعتمــاد علــى قاعــدة 	 
ــن. ــل األطفــال الناجي ــدء فــي إعــادة تأهي ــات هــذه للب البيان
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إلى دول الجوار:
ضمــان قــدرة الالجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، واحتــرام حقوقهــم، ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة 	 

القســرية، واالســراع فــي لــم الشــمل، ويجــب علــى دول االتحــاد األوروبــي وغيرهــا أن ُتخفــف الوطــأة عــن دول 
الجــوار، وأن تســتقبل مزيــدًا مــن الالجئيــن الســوريين، وعلــى الــدول المانحــة زيــادة مســاعداتها للمفوضيــة العليــا 

لشــؤون الالجئيــن، ولمنظمــات المجتمعــات المحليــة فــي دول اللجــوء.

 المفوضية العليا لشؤون الالجئين:
خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة لألطفــال الســوريين الالجئيــن وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع عبــر 	 

معالجــات نفســية طويلــة األمــد.
تعزيز االستثمار في التعليم والصحة.	 

شكر 

تتقــدم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بخالــص الشــكر لــكل مــن أرســل أخبــار ومعلومــات وبشــكل خــاص 
الضحايــا الناجيــن وشــهود العيــان والنشــطاء المحليــون، الذيــن ســاهمت معلوماتهــم فــي تعزيــز البيانــات واألدلــة 

ــر. ــواردة فــي هــذا التقري فــي مختلــف الحــوادث ال
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