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أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
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حصيلـة الضحايا في سوريا.

بــيــــــان
في اليوم الدولي لضحايا العدوان من األطفال األبرياء:
مقتل  29520طفل في سوريا منذ آذار  2011بينهم
 180بسبب التعذيب
عقد دام من االنتهاكات بحق األطفال يُهدد مستقبل
ٍ
سوريا لعقود قادمة
يُصــادف يــوم  /4حزيــران اليــوم الدولــي لضحايــا العــدوان مــن األطفــال األبريــاء ،وقــد تعـرَّض األطفال في ســوريا منذ بداية النزاع المســلح
الداخلــي ألفظــع أشــكال العــدوان ،وكان أشــدها قســوة ومنهجيــة مــا قامــت بــه قــوات النظام الســوري التي يفترض بهــا حماية األطفال
الســوريين ،ولكنهــا فشــلت فــي مهمتهــا بــل كانــت هــي المرتكــب الرئيــس لمختلــف أنمــاط االنتهــاكات ،وال يــكاد يمـ ُّر انتهــاك يتعـرَّض لــه
المجتمــع الســوري دون أن نســجل ضمنــه أطفـ ً
ـاال ،مــن عمليــات القتــل بســبب القصــف العشــوائي ،وعمليــات التعذيــب داخــل مراكــز
االحتجــاز والتجنيــد القســري ،والتشــريد القســري وقصــف المــدارس وريــاض األطفــال ،وقــد تراكم حجــم هائل من العــدوان على األطفال
علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة ،ممــا و َّلــد جيـ ً
ـا يُعانــي فــي مختلــف أشــكال الرعايــة التعليميــة والصحيــة والنفســية ،إضافــة إلــى
خطــر انتشــار األميــة بشــكل غيــر مســبوق فــي تاريــخ ســوريا.
كمــا يعيــش قرابــة مليــون وربــع مليــون طفــل ضمــن المخيمــات المنتشــرة فــي ســوريا ،يعانــون أســوأ الظــروف الحياتيــة وانعــدام أقــل
مقومــات النظافــة والخصوصيــة والمســكن والرعايــة الطبيــة والصحيــة وغيــاب تدابيــر الســامة .وقــد أدى التشــريد القســري لقرابــة 6
مليــون مواطــن ســوري بســبب الهجمــات واالنتهــاكات التــي مارســتها أطــراف النــزاع وفــي مقدمتهــم النظام الســوري وحلفــاؤه ،أدى إلى
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تفشــي الفقــر ،ألن النازحيــن هــم أكثــر فئــات المجتمــع هشاشــة ،كمــا َّ
أن كثير ًا من األطفال قد فقدوا معيلهم بســبب انتشــار القتل
خــارج نطــاق القانــون ،واالعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري ،وتحــوَّ ل كثيــر مــن األطفــال إلــى معيليــن ألســرهم ،وانتقــل الطفــل
إلــى ســاحة العمــل بـ ً
ـدال مــن الدراســة ،وأصبــح لدينــا مئــات اآلالف مــن األطفــال األميِّيــن ،كمــا حــرم معظــم األطفــال المولــدون
خــارج مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري مــن الحصــول علــى وثائــق رســمية تثبــت هوياتهــم ،وعانــى األطفــال المولــودون فــي
مخيمــات اللجــوء أيضـ ًا األمــر ذاتــه.
إضافــة إلــى كل مــا ســبق ،واســتناد ًا إليــه ،يُعانــي قسـ ٌ
ـم مــن األطفــال اضطرابــات نفسـيَّة ألســباب متعــددة ،مــن أبرزهــا فقــدان أحــد
األقربــاء أو األصدقــاء.
ويســتعرض هــذا البيــان حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا األطفــال فــي ســوريا منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي فــي
آذار 2011 /حتــى حزيــران 2021 /وفقـ ًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:
ً
أوال :القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 /حتــى حزيــران 2021 /مقتــل  29520طفـ ً
ـا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى
المســيطرة فــي ســوريا ،يتوزعــون علــى النحــو التالــي:
قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــياتً
طفــا ذكــر ًا ،و 10030طفلــة أنثــى.
الشــيعية األجنبيــة) 22887 : 1بينهــم 12857
ً
طفال ذكر ًا ،و 610طفلة أنثى.
القوات الروسية 2005 :بينهم 1395تنظيــم داعــش (يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية) 958 :بينهــم  564طفـ ًـا
ذكــر ًا ،و 394طفلــة أنثــى.
هيئــة تحريــر الشــام( 2تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــيالمعارضــة المســلحة) 70 :بينهــم  65طفـ ً
ـا ذكــر ًا ،و 5طفلــة أنثــى.
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة (حــزب االتحــاد الديمقراطــي)232 :بينهــم  136طفـ ً
ـا ذكــر ًا ،و 96طفلــة أنثــى.
ً
طفال ذكر ًا ،و 436طفلة أنثى.
المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 993 :بينهم 557ً
طفال ذكر ًا ،و 303طفلة أنثى.
قوات التحالف الدولي 925 :بينهم 622ً
طفال ذكر ًا ،و 497طفلة أنثى.
-جهات أخرى 1450 :بينهم 953

 1نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضـ ًا عــن مصطلــح الحكومــة ،وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــد ًا مــن األفــراد ،هــم
رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس ،فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دور ًا شــكلي ًا ومحــدود ًا 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 هيلكية
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 الرتبة وليس رئيــس فرع أمنــي ،األفرع
األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.
 2صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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ثاني ًا :االعتقال /االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري:
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فـ َّ
ـإن مــا ال يقــل عــن  4924طفـ ً
ـا ال يزالــون قيــد االعتقــال /االحتجــاز
أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار 2011 /حتــى حزيــران ،2021 /يتوزعــون علــى
النحــو التالــي:
ً
طفال ذكر ًا ،و 451طفلة أنثى.
قوات النظام السوري 3613 :بينهم 3162ً
طفال ذكر ًا ،و 21طفلة أنثى.
تنظيم داعش 319 :بينهم 298ً
طفال ذكر ًا ،و 3طفلة أنثى.
هيئة تحرير الشام 37 :بينهم 34ً
طفال ذكر ًا ،و 347طفلة أنثى.
قوات سوريا الديمقراطية 659 :بينهم 312ً
طفال ذكر ًا ،و 91طفلة أنثى.
-المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 296 :بينهم 205

ثالث ًا :الضحايا بسبب التعذيب:
ســجَّ لنا منــذ آذار 2011 /حتــى حزيــران 2021 /مقتــل مــا ال يقــل عــن  180طفـ ً
ـا -جميعهــم مــن الذكــور -قضــوا بســبب التعذيــب علــى يــد
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،يتوزعــون علــى النحــو التالــي:
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قوات النظام السوري173 :تنظيم داعش1 :هيئة تحرير الشام2 :قوات سوريا الديمقراطية1 :المعارضة المسلحة /الجيش الوطني1 :-جهات أخرى2 :

رابع ًا :حوادث االعتداء على المدارس:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تعــرض مــا ال يقــل عــن  1586مدرســة فــي ســوريا العتــداءات مــن قبــل أطــراف النــزاع
والقــوى المســيطرة ،منــذ آذار 2011 /حتــى حزيــران ،2021 /توزعــت بحســب األطــراف الفاعلــة علــى النحــو التالــي:

•قوات النظام السوري1192 :
•القوات الروسية220 :
•تنظيم داعش25 :
•هيئة تحرير الشام3 :
•المعارضــة المســلحة /الجيــش
الوطنــي35 :
•قوات سوريا الديمقراطية10 :
•قوات التحالف الدولي25 :
•جهات أخرى76 :
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وصحيــح أن جميــع أطــراف النــزاع انتهكــت حقــوق الطفــل إال َّ
أن النظــام الســوري تفــوَّ ق علــى جميــع األطــراف ،مــن حيث كـ ِّ
ـم الجرائم
التــي مارســها علــى نحــو نمطــي ومنهجــي- ،وخاصــة الحقــوق الــواردة فــي المــواد  6و 37و 3 38مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي
ٍ
صــادق عليهــا ،بالحــق األصيــل فــي الحيــاة والبقــاء وحظــر التعــرض للتعذيــب والحرمــان مــن الحريــة وضمــان احتــرام قواعــد القانونــي
َّ
وتتحمــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الطفــل
الدولــي اإلنســاني ذات الصلــة بالطفــل ،-وقــد بلغــت مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية،
والمنبثقــة عــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل المســؤوليات القانونيــة واألخالقيــة فــي متابعــة أوضــاع حقــوق الطفــل فــي ســوريا ووضــع
حــدٍّ لالنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري.
َّ
إن هــذه االنتهــاكات هــي فــرع عــن اســتمرار النــزاع المســلح الــذي امتــدَّ لعشــر ســنوات وفشــل مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي
تتمكــن ســوريا مــن النهــوض واالســتقرار ،وعــودة المجتمــع نحــو َّ
ِّ
َّ
وتوقــف
التماســك
فــي تحقيــق انتقــال سياســي فــي ســوريا ،ولــن
عمليــة االنحــدار نحــو دولــة فاشــلة مــا لــم تنهــض الــدول اإلقليميــة والــدول الصديقــة بمســؤولياتها أمــام أطفــال ســوريا ،فهــي
تبــذل جهدهــا فــي التخفيــف مــن تداعياتهــا ،عبــر دعــم المــدارس والعمليــة التعليميــة
قضيــة عالميــة ،يجــب علــى كل الــدول أن
َ
والطبيــة داخــل ســوريا ،ولألطفــال الالجئيــن.
وعلــى كافــة دول العالــم المصادقــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،الوفــاء بااللتزامــات المرتبــة عليهــا لمحاســبة النظــام الســوري
وفضــح ممارســاته اإلجراميــة بحــق أطفــال ســوريا ،وبــذل كل جهــد ممكــن للتخفيــف منهــا وإيقافهــا.
وإن الفشــل المســتمر فــي إيقــاف مــا يتعــرض لــه هــؤالء األطفــال مــن انتهــاكات ً
أوال ،وفــي االســتجابة إلعــادة تأهيلهــم ثانيـ ًا؛ ســوف
يتس ـبَّب فــي عواقــب يصعــب التنبــؤ بهــا ،وبنــاءً علــى ذلــك فــإن علــى المجتمــع الدولــي أن يســتثمر علــى نحــو عاجــل فــي كل مــن
ٍ
َّ
الصعيــد االجتماعــي والثقافــي واالقتصــادي ضمــن اســتراتيجية طويلــة األمــد.
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